
 אודות המוצר 

רב≠שימושי¨  מוקצף  פיÆויÆסי  לוח  הנו  פלייט 

בחובו  טומן  אשר  ועמיד  משקל  קל  גמיש¨ 

פלייט   Æופרסום בניה  ליישומי  רבים  יתרונות 

בעל לובן הגבוה ביותר למוצר מסוגו ואושר 

המדפסות  יצרניות  ידי  על  דיגיטלי  לדפוס 

הגדולות בעולםÆ מפרסמים ומדפיסים יוכלו  

להעריך את פני השטח הבהירים¨ החלקים 

 Æאיכותיים דפוס  מוצרי  בהפקת  והאחידים 

�פלייט קל לחיתוך ועיבוד בעזרת כלים רגי

Æלים ומתאים להדפסה¨ צביעה והדבקה

Æאתם מכוסים Æפלרם

 מאפיינים ויתרונות 

 מאופיין לדפוס דיגיטלי ומסורתי

 פלייט לבן ≠ בעל לובן בהיר

 פני שטח חלקים ואחידים

 גימור מט או מבריק

 מבחר צבעים רחב

 עמידות מעולה בפני כימיקלים

 כושר בידוד תרמי מעולה

 אינו רעיל

 עמיד באש∫ כבה מעצמו

 נוח ביותר לעיבוד בשיטות רגילות

 קל לעיצוב בחום

פלייט®
עיבודלוח פיÆויÆסי מוקצף שטוח פרסוםבניה

 יישומים עיקריים 

 פרסום

 שילוט פרסום והכוונה

 תצוגות ולוחות לתערוכות

 בניה

 תבניות ומחיצות

 שכבת ציפוי לקירות

 דקורציה פנימית

 תעשיה

 זיווג ארונות ולוחות בקרה

 מבנים בסביבה קורוזיבית



 תכונות פיזיות אופייניות

®ASTM ערךיחידותתנאי בדיקה    תכונה                          ©תקן

®D-792©                           סמ“קמשקל סגוליØ0.55-0.7**גרם

®D-570©                             23°ספיחת מיםC≠0.5-0.8**24% שעות ב

®D-790©                דקהחוזק לכפיפה בכניעהØ1 מ“מMPa*28

®D-648©        טמפרטורת עיוות תרמיØHDTסמ“רØק“ג ±Æ∏≤ ∫עומס°C63

®D-1525©       טמפרטורת התרככותØVICATעומס∫ 1 ק“ג°C75

®D-696©  מקדם התפשטות תרמית לינאריתmm/m °C0.067

®C-177©                            מוליכות חוםW/m K**0.06-0.07

®D-257©                      עמידות פני שטחOhm5 x 1015

®D-257©                            עמידות נפחOhm-cm2 x 1016

™תוצאות בדיקת לוח ≤ מ“מ

™™תלוי בעובי ©≤ עד ∞± מ“מ®

 עמידות באש

סיווגתקןמדינה

DIN 4102*B-1, B-2גרמניה

BS 476/7Class 1אנגליה

NSP 92501,5M-1צרפת

UL 94V-0ארה“ב

™תוצאות בדיקת לוח ≤ מ“מ

אירופה

אנגליה

ישראל

אמריקה

אוסטרליה

המזרח הרחוק

פלרם ישראל בע“מ

≥∞∞≥μ ¨קיבוץ רמת יוחנן

 Æפקס  ±≠∏∞∞≠≥∞π≠π≤∂ ‘טל
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marketing@palramÆcoÆil דואל

לוח פיÆויÆסי מוקצף שטוח
פלייט®   

 משפחת מוצרי פלייט®

תיאורמוצר

לוח פיÆויÆסי בעל גימור מט משני הצדדיםפלייט®

לוח פיÆויÆסי בעל גימור מבריק מצד אחד ומט מצד שניפלייט® 2001

 היצע מידות וצבעים

מידות ©מ“מ®עובי ©מ“מ®צבעמוצר

פלייט®
לבן

11220x2440

10-2

2030x3050

1560x3050

1220x2440

19 ,15, 13
1220x2440

1220x3050

251220x3050

31220x2440 ,6ירוק¨ כחול¨ אדום¨ שחור¨ צהוב¨ אפור

31220x2440לבן מבריקפלייט® 2001

הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר על ידה¨ אין כל ערובה לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זהÆ על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי לקבוע 

את התאמת החומר לשימושו המוגדרÆ אין לפרש כל ביטוי באשר לשימוש אפשרי או מוצע בחומרים המתוארים במסמך כקביעת רשיון במסגרת פטנט כלשהו של פלרם תעשיות שמכסה שימוש כזה¨ או 

כהמלצה לשימוש בחומרים הללו שמפירה פטנט כלשהוÆ פלרם תעשיות או מפיציה לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומרÆ בהתאם למדיניות חברת פלרם תעשיות 

Æלפיתוח מוצרים מתמיד¨ מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכני

6
1

1
9

5
 -

 0
1

.0
9

 עמידות בפני כימיקלים 

פלייט ניחן בעמידות גבוהה בפני כימיקלים והנו אידיאלי לסביבות 

בהן נמצאים חומרים קורוזיביים¨ נדיפים ואחריםÆ רשימת כימיקלים

Æשפלייט עמיד בפניהם תסופק לפי דרישה


