
לוח פוליקרבונט שטוח מוגן שחיקה

אודות המוצר

לוחות פלגרד מספקים את כל התכונות 
והביצועים של לוחות פלסן המיוצרים 
מפוליקרבונט שטוח בתוספת שכבת 

הגנה בפני שחיקה.

פלגרד מיוצר עם שכבת ציפוי מתקדמת 
המעניקה למוצר עמידות מעולה בפני 

שחיקה וכימיקלים.

שכבת הציפוי מאפשרת להשתמש 
בלוחות פלגרד ביישומים תובעניים כגון 
זיגוג בטיחותי ואדריכלי,  מיגון ובטיחות 

לציוד מכאני, קירות אקוסטיים ועוד.

פלגרד משמש רכיב עקרי גם בזיגוג 
מוגן ירי.

www.palram.co.il

TM פלגרד   
אדריכלותשילוט ותצוגהבניה עיבוד

מאפיינים עיקריים

בשני  � או  אחד  בצד  שחיקה  מוגן  ציפוי 
הצדדים

עמיד בפני ונדליזם �

עמיד גבוהה בפני שריטות וכימיקלים �

עמידות גבוהה להולם �

לוחות שקופים בעלי מעבר אור של עד 90%                                                                �

זמין במגוון צבעים והעברות אור �

בידוד אקוסטי מעולה �

מוגן מפני קרינה אולטרה סגולה         �

קל משקל �

קל להתקנה והרכבה �

יישומים

זיגוג בטיחותי �

זיגוג נגד ונדליזם �

חלונות במתקנים בטחוניים �

קירות אקוסטיים �

מיגון למכונות תעשייה וציוד מכאני �

משקפים לקסדות מגן                                                                                                �

חלונות לרכבי בטחון ולצמ"ה �



פלרם ישראל בע”מ
קיבוץ רמת יוחנן, 30035

קו-שרות: 1-800-309-926  פקס: 04-8459903
marketing@palram.co.il
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מידות סטנדרטיות

צבעים
 רחוב*אורך

)מ״מ(
 עובי

)מ״מ(

x 30002 to 12 2000שקוף, ברונזה, אפור
* צבעים ומידות מיוחדות זמינים בכפוף להיקף הזמנה מינימלי.

הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר על ידה, אין כל ערובה לקבלת התוצאות 
שתוארו במסמך זה. על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי לקבוע את התאמת החומר לשימושו המוגדר. 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 כלשהו. פלרם תעשיות או מפיציה 
לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומר. בהתאם למדיניות חברת פלרם תעשיות לפיתוח 

מוצרים מתמיד, מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכני.
©1997 פלרם תעשיות בע”מ  |  פלגלס הוא סימן מסחרי רשום של פלרם תעשיות בע”מ.

TMפלגרד   

תכונות פיזיות אופייניות
ערךיחידותתנאי בדיקה)תקן**(תכונה

1.2גרם/סמ”ק)D-792(משקל סגולי

HDT / טמפרטורת עיוות תרמי)D-638(
 עומס 1.82 
ק”ג/סמ”ר

°C130

50- עד C120°טווח טמפרטורת שירות - טווח קצר

50- עד C100°טווח טמפרטורת שירות - טווח ארוך

D-696(mm/m°C0.065(מקדם התפשטות תרמית לינארית

D-177(W/m K0.21(מוליכות חום

10MPa65 מ”מ/דקה)D-638(מאמץ בכניעה

10MPa60 מ”מ/דקה)D-638(מאמץ בשבר

10%6 מ”מ/דקה)D-638(התארכות בכניעה

90>10% מ”מ/דקה)D-638(התארכות בשבר*

10MPa2,300 מ”מ/דקה)D-638(מודול אלסטיות*

1.3MPa95 מ”מ/דקה)D-790(חוזק לכפיפה*

1.3MPa2,380 מ”מ/דקה)D-790(מודול לכפיפה*

ISO6607/1 E50(J158(חוזק לנגיפה*

125Rסולם D-785(R(קושי רוקוול*

%89לוח בעובי 3 מ"מ)D-1003(העברת אור )לוח שקוף(*

0.5<%לוח בעובי 3 מ"מ)D-1003(עכירות/Haze )לוח שקוף(

D-313(YI>1(אינדקס הצהבה

)Taber( עמידות לשחיקה)D-1044(
100 Cycles,  

CS-10F, 500g
%>2

*בדיקה נערכה עם לוח 3 מ”מ
**לפי תקני ASTM מלבד המקומות בהם צוין אחרת

עמידות כימית
בפני  עמידות  ללוח  מקנה  פלגרד  לוחות  של  הקשיח  השטח  פני  ציפוי 
מוצר  הינו  פלגרד  זו  תכונה  בזכות  קורזיביות.  ובסביבות  ניקוי  חומרי 

אידיאלי לאזורי תעשיה בהם נמצאים כימיקלים מזיקים.

עמידות לשחיקה
עמידות לשחיקה מוגדרת כיכולת המוצר להתנגד לתנועה מכנית כגון 
שפשוף, שריטה ובלייה. עמידותם הגבוהה של לוחות פלגרד לשחיקה 
בהשוואה ללוחות פלסטיק רגילים, מאפשרת שימוש בפלגרד במגוון 

יישומים תובעניים.

עמידות בהולם
פלגרד שוקל כמחצית ממשקל זכוכית אך עמיד ממנה בשבר פי 200. 
לוחות פלגרד עמידים בפני שבר ובפני נסיונות השחתה ופריצה ולכן 
מהווים פתרון אידאלי לכל סוגי הזיגוג הביטחוני: בנקים, משטרה, רכבי 

בטחון וצמ"ה.

לוח בעובי ∂ מ¢מ משקולת מתכת בקוטר µ≥ מ¢מ
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לוח פוליקרבונט
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100 rotations, CS-10F, 500g

פוליקרבונט  
ללא ציפוי נגד שחיקה

TMפלגרד
לוח פוליקרבונט


