סנטף® רפפות

רפפות פוליקרבונט מעבירות אור טבעי

חקלאות

אודות המוצר

מאפיינים עיקריים

יישומים

רפפות סנטף® מאפשרות למבני
תעשיה לעמוד בשתי דרישות
מרכזיות :אוורור אדי חום הנוצרים
בתהליכי ייצור ועידוד חסכון באנרכיה
דרך שימוש באור טבעי.

 עמידות גבוהה בהולם  -כמעט בלתי שביר
 עמיד לקרינת  UVוכל תנאי מזג האויר
 מסנן קרינת  UVמזיקה
 ניתן להשיג בלבן דיפיוזר  -מפזר אור
 עומד בתקני אש בינלאומיים
 שומר על חזות נאה לאורך שנים
 שקוף עד  90%העברת אור
 קל ונוח להתקנה
 עומד בטווח טמפרטורות רחב
 ידידותי לסביבה וניתן למחזור

 מבני תעשייה
 מחסנים
 מבני אדריכלות
 מבני ציבור מאוכלסים
 משתלות

רפפות סנטף® בעובי  3מ"מ
המיוצרות בקורוגציה נחנו בעמידות
יוצאת דופן בהולם ותנאי מזג אוויר
קיצוניים ,המגובים באחריות בת
 10שנים .שירות התאמת פרופילים
™ MetalMatchמבית פלרם מאפשר
להתאים את הרפפות לכל מבנה
כמעט ,קיים או חדש.
ניתן לאפיין רפפות סנטף® לפי
דרישות העברת אור והעברה סולרית
שונות ,בהתאם לתנאי האקלים
הרצויים במבנה .ניתן גם ליצור תאורה
רכה בעזרת צבע דיפיוזר מפזר אור.

www.palram.co.il

בניה

סנטף® רפפות
עקרונות התקנה

היצע צבעים
שקופים

שקוף ,אפור סולרי ( 35%העברת אור),
סולר קונטרול ( 20%העברת אור) ,כחול שמיים.

שקופים למחצה

לבן אופל

אטומים

לבן ,ירוק ,כחול ,אדום בריק.

*ניתן לקבל צבעים נוספים במבחר העברות אור ,מותנה בהזמנת מינימום.

התאמת פרופילים
ניתן לשלב את רפפות סנטף כמעט בכל מבנה
ומסגרת ,חדשים או קיימים ,בעזרת שירות
התאמת הפרופילים של פלרם.MetalMatch™ ,
השירות מבוסס על טכנולוגיית ייצור מתקדמת שפותחה בפלרם
ומאפשרת להתאים את פרופילי סנטף בקלות ובמהירות למגוון כמעט
אינסופי של צורות גל.

 .1ניתן להתקין רפפות סנטף בין
שני מרישים סטנדרטיים.

 .2ניתן להתקין מסגרות תמיכה
לרפפות סנטף במרווח 1200
מ"מ .התמיכות יסופקו על ידי
הלקוח.

 .3מומלץ להתקין את התמיכות
ישירות על קורות התמיכה.

הגנה ועמידות בקרינה אולטרה סגולה
סנטף חוסם  99%מקרינת אולטרה סגולה מזיקה ( .)UVבנוסף ,סנטף
עצמו מחוסן מפני קרינת השמש המזיקה ומתאים לשימוש חיצוני
לתקופות ממושכות.
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 .4את רפפות סנטף יש
להתקין על התמיכות
בעזרת בורג קודח ואטם
 EPDMברוחב  25מ"מ.

 .5יש להשלים את התקנת שאר
הרפפות באותה הצורה.

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.
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