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 מפרט טכני והמלצות ליישום פנלים מבודדים פייבר צמנטבורד

 .שעות 7פנל מבודד עמיד אש עד 

פנלים מבודדים לקירות וגגות עושים שתי שכבות לוחות צמנטבורד סיבי פייבר צמנט איכותי  

פנל ממוסגרת . אקוסטי ועמידות אש ,לבידוד תרמי מצנטיתהקצפה   בתכשמ ו"מ 8.4בעובי 

וגם מכיל מנגנון  ועילויןמ אשר מאפשר חיבור לפרופיל תחתון "מ 5.69וון אומגה בפרופיל מגול

פרופיל אומגה אנכי בשילוב עם פרופיל מגביל . נקבה לנעילה מושלמת בין הפאנלים -חיבור זכר 

יכול לשמש צלע ועמוד לקונסטרוקציית המבנה ומאפשר התחברות אלמנטים של קונסטרוקציה 

  .ועוד םאלמנטים תלוי, מחיצות המבנה, לגגכמו אגדים ופרופילים 

 :םמידות הפנלים ומשקל

2800mm * 600mm * 70mm- 45 kg 

2800mm * 600mm * 90mm- 50 kg  

2800mm * 600mm * 115mm- 55 kg 

2800mm * 600mm * 140mm -60 kg 

 שנים  79-יותר מ : תוחלת חיים

 דקות A-1 60-360   עמידות אש תקן

  0.44עד   :עמידות מפני רעידת אדמה

 )האצת רעידת אדמה 4.8g)לפי ריכטר 

  :מ"מ 04נתונים לפנלים 

 DB 73בידוד אקוסטי ממוצע 

  2.650KN/m2עומס אופקי 

   W*K*m2 0.63 התנגדות למולכות תרמי

 KN/m2   4.29: עומס רוח

 ש"קמ 524לחץ רוח בסיסי 

 kg 944-(מכה) נקודתי  עומסעמידות מפני 

 .מים ואינסטלציה, בתוך הפנלים משולבים צינורות להעברת מערכות חשמל

 /j_Y952N0dc-http://youtu.be                         סרטון בדיקת עמידות אש לפנלים

  צמנט פייבר                                      מבודדים סרטון יישום פנלים

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/
http://youtu.be/-j_Y952N0dc.
http://youtu.be/-j_Y952N0dc
http://www.youtube.com/watch?v=ns4ARlDEqDw&feature=share&list=UU5Eve2_U1KGgfENzekSOQfw&index=4
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