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 מערכת פנלים מבודדים פאנל רעף

 

 

.   

 מערכת פנל רעף - פנלים מבודדים עם פוליאוריתן מוקצף לגגות דמוי רעפים

מערכת פנל רעף מתקדמת. פנלים רעפים קלים עם בידוד פוליאוריתן מוקצף 70 מ"מ. מהמלאי וייצור 

לפי הזמנה. מושלם להחלפת גגות אסבסט, גגות רעפים ישנים, החלפת גגות איסכורית ופנלים 

מבודדים, אונדולין, שינגלס ועוד. מתאים לבניית גגות חדשים לבתים פרטיים, קרוואנים, קראווילות, 

 בנייה קלה, תוספות בנייה, מחסנים ועוד. אבזור מקורי ותואם.

 תרשים חתך
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חפיה צדדיתחיבור   

 

    

  

לשימוש במערכת פאנל רעף פוליאוריתן מוקצףיתרונות יקריות   

יצור באורכים לפי הזמנה או הזמנה מהמלאיי  

מ"מ 15400עד  2100מ"מ.פאנל רעף ניתן לקבל באורכים בין  350אורך הרעף הוא   

פתרון קל וחזק –פנל רעף   

ק"ג, פחות משליש ממשקל רעפי חרס, פאנל רעף מאפשר עומסים  12.0מ"ר פאנל רעף כ משקלו של 

 גדולים ללא שקעים עם קונסטרוקציה קלה.

 אפשרות לשימוש בגגות עם שיפוע מתון.

בלבד. %13פאנל רעף מאפשר שימוש בגגות עם שיפוע מ   

 אטימות מים

בחפייות צדידיות וגם בחיבורים לאורך ואי חדירת מים קו ייצור מאפשר פתרון לאיטום מים  

 עלויות קונסטרוקציה נמוכות

 קונסטרוקטיביות וחוזק של פאנל רעף מאפשרים התקנה על קונסטרוקציה קלה ולא צפופה.
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 נתונים טכניים:
מ"מ 1000רוחב נטו:   

מטר אורך 15400מ"מ עד  350בכפילויות של מ"מ. ניתן לייצר  11900כים: במלאי עד אור  

מ"מ 77עובי בממוצע   

 חומרי גלם

:םפחי  

Prime Repainted Galvanized steel sheets in lock Forming Quality: S280, zinc coated Z-140 
according to EN 10142, EN  10147. Thickness 50% according to EN 10143.  

Paint Coat – Top side: 5mic Primer + 20mic Regular Polyester (25 mic total)  

                Back side: 5 - 7mic Regular Service Coat (suitable for Polyurethane foam)  

 שכבת בידוד:

  3ק"ג/מ 40צפיפות: 

 B2 -תקן אש

 נתונים נוספים:

חסר ריח, אינו מאפשר יצירת עובש ומזיקים, נייטרלי מפחינה כימית, ידידותי לפי תקנים 

 HCFC FREEן  CFCאירופאיים 
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פאנל רעף אבזור  

 

 

  

 

מ"מ אורך( 2000רוכב עליון )  
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מ"מ אורך( 1000רוכב עליון )  סוגר 

מ"מ אורך( 1000) חזית  סוגר 
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