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מייצרים פתרונות למעלה מ≠∞ ¥שנה

סנגלייז™
הקדמה
סנגלייז היא מערכת אלגנטית ודקורטיבית ¨ בשיטת תפר≠עומד¨ המשלבת פאנל המיוצר מפוליקרבונט ומערך חיבור
ייחודי המבוסס על פרופילי אלומיניום Æשילוב הפוליקרבונט במערכת נותן חוזק קונסטרוקטיבי ועם זאת גם משקל
כללי נמוך Æהמערכת מספקת פתרון לכיסויים קלים של מבנים¨ מעברים מקורים או סככות הצללה ועוצבה במיוחד
עבור יישומים ארכיטקטוניים לשוק הפרטי והציבוריÆ
המערכת מתאימה גם להתקנה קשתית Æמערכת הסנגלייז קלה¨ פשוטה¨ בטוחה להתקנה ובעלת מראה אלגנטי
וחדשניÆ

מאפיינים ויתרונות

יישומים

✓ מופע זכוכיתי וצלול
✓ משקל כולל נמוך
✓ עמידות בעומסים גבוהים
✓ חופש להתפשטות תרמית
✓ התקנה פשוטה ומהירה
✓ ללא דליפות
✓ מתאים להתקנות קשתיות
✓ הגנה בפני קרינת UV
✓ רעש טפטוף נמוך

✓ מבנים ארכיטקטוניים
✓ מבני מסחר וקמעונאות
✓ שטחי מסחר פתוחים
✓ מבני ספורט
✓ מעברים ומדרכות מקורים
✓ תחנות שירות והסעה
✓ בריכות מקורות
✓ סככות וכניסות למבנים

חתך
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סנגלייז™
נתוני התקנה
המבנה
מערכת סנגלייז מתאימה להתקנה שטוחה או קשתית¨ על מרישים או קורות אורךÆ
שיפוע הגג המינימלי המומלץ להתקנת סנגלייז הינו • Æμלשיפועים נמוכים יותר¨ מומלצת התקנה על קורות אורךÆ
התקנה קשתית ≠ רדיוס מינימלי לכיפוף קר ≠  ¥מטרÆ
רוחב המערכת
סנגלייז ∞∞∂≥Ø

600mm
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32

מפתח מכסימלי בין מרישים
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מרווח
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מפתח בודד

מפתח קצה

מפתח אמצעי

75kg/m²
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125kg/m²

75kg/m²

100kg/m²

125kg/m²

75kg/m²

100kg/m²

125kg/m²

∞∞π

∞≤∏

∞∂∑

∞±μ¥

∞∞±¥

∞∞≥±

∞±≤±

∞∞±±

∞≤∞±

שלבי התקנה
1

¨¶£¸¡§¬ª¨£¸§¥

2

£·¶¯§¯¶£§¥

3

4

£¸¥¸¢¡´¢¬¢® ¢¸°§¶§¸¶¯¢

5

¬§ª®²¢«£µ

6

¢¯©¬¶£§¥

7

¢¯©¬¶ £¯¶£§¥

8

¢´µ¶ £¯¶£§¥

9

£§ª°¢¡´¢¬¢® ¢¸°§¶§¸¶¯¢

¬¡§¡¸¬¶©«§¯§¯¢¶·¶£§¥ª«§¤

600 mm
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 Æ±חיתוך למידות אורך ©איור ®±
חתוך את פרופילי האלומיניום למידת האורך¨ כולל קצה חופשי של עד ∞∞ ±מ“מ מכל צד Æמומלץ קצה חופשי
מינימלי של ∞ μמ“מ מעל למרזבÆ
חתוך את הפנל למידת אורך קצרה ב≠ ∞≤ מ“מ מפרופילי האלומיניום¨ בכדי לאפשר התפשטות תרמיתÆ
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סנגלייז™
≤ Æחיבור פרופיל בסיס ראשון ©איור ≤®
קבע את פרופיל הבסיס הראשון במרכז המבנה התומך Æהצמד את הפרופיל למרישים בעזרת ברגי הבסיס¨ שני
ברגים בכל מריש או במרווחים הממומלצים לאורך קורהÆ
≥ Æחיבור פרופיל הבסיס הבא ©איור ≥®
מקם את פרופיל הבסיס הבא במרחק ∞∞∂ מ“מ בין מרכזים מהפרופיל הקודם Æהצמד את הפרופיל למרישים
בעזרת ברגי הבסיס¨ שני ברגים בכל מריש או במרווחים הממומלצים לאורך קורהÆ
שים לב∫ יש למדוד את המרחק בין הפרופילים על כל מריש או בכל נקודת מיקום ברגים על הקורה Æמומלץ
להשתמש במידוןÆ
הערה∫ בכדי להמנע מצבירת סטיה¨ לא מומלץ להתקין מראש יותר משני פרופילי בסיס נוספיםÆ
 Æ¥הסרת יריעות הגנה ©איור ®¥
הסר את יריעת ההגנה בצידו התחתון של הפנל © הצד הפנימי הפונה למרישים®Æ
המנע ממגע בין הפנל החשוף למרישים עד הנחתו במקום בכדי למנוע שריטותÆ
 Æμמיקום הפנל ©איור ®μ
הנח את הפנל על פרופילי הבסיס Æוודא שהפנל מונח במקומו לאורך כל הפרופילÆ
∂ Æחיבור המכסה ©איור ∂®
הנח את פרופיל המכסה על קצוות הפנלים מעל פרופיל הבסיס Æבצע קידוח מקדים לאורך חריץ המיקום בקוטר
 μמ“מ ובמרווחים של  ≤μס“מ ©מומלץ לבצע על הקרקע לפני העלאת פרופילי המכסה לגג® Æהדק את פרופיל
המכסה לבסיס בעזרת ברגי המכסה דרך הקדחים המוכניםÆ
בשני הקצוות¨ יש למקם את הבורג הקיצוני במרחק של ∞ ≥∞≠μמ“מ מקצה הפרופילÆ
∑ Æחיבור סוגר מכסה ©איור ∑®
לחץ את פרופיל סוגר המכסה למקומו על≠גבי פרופיל המכסה Æהשתמש בפטיש גומי או מוט עץ ובצע מכות
מתונות במרווחים קטניםÆ
∏ Æחיבור סוגר קצה ©איור ∏®
הצמד את סוגר הקצה לקצה התחתון ©מרזב® של מערכת הפרופילים בעזרת בורג מכסהÆ
 Æπהסרת יריעת הגנה מהצד העליון ©איור ®π
הסר את יריעת ההגנה מצידו העליון של הפנל¨ לאחר ההתקנהÆ
עיכוב בהסרת היריעה יכול לגרום להדבקה ולקושי רב להסיר אותהÆ
בימים חמים מומלץ להסיר את יריעת ההגנה מיד בכדי למנוע הדבקה שלה לפנלÆ
∞ Æ±חזור על שלבים ≥≠π
 Æ±±חיתוך פנל הצד למידה≠ קבע את רוחב הפנלים הצדדיים וחתוך אותם למידה ©אם יש צורך®Æ
≤ Æ±פרט סיומת צד≠ פרט סיומת צד ©קיר ' גג® משמש לסגירת צד ולרתימת קצה הפנל¨ באחריות המבצע¨ כאשר
פנל הצד נחתך למידהÆ
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הערות
yבהתקנת מערכת סנגלייז לא נדרשים חומרי אטימה בממשקים שבין חלקי המערכתÆ
לאטימת פרטי צד וקצה יש להשתמש רק בחומרים ואביזרים המאושרים ע“י פלרםÆ
yלניקוי לוחות סנגלייז יש להשתמש בזרם מים¨ ולהשאיר לייבוש טבעיÆ
אין להשתמש במגבות¨ מטליות¨ מגבים מברשות וכו‘¨ Æשימוש בכלים הנ“ל עלול לגרום לשריטות בלוח ולפגיעה
במופע המערכתÆ
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אחריות
אחריות המוצר תקפה ל ∞ ±שנים מיום התקנת המוצר וכוללת
שינוי בהעברת אור של לא יותר מ •∂ לפי תקן ASTM
∑∑≠≥∞∞ D±ואי שבירה כתוצאה ממכת ברד עד מהירות של
 ≤±מטר\שניהÆ
האחריות תקפה במידה והמוצר הותקן ע“י מתקין מורשה
ובהתאם להנחיות ההתקנה והצגת חשבונית רכישהÆ
חל איסור שימוש ומגע של המוצר עם כל חומר שאינו חלק
מחבילת המוצרÆ

הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר
על ידה¨ אין כל ערובה לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זה Æעל 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 כלשהו Æפלרם תעשיות או מפיציה
לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומר Æבהתאם
למדיניות חברת פלרם תעשיות לפיתוח מוצרים מתמיד¨ מומלץ לבדוק אצל ספק
מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכניÆ
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פלרם ישראל בע“מ
קיבוץ רמת יוחנן¨ ≥∞∞≥μ
טל‘∫ ∂≤±≠∏∞∞≠≥∞π≠π
פקס∫ ≥∞∞¥≠∏¥μππ
דוא“ל∫ marketing@palram.co.il

פלרם תעשיות בע“מ ©≤∞∞π
סנגלייז הנו סמל מסחרי של פלרם תעשיות בע“מ

THE STANDARDS
T
INSTITUTION OF ISRAEL

