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Πολυκαρμπονικά Φύλλα - Εφαρμογές

Αρχιτεκτονικές κατασκευές Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

Οροφές

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά sun XP δεκαπενταετούς 
εγγύησης

3 10 46-48, 50-53

Κυψελωτά dripgard 18, 19, 20 10 46-48, 50-53

Κυψελωτά  αυτοκαθαριζόμενα 3 10 46-48, 50-53

Κυψελωτά Hammerglass - 11 46-48, 50-53

Κυψελωτά solar control 7, 12 12 46-48, 50-53

Κυψελωτά venezian 9, 12 12 46-48, 50-53

Κυψελωτά IR 13 14 46-48, 50-53

Κυψελωτά panel οροφής 10 16 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή ανάγλυφα - 23 48, 53-55

Συμπαγή solar control 12 24 48, 53-55

Συμπαγή venezian 12 24 48, 53-55

Συμπαγή IR 13 26 48, 53-55

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Συμπαγή αλεξίσφαιρα 15, 42 29 48, 53-55

Πλαγιοκαλύψεις

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά  αυτοκαθαριζόμενα 3 10 46-48, 50-53

Κυψελωτά Hammerglass - 11 46-48, 50-53

Κυψελωτά solar control 7, 12 12 46-48, 50-53

Κυψελωτά venezian 9, 12 12 46-48, 50-53

Κυψελωτά IR 13 14 46-48, 50-53

Κυψελωτά αυτοσυνδεόμενα 16 20 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή ανάγλυφα - 23 48, 53-55

Συμπαγή solar control 12 24 48, 53-55

Συμπαγή venezian 12 24 48, 53-55

Συμπαγή IR 13 26 48, 53-55

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Συμπαγή αλεξίσφαιρα 15, 42 29 48, 53-55

Ηχοπετάσματα - Ανεμοθωράκια

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά αυτοσυνδεόμενα 16 20 46-48, 50-53
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Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή ανάγλυφα - 23 48, 53-55

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Θερμοκήπια - Ιχθυοκαλλιέργειες Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

Οροφές

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά dripgard 18, 19, 20 10 46-48, 50-53

Αυλακωτά κυματοειδή 20, 21 31 31

Αυλακωτά τραπεζοειδή 20, 21 31 31

Αυλακωτά ωμέγα 20, 21 31 31

Πλαγιοκαλύψεις

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά dripgard 18, 19, 20 10 46-48, 50-53

Αυλακωτά κυματοειδή 20, 21 31 31

Αυλακωτά τραπεζοειδή 20, 21 31 31

Αυλακωτά ωμέγα 20, 21 31 31

Βιομηχανική παραγωγή Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

Επιπλοποιϊα

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά Hammerglass - 11 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή ανάγλυφα - 23 48, 53-55

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Βιομηχανία ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού υλικού

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Lexan Φιλμ 28, 33, 34, 36 31 -

Φωτισμός

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Κυψελωτά Hammerglass - 11 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή ανάγλυφα - 23 48, 53-55

Αυτοκινητοβιομηχανία – Ναυπηγική – Αεροναυπηγική

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Lexan Φιλμ 28, 32, 33, 34, 35, 36 31 -
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Συστήματα ελέγχου – όργανα μέτρησης
Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Lexan Φιλμ 29, 30, 31, 34, 36 31 -

∆ιαφημιστικές κατασκευές Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

∆ιαφημιστικές επιγραφές

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή σε ρολλά - 27 48, 53-55

Προϊόντα διαφημιστικής προβολής

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συσκευασία

Κυψελωτά απλά 1 7 46-48, 50-53

Ασφάλεια Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

Αντικλεπτικές – αντιβανδαλιστικές  κατασκευές

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Κάγκελα

Συμπαγή απλά 6, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 27 21 48, 53-55

Συμπαγή ανάγλυφα - 23 48, 53-55

Συμπαγή αχάρακτα 14, 26, 37, 38, 39, 40, 41 28 48, 53-55

Κέλυφος μηχανημάτων

Συμπαγή αχάρακτα 39, 40, 41 28 48, 53-55

Θωρακίσεις οχημάτων

Συμπαγή αλεξίσφαιρα 15, 42 29 48, 53-55

Αλεξίσφαιρες κατασκευές

Συμπαγή αλεξίσφαιρα 15, 42 29 48, 53-55
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Ομάδα προϊόντων PM001

Εισαγωγή
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Lexan 

General Electric και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Lexan.

Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων προσφέρουν:

• Κυψέλες 2.3, 5 τοιχωμάτων με ή χωρίς ενίσχυση «Χ»

• Ασπίδα  U.V. και στις 2 όψεις των φύλλων

• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

• Υψηλή ανθεκτικότητα στις μηχανικές καταπονήσεις

• Άριστη μετάδοση φωτός

• Μικρό βάρος, εύκολη τοποθέτηση

• Υψηλή θερμομόνωση

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. Η ιδιότητα αυτή προσφέρει μείωση στη φύρα κοπής των φύλλων στις επιθυμητές διαστάσεις 

και παράλληλα μηδενίζει την περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης.

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει 

τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων

Πλάτος φύλλου (mm)

Πάχος Μορφή 
κυψέλης Βάρος 980 1200 1250 2100

6 2 RS 1.3 • •

8 2 RS 1.5 •

8 3 RS 1.7 •

10 2 RS 1.7 • •

10 3 RS 1.9 •

10 3 TS 2.0 •

10 3 X 2.0 • •

16 3 TS 2.8 - 2.7 • •

16 3 X 2.9 • •

20 5 RS 3.3 • • •

25 6 RS 3.5 • • •

32 5 X 3.8 •

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 6000 / 7000 mm

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα Απλά (ασπίδα UV 2 όψεων)
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Ιδιότητες

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με 

το πάχος των φύλλων και τη μορφή της κυψέλης μπορεί να είναι από 82 έως 38%. Εφαρμογές πολυκαρμπονικών φύλλων σε θερμά 

κλίματα απαιτούν διαχείριση των ηλιακών θερμικών κερδών η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη χρήση έγχρωμων φύλλων, είτε 

με τη χρήσ η θερμοανακλαστικών φύλλων.

Τα διάφανα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερη 

των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

∆ιαχείριση θερμικών κερδών
Τα έγχρωμα φύλλα μειώνουν την φωτοδιαπερατότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και προσφέρουν μειωμένα θερμικά κέρδη από 

την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο σε κλίματα όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη, συνίσταται η χρήση των θερμοανακλαστικών 

φύλλων.

Θερμομόνωση
Οι κυψέλες 2 ή πολλαπλών τοιχωμάτων των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης 

και υπερέχουν έναντι οποιασδήποτε υάλωσης με μονό υαλοπίνακα.

Αντοχή στη φωτιά
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά 

Μ1. Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Ηχομόνωση
Σύμφωνα με το πρότυπο  DIN 52210-75 η μέγιστη εφικτή ηχομόνωση που προσφέρει ένα κυψελωτό πολυκαρμπονικό φύλλο είναι 

23 dB.

Αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων έχουν άριστη αντοχή στην κρούση για θερμοκρασίες μεταξύ -40°C 

και +120°C.

Ένας κόκκος χαλαζιού με διάμετρο 20 mm έχει ταχύτητα κρούσης στην επιφάνεια της γης ίση με v=21 m/sec ή 75 km/hr. Η αντοχή 

σε κρούση ενός κυψελωτού πολυκαρμπονικού φύλλου με ασπίδα UV 2 όψεων πάχους 10 και 16 mm  είναι πολύ μεγαλύτερη από 

την ταχύτητα αυτή. 

Αντίθετα η αντοχή ανταγωνιστικών υλικών όπως το γυαλί ή το ακρυλικό (pmma)  φθάνουν για ταχύτητες κρούσης από 7 έως 14 m/

sec.

Πίνακας Ιδιοτήτων

Πάχος (mm) 6  8 8 10   10  10   10   16   16   20   25   32

Κυψέλη 2RS 2RS 3RS 2RS 3RS 3TS 3X 3TS 3X 5RS 6RS 5X

Βάρος kgr. 1.3 1.5 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0 2.7-2.8 2.9 3.3 3.5 3.8

Φωτοδιαπερατότητα 
∆ιάφανο % 82  82 74 81  74 73 60 76 55 64 44 38

Καφέ % 35 35 36 35 36 35 - 35 - -. 23 -

Γαλακτώδες % 58 54 49 48 49 35 40 48 37 38 24 20

Θερμική ακτινοβολία
∆ιάφανο % 86 86 82 85 82 82 72 82 69 75 66 58

Καφέ % 55 55 56 55 56 55 - 55 - - 49 -

Γαλακτώδες % 76 75 72 71 72 71 63 71 52 65 50 35

Συντελεστής σκίασης
∆ιάφανο 0.99 0.99 0.94 0.98 0.94 0.94 0.82 0.94 0.79 0.86 0.76 0.66

Καφέ  0.63  0.63 0.64 0.63 0.64 0.63 0.63 0.63 - - 0.56 -

Γαλακτώδες  0.87 0.86 0.82 0.82 0.82 0.82 0.72 0.82 0.59 0.74 0.57 0.40

Φυσικές ιδιότητες
Ηχομόνωση dB 18 18 19 19 19 19 19 21 21 22 23 23

Θερμομόνωση ΚW/m2·K 3.5 3.3 2.7 3.0 2.7 2.7 2.5 2.4 2.0 1.8 1.5 1.4

Πίνακας αποχρωματισμού
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Στον πίνακα αποχρωματισμού διακρίνονται δείγματα διάφανου κυψελωτού πολυκαρμπονικού φύλλου. Το πρώτο από αριστερά 

δείγμα δεν έχει αλλοιωθεί από την UV ακτινοβολία. Το 2ο δείγμα αντιπροσωπεύει ένα διάφανο κυψελωτό πολυκαρμπονικό φύλλο 

της Lexan General Electric Αμερικής το οποίο έχει εκτεθεί για 10 έτη στην UV ακτινοβολία του ηλιακού φωτός.

“Βλέπε παράρτημα σελίδα 2”

Η προτίμηση των κατασκευαστών στα πολυκαρμπονικά φύλλα της Lexan General Electric σε έργα μεγάλου μεγέθους και υψηλής 

αξίας οδήγησε την GE Plastics στην ανάπτυξη και παραγωγή κυψελωτών φύλλων με εγγύηση 15ετίας.

Τα φύλλα αυτά έχουν όλες τις ιδιότητες των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων με ασπίδα UV 2 όψεων και επιπρόσθετα 15ετή 

εγγύηση η οποία καλύπει τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις 

μηχανικές καταπονήσεις.

Ο συντελεστής κιτρινίσματος τον 15ο χρόνο έκθεσης των φύλλων στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου είναι dY=4  ενώ η μείωση 

της φωτοδιαπερατότητας της τάξης του 4% (σελ. 6).

Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα που δεν επιτρέπουν την εύκολη συμπύκνωση υδρατμών είναι προστατευμένα από τις 

υπεριώδεις ακτίνες στην εξωτερική τους όψη ενώ η εσωτερική τους έχει μια ειδική υδροφιλική επίστρωση η οποία αποτρέπει την 

συμπύκνωση των υδρατμών σε σταγόνες μεγάλου μεγέθους. Με τον τρόπο αυτό η υγρασία παραμένει στην επιφάνεια του φύλλου 

και δεν πέφτει ως σταγόνα στο χώρο που καλύπτεται από τα φύλλα αυτά.

Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα που δεν επιτρέπουν την εύκολη συμπύκνωση υδρατμών χρησιμοποιούντα σε χώρους που 

υπάρχει υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή σε χώρους όπου η διαφορά εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας είναι τέτοια όπου 

εμφανίζεται φαινόμενο υγροποίησης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα.

Σε χώρους όπως τα θερμοκήπια, η επίστρωση αυτή είναι σωτήρια αφού οι σταγόνες νερού ευνοούν την ανάπτυξη παρασιτικών 

οργανισμών και παράλληλα  δημιουργούν το φαινόμενο του φακού που καίει τα φύλλα των φυτών.

Η ειδική υδροφιλική επίστρωση δεν μεταβάλλει τα ποσά της φωτοδιαπερατότητας των φύλλων, ούτε αλλοιώνει τον χρωματισμό 

τους.

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα που δεν επιτρέπουν την εύκολη συμπύκνωση υδρατμών με ελάχιστη 

εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων 

στις μηχανικές καταπονήσεις.

Ομάδα προϊόντων PM011

Τα αυτοκαθαριζόμενα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα έχουν όλες τις ιδιότητες που περιγράφονται στα κυψελωτά πολυκαρμπονικά 

φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων. Εκτός της ασπίδας UV, τα φύλλα αυτά έχουν επεξεργαστεί στην εξωτερική τους πλευρά έτσι ώστε οι 

σταγόνες του νερού να κυλούν ευκολότερα καθαρίζοντας τη βρωμιά. 

Εγγύηση

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα15ετούς εγγύησης
(ασπίδα UV 2 όψεων)

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα “DRIPGARD” που δεν 
επιτρέπουν την εύκολη συμπύκνωση υδρατμών (ασπίδα UV 1 όψης)

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα Αυτοκαθαριζόμενα
(ασπίδα UV 2 όψεων)
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Η GE Plastics συνοδεύει τα αυτοκαθαριζόμενα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει 

τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις και 

με 3ετή εγγύηση για την ιδιότητα αυτοκαθαρισμού. 

Ιδιότητα αυτοκαθαρισμού
Η GE Plastics χρησιμοποιεί μια ειδική υδροφοβική επίστρωση η οποία αυξάνει τη γωνία επαφής των σταγόνων του νερού από τις  

66ο στις 101ο . Με τη μέθοδο αυτή οι σταγόνες νερού κυλούν ευκολότερα στην επιφάνεια του φύλλου με αποτέλεσμα να καθαρίζουν 

κατά την κύλιση τους τη βρωμιά. 

Ομάδα προϊόντων PM011

Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με όψη θρυμματισμένου γυαλιού προσφέρουν υψηλή διάχυση του φωτός και ως εκ τούτου 

μια νέα αισθητική άποψη  στα διαφώτιστα υλικά.Είναι προστατευμένα και στις 2 όψεις τους από τις UV ακτίνες και έχουν ίδιες 

ιδιότητες ως προς την αντοχή τους στις μηχανικές καταπονήσεις με απλά κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα “HAMMRGLASS” με ασπίδα UV 2 όψεων

Πλάτος φύλλου (mm)

Πάχος Μορφή 
κυψέλης Βάρος 980 1200 1250 2100

4.5 2 RS 1.0 • •

6 2 RS 1.3 • •

8 2 RS 1.5 •

10 2 RS 1.7 • •

16 3 TS 2.8 - 2.7 • •

32 5 X 3.8 •

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 6000 / 7000 mm

Ιδιότητες

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με 

το πάχος των φύλλων και τη μορφή της κυψέλης μπορεί να είναι από 79 έως 30%. Εφαρμογές πολυκαρμπονικών φύλλων σε θερμά 

κλίματα απαιτούν διαχείριση των ηλιακών θερμικών κερδών η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε με την χρήση έγχρωμων φύλλων, 

είτε με τη χρήσ η θερμοανακλαστικών φύλλων .

Τα διάφανα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερη 

των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Πίνακας Ιδιοτήτων

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα “HAMMERGLASS” με όψη 
θρυμματισμένου γυαλιού (ασπίδα UV 2 όψεων)
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Πάχος (mm) 4.5  6 8 10   16  32   

Κυψέλη: 2 RS 2 RS 2 RS 2 RS 3 TS 5 X

Βάρος kgr. 1.0 1.3 1.5 1.7 2.7 3.8

Φωτοδιαπερατότητα 
∆ιάφανο % 79  79 79 76  74 30

Θερμική ακτινοβολία
∆ιάφανο % - 86 86 82 82 58 

Συντελεστής σκίασης
∆ιάφανο - 0.99 0.99 0.94 0.94 0.66 

Φυσικές ιδότητες
Ηχομόνωση dB - 18 18 19 21 23 

Θερμομόνωση Κ W/m2·K - 3.5 3.3 2.7 2.4 1.4

Ομάδα προϊόντων PM003 & PM004

Εισαγωγή
Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Lexan 

General Electric και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Lexan.

Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα συνδυάζουν τις άριστες ιδιότητες των απλών κυψελωτών φύλλων και παράλληλα ρυθμίζουν 

τα θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία έτσι ώστε να μειώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να συμβάλουν στην 

επίτευξη ενός άριστου επιπέδου θερμικής ευεξίας. Κυψελωτά  θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «Venetian» και «Solar 

control». Αμφότερα είναι προστατευμένα από τις UV ακτίνες στην εξωτερική τους όψη, ενώ η εσωτερική όψη έχει μεταξοτυπική 

θερμοανακλαστική εκτύπωση:

«Venetian»  όπου το φύλλο έχει ρίγες που τρέχουν σε όλο το πλάτος του.  Το χρώμα του φύλλου είναι συνήθως διάφανο αλλά 

κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατή η παραγωγή και άλλων χρωμάτων.  Το χρώμα των εκτυπωμένων ριγών είναι λευκό, γαλάζιο, 

πράσινο, γκρι, ασημί, κόκκινο κ.λ.π.

«Solar control» όπου το φύλλο έχει εκτύπωση που μοιάζει με αμμοβολή ( full print) ή εκτύπωση με τη μορφή κουκίδων στο σχήμα 

των κυψελών της μέλισσας (honey comb). Το χρώμα του φύλλου είναι συνήθως διάφανο αλλά κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατή η 

παραγωγή και άλλων χρωμάτων. Το χρώμα των κουκίδων είναι λευκό, γαλάζιο, πράσινο, γκρι, ασημί, κόκκινο κ.λ.π.

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στη 1 όψη τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα «Venetian» και «Solar control» με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η 

οποία καλύπει τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές 

καταπονήσεις.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα

Πλάτος φύλλου (mm)

Κυψελωτά Θερμοανακλαστικά Πολυκαρμπονικά Φύλλα “Venetian” 
& ”Solar Control” (ασπίδα UV 1 όψης)
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Πάχος Μορφή κυψέλης Βάρος 980 1200 1250 2100

6 2 RS 1.3 • •

10 2 RS 1.7 • •

16 3 TS 2.8 - 2.7 • •

20 5 RS 3.3 • •

32 5 X 3.8 •

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 6000 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tο μέγιστο μήκος δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 7000 mm

Ιδιότητες

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα κυψελωτά  θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα  παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με 

το πάχος των φύλλων και τη μορφή της κυψέλης μπορεί να είναι από 58 έως 46%. Τα διάφανα κυψελωτά  θερμοανακλαστικά 

πολυκαρμπονικά φύλλα  είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερη των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους 

ακτινοβολίας).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ “VENETIAN”
Σκούρο μπλε % Γαλάζιο % Πράσινο % Γκρί % Λευκό %

10 16 20 32 10 16 20 32 10 16 20 32 10 16 20 32 10 16 20 32

Φωτοδιαπερατότητα 29 26 - 16 47 44 - 11 36 26 - 19

Αναμένεται!

38 33 30 26

Ανάκλαση θερμικής 
ακτινοβολίας 11 17 - 18 19 22 - 17 20 23 - 18 44 45 54 59

Μετάδοση θερμικής 
ακτινοβολίας 54 54 - 38 52 57 - 34 50 43 - 37 51 47 39 32

Συντελεστής σκίασης 0.61 0.61 - 0.42 0.58 0.64 - 0.38 0.56 0.48 - 0.41 0.57 0.53 0.44 0.37

ΕΚΤΥΠΩΣΗ “SOLAR CONTROL”

Σκούρο μπλε % Γαλάζιο % Πράσινο % Γκρί % Λευκό %

10 16 20 32 10 16 20 32 10 16 20 32 10 16 20 32 10 16 20 32

Φωτοδιαπερατότητα 33 27 - 13 26 29 - 10 36 36 - 15 - 31 - 17

Αναμένεται!

Ανάκλαση θερμικής 
ακτινοβολίας 13 18 - 17 19 21 - 17 19 22 - 18 - 20 - 17

Μετάδοση θερμικής 
ακτινοβολίας 61 55 - 37 51 50 - 33 52 50 - 33 - 50 - 36

Συντελεστής σκίασης 0.69 0.62 - 0.41 0.57 0.56 - 0.37 058 0.56 - 0.37 - 0.56 - 0.40

Μέθοδος test

ASTM D 1003, DIN 67507, DIN 67507

Θερμική ευεξία & Θερμικά κέρδη
Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα μειώνουν τα θερμικά κέρδη και τη λάμψη του ηλιακού φωτός σε επίπεδο 

τέτοιο ώστε να δημιουργείται στο εσωτερικό των κτιρίων ευχάριστη θερμοκρασία. Η θερμική ευεξία ενός ανθρώπου ορίζεται από τη 

θερμική ισορροπία του σώματος του. Η θερμική ισορροπία αντίστοιχα επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
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1. Θερμοκρασία του αέρα
2. Μέση θερμοκρασία του χώρου
3. Ταχύτητα ανέμου

4. Υγρασία

Η θερμοκρασία του αέρα κάτω από μια διαφώτιστη οροφή είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη μετάδοση της  άμεσης θερμικής 

ακτινοβολίας από τον ήλιο +  τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τα υλικά που βρίσκονται στο χώρο.

Η θερμική ακτινοβολία του ήλιου που πέφτει σε μια διαφώτιστη οροφή χωρίζεται:

1. Την ακτινοβολία που ανακλάται (R)

2. Την ακτινοβολία που απορροφάται (A)

3. Την ακτινοβολία που μεταδίδεται άμεσα στον χώρο (DT)

DT+A+R =Ολική θερμική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον ήλιο όπου το άθροισμα ST=DT+A είναι τελικά η ολική θερμική 

ακτινοβολία που μεταδίδεται στο χώρο και αυξάνει τη θερμοκρασία του.

Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα  μειώνουν την ολική θερμική ακτινοβολία που μεταδίδεται στο χώρο  (ST) 

αυξάνοντας το ποσοστό ανάκλασης (R). 

Πολυκαρμπονικά φύλλα που δεν είναι θερμοανακλαστικά αλλά έχουν απλά σκούρο χρώμα μειώνουν μεν το ποσοστό της άμεσα 

μεταδιδόμενης ακτινοβολίας(DT) αλλά επειδή η απορρόφηση (Α) είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω του σκούρου χρώματος τελικά δεν 

λύνουν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του χώρου, αλλά το αυξάνουν.

Ομάδα προϊόντων PM003 

Εισαγωγή
Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «IR» ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της 

Lexan General Electric και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Lexan. Για την παραγωγή των 

φύλλων αυτών, η GE Plastics ανέπτυξε μια νέα επαναστατική τεχνολογία, η οποία διαχειρίζεται την ηλιακή ακτινοβολία επιτρέποντας 

τη μετάδοση μέσω του φύλλου του ορατού φωτός ενώ παράλληλα ανακλά το φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Το χρώμα των φύλλων αυτών είναι ανοικτό πράσινο ή γαλάζιο.

Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «IR» προσφέρουν:

• Επιθυμητά ποσά φωτοδιαπερατότητας και χαμηλά ποσά θερμικών κερδών

• Κυψέλες 2.3, 5 τοιχωμάτων με ή χωρίς ενίσχυση «Χ»

• Ασπίδα U.V. και στις 2 όψεις των φύλλων

• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

• Υψηλή ανθεκτικότητα στις μηχανικές καταπονήσεις

• Άριστη μετάδοση φωτός

• Μικρό βάρος, εύκολη τοποθέτηση

• Υψηλή θερμομόνωση

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της 

υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. Η ιδιότητα αυτή προσφέρει μείωση στη φύρα κοπής των φύλλων στις 

επιθυμητές διαστάσεις και παράλληλα μηδενίζει την περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης.

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «IR» με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει 

Κυψελωτά Θερμοανακλαστικά Πολυκαρμπονικά Φύλλα “IR”
(ασπίδα UV 2 όψεων)
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τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Πίνακας Ιδιοτήτων

Πάχος 10 16 16 20 25 25 32

Χρώμα ΠράσινοΠράσινο

Κυψέλη 2RS 3TS 3X 5RS 6RS 5X 5X

Βάρος 1.7 2.7 2.9  3.3 3.5 3.4 3.8

Φωτοδιαπερατότητα D65 %  65  55 46 46 38 41 36

Ανάκλαση φωτός D65 %  9 12 13 16 16 17 15

Άμεση μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας DST % 45 36  29 29 25 26 23

Άμεση ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας DSR %  7 9 10 12 12 13 11

Άμεση απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας DSA % 48 55 62 59 63 61 65

Ολική μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας TST % 60 52 45 46 44 44 42

Συντελεστής σκίασης 0.69 0.60 0.52 0.53 0.51 0.50 0.49

Φυσικές ιδιότητες
Ηχομόνωση dB 19  21 21 22 23 23  23

ΘερμομόνωσηΚ W/m2.K  3.0 2.4  2.3 1.8 1.5 1.6 1.4

Παρατηρήσεις

Φωτοδιαπερατότητα D65 %:
Το ποσοστό του ορατού φωτός της ηλιακής ακτινοβολίας που περνά

μέσα από τη μάζα ενός υλικού.

Ανάκλαση φωτός D65 %: 
Ποσοστό του ορατού φωτός που προσπίπτει σε ένα αντικείμενο

και ανακλάται πίσω, χωρίς να αλλάξει το μήκος κύματος του 

(εξακολουθεί δηλαδή να έχει τη μορφή του ορατού φωτός)

Άμεση μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας DST %:      %DST + %DSR + %DSA = 100%

Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που περνά κατευθείαν μέσα

από τη μάζα ενός υλικού.

Άμεση ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας DSR %:
Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα

αντικείμενο και ανακλάται.

Άμεση απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας DSA %:
Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα

αντικείμενο και απορροφάται από αυτό.

Ολική μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας TST %:
Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που μεταδίδεται μέσω ενός αντικειμένου και προκύπτει από το άθροισμα της άμεσα 

μεταδιδόμενης θερμικής ακτινοβολίας DST με την άμεσα απορροφόμενη θερμική ακτινοβολία DSA .

Συντελεστής σκίασης( SC):
Το πηλίκο της ολικής μεταδιδόμενης ακτινοβολίας TST με το  ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που διαπερνά το κοινό γυαλί και 

το οποίο ορίζεται ως 87%  . SC=TST/87

Ομάδα προϊόντων PM008 

Τα πολυκαρμπονικά πάνελ είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να συνδέονται με τα αντίστοιχης μορφής μεταλλικά πάνελ 

πολυουρεθάνης. Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις (χιόνι, ανεμοπίεση, χαλάζι) και έχουν πολύ καλύτερο 
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συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας από οποιοδήποτε άλλο διαφώτιστο υλικό. Παράγονται σε πέντε διαφορετικούς τύπους 

αντίστοιχους με τα μεταλλικά πάνελ με τα οποία θα συνδεθούν.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τύπων είναι το πάχος των 30 mm, το ωφέλιμο πλάτος των 945 mm, ενώ το τυποποιημένο μήκος 

τους είναι τα 6.000 & τα 7.000 mm.

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορούν να παραχθούν πάνελ με μήκος έως τα 13.400 mm.

ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Πολυκαρμπονικά Πάνελ

ΠΑΧΟΣ (mm) 30 30 30 30

ΚΥΨΕΛΗ 4RS 4RS 4RS 4RS

ΒΑΡΟΣ (kgr/m2) 4 4 4 4

∆ΙΑΦΑΝΟ

Μετάδοση φωτός 67% 67% 67% 67%

Μετάδοση θερμικής 
ακτινοβολίας

76% 76% 76% 76%

Συντελεστής σκίασης 0.87 0.87 0.87 0.87

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας Κ W/m2·K 

1.9 1.9 1.9 1.9

Ηχομόνωση dB 22 22 <22 22

Αντοχή σε χαλαζόπτωση
διάμετρος χαλαζιού 20 mm
ταχύτητα χαλαζιού σε m/sec

>21 >21 >21 >21

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Πάνελ Οροφής
(ασπίδα UV 1 όψης)
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ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ Γ

ΤΥΠΟΣ ∆

ΤΥΠΟΣ Ε
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ΤΥΠΟΣ Α

Τα πολυκαρμπονικά πάνελ χρησιμοποιούνται για την κάλυψη στέγης από τον κορφιά μέχρι και την μαρκίζα της. Τα μεταλλικά 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και τη στεγανοποίηση των μεταλλικών πάνελ πολυουρεθάνης χρησιμοποιούνται 

και για την τοποθέτηση πολυκαρμπονικών πάνελ.

Το βίδωμα των πολυκαρμπονικών πάνελ πρέπει να γίνεται κάθε 500 mm, ενώ οι οπές στα “αυτάκια” των πάνελ λόγω της 

θερμικής διαστολής του υλικού, πρέπει να ανοίγονται με διάμετρο μεγαλύτερη κατα 5 mm του σπειρώματος της βίδας που θα 

χρησιμοποιηθεί.

Όπως και στα απλά κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα, έτσι και στα πολυκαρμπονικά πάνελ οι κυψέλες που βρίσκονται στα σόκορα 

τους πρέπει να σφραγίζονται πρώτα με αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου και στη συνέχεια να τοποθετείται ειδικό τεμάχιο νεροχύτη 

αλουμινίου για την προστασία της ταινίας.

Στην πάνω πλευρά της ρύσης η αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου πρέπει να είναι κλειστού τύπου, ενώ στην κάτω πλευρά της ρύσης 

χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου με φίλτρο, έτσι ώστε οι ατμοί της ατμοσφαιρικής υγρασίας να έχουν έξοδο 

διαφυγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περιοχές με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση (αστικές περιοχές, χώροι parking, σταθμοί λεοφωρείων κ.λπ.) είναι καλό να 

αποφεύγεται η τοποθέτηση ταινίας με φίλτρο γιατι οι ρύποι των καυσαερίων, λόγω των μικρών διαστάσεών τους και λόγω της 

θερμοκρασίας τους, εισέρχονται από τους πόρους του φίλτρου (1-2 μικροχιλιοστά) και λερώνουν εσωτερικά τις κυψέλες των 

πάνελ.

Σε σημεία οπού τα πάνελ πακτώνονται ή έρχονται σε επαφή με μεταλλικά στοιχεία, είναι καλό να χρησιμοποιείται λάστιχο νεοπρενίου 

για την προστασία των πάνελ, αλλά και να αποφεύγεται η μεταφορά κρουσιγενών θορύβων από τα πάνελ στην κατασκευή (πχ. ο 

κρότος της βροχής ή της χαλαζόπτωσης).

Ομάδα προϊόντων PM002

Μεταλλικός Κορφιάς

Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου κλειστού τύπου

Φύλλο λαμαρίνας Λάστιχο

Μέγιστη απόσταση
μεταξύ των οπών
(κέντρο με κέντρο)
500 mm

Οι οπές ανοίγονται
πριν την τοποθέτηση
με διάμετρο
μεγαλύτερη κατά 5
mm από το σπείρωμα
της βίδας που θα
χρησιμοποιηθεί
λόγω της θερμικής
διαστολής των
πάνελs

Αυτοκόλλητη ταινία
αλουμινίου κλειστού τύπου

Αυτοκόλλητη
ταινία αλουμινίου
με φίλτρο

Ειδικό τεμάχιο νεροχύτη αλουμινίου

Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου
Ειδικό τεμάχιο νεροχύτη αλουμινίου

Νεροσυλλέκτης

Λάστιχο από
νεοπρένιο

Οδηγίες Τοποθέτησης Πολυκαρμπονικών Πάνελ
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Μέγιστη απόσταση μεταξύ των
οπών ( κέντρο με κέντρο) 500 mm

Μεταλλικό κλίπ σύνδεσης με λάστιχο

Πολυκαρμπονικό πάνελ

Μεταλλικό προφίλ στήριξης

Ροδέλα στεγανοποίησης

Μεταλλικό πάνελ
πολυουρεθάνης

Δοκάρι στέγης
Λάστιχο

Το κενό που δημιουργείται
γεμίζεται με πολυουρεθάνη

Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης των δοκαριών της στέγης ανάλογα με το φορτίο ανεμοπίεσης που έχει υπολογιστεί είναι η 

εξής:

Πίεση ανέμου (Ν/m²)

1000 απόσταση έως 2000 mm

1200 απόσταση έως 1900 mm

1400 απόσταση έως 1800 mm

1600 απόσταση έως 1700 mm

Μέγιστη επιτρεπόμενη ανεμοπίεση 1750 Ν/m²

Σημείωση:
Για να μετατρέψετε το φορτίο από Ν/m2 σε kgr/m2 διαιρέστε με 10, π.χ. πίεση 1000 Ν/m2 = 100 kgr/m2 περίπου.
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Εισαγωγή
Τα κυψελωτά αυτοσυνδεόμενα πολυκαρμπονικά φύλλα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς 

τη χρήση ειδικών συνδετικών τεμαχίων, δημιουργώντας εύκολα και γρήγορα διαφώτιστες οροφές και τοίχους (εξωτερικούς 

ή εσωτερικούς). Κοινή ιδιότητα τους είναι η εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, γεγονός που τα καθιστά 

επαναχρησιμοποιούμενα.

UV Προστασία
Η ασπίδα UV στη 1 όψη τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού, που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους (UV) 

ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα κυψελωτά αυτοσυνδεόμενα πολυκαρμπονικά φύλλα  με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον 

αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Φυσικές Ιδιότητες Κυψελωτών Αυτοσυνδεόμενων
Πολυκαρμπονικών Φύλλων

Πάχος (mm) 40

Κυψέλη 4Χ

Βάρος (kgr/m2) 4

Φωτοδιαπερατότητα % 40

Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας 56

Ηχοανάκλαση (dB) 21

Συντελεστής θερμικής ακτινοβολίας Κ (W/m2 Ko) 1.5

Ομάδα προϊόντων PM002

Εισαγωγή
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά πανελ zig-zag  είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς τη χρήση 

ειδικών συνδετικών τεμαχίων, δημιουργώντας εύκολα και γρήγορα διαφώτιστες καλύψεις θερμοκηπίων.

Η διαμόρφωση τους είναι τέτοια ώστε να παρέχουν υψηλή θερμομόνωση και φωτοδιαπερατότητα μεγαλύτερη του 90%.

UV Προστασία
Η ασπίδα UV στη 1 όψη τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους (UV) 

ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά πανελ zig-zag  με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον 

αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Φυσικές Ιδιότητες Κυψελωτών Αυτοσυνδεόμενων
Πολυκαρμπονικών Φύλλων

Κυψελωτά Αυτοσυνδεόκμενα Πολυκαρμπονικά Φύλλα
(ασπίδα UV 1 όψης)

Κυψελωτά Πάνελ ZIG-ZAG 
(ασπίδα UV 1 όψης)
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Πάχος (mm) 40

Κυψέλη 4Χ

Βάρος (kgr/m2) 4

Φωτοδιαπερατότητα % 40

Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας 56

Ηχοανάκλαση (dB) 21

Συντελεστής θερμικής ακτινοβολίας Κ (W/m2 Ko) 1.5

Ομάδα προϊόντων PS001

Εισαγωγή
Τα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα της Lexan General Electric έχουν ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους. Με την εξαιρετική 

αντοχή που παρουσιάζουν στις μηχανικές καταπονήσεις υπερέχουν έναντι του γυαλιού και  είναι ιδανικά για ένα  πλήθος 

κατασκευαστικών εφαρμογών.

Τα φύλλα αυτά μπορούν εύκολα να στραντζαρισθούν σε στράντζα όπως τα χαλυβδόφυλλα χωρίς να σπάσουν  ή να κουρμπαρισθούν 

είτε «εν ψυχρώ» είτε «εν θερμώ».

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον αποχρωματισμό, 

τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα της Lexan General Electric παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα, η οποία μπορεί 

να είναι από 84 έως 87%. Εφαρμογές πολυκαρμπονικών φύλλων σε θερμά κλίματα απαιτούν διαχείριση των ηλιακών θερμικών 

κερδών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε με την χρήση έγχρωμων φύλλων, είτε με τη χρήση θερμοανακλαστικών φύλλων.

Τα διάφανα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία με μήκος κύματος 

μικρότερη των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

∆ιαχείριση θερμικών κερδών
Τα έγχρωμα φύλλα μειώνουν την φωτοδιαπερατότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και προσφέρουν μειωμένα θερμικά κέρδη από 

την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο σε κλίματα όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη  συνίσταται η χρήση των θερμοανακλαστικών 

φύλλων.

Ιδιότητες

Συμπαγή Απλά Πολυκαρμπονικά Φύλλα (ασπίδα UV 2 όψεων)
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Χρώμα
Φωτο 

∆ιαπερατότητα %

Ανάκλαση  %
Θερμικής 
Ακτινοβολίας

Απορρόφηση %
Θερμικής 
Ακτινοβολίας

Άμεση 
Μετάδοση %
Θερμικής 
Ακτινοβολίας

Ολική 
Μετάδοση %
Θερμικής 
Ακτινοβολίας

Συντελεστής 
Σκίασης

∆ιάφανο 87 9 9 82 84 0.97

Καφέ 50 7 38 55 65 0.75

Γκρι 50 7 38 55 65 0.75

Γαλακτώδες 50 20 29 51 58 0.67

Λευκό 25 54 18 28 33 0.38

Οι τιμές της φωτοδιαπερατότητας μπορούν να αποκλίνουν κατά (+/- )5%

Ηχοανάκλαση κατά DIN 52210-75 Rw(dB)

Πάχος (mm) Συμπαγές πολυκαρμπονικό φύλλο Γυαλί

4 27 30
5 28 30
6 29 31
8 31 32

9.5 32 33
12 34 34

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Κ (W/m2 Ko)

Πάχος (mm) Συμπαγές πολυκαρμπονικό φύλλο Γυαλί

4 5.33 5.82
5 5.21 5.80
6 5.09 5.77
8 4.84 5.71

9.5 4.69 5.68
12 4.35 5.58

Ηχοανάκλαση κατά DIN 52210-100 Rw(dB)

Μονή Υάλωση με Συμπαγές Πολυκαρμπονικό Φύλλο
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Συμπαγές πολυκαρμπονικό φύλλο 
(mm) Κενό αέρος σε (mm) Γυαλί (mm) Rw (dB)

4 85 6 39
6 85 6 40
8 85 6 42

9.5 85 6 44
4 54 6 36
6 54 6 37
8 54 6 39

9.5 54 6 41

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Κ (W/m2 Ko)

Συμπαγές πολυκαρμπονικό φύλλο (mm) Κενό αέρος σε (mm) Γυαλί (mm) Rw (dB)

4 20-60 4 2.77
4 20-60 5 2.73
5 20-60 5 2.72
4 20-60 6 2.70
6 20-60 6 2.68
5 20-60 8 2.62
6 20-60 8 2.60
6 20-60 9.5 2.56
6 20-60 12 2.54

Κατά DIN 4701 όταν ο συντελεστής Κ μειώνεται κατά 0,1 απαιτούνται για τη θέρμανση ενός κτιρίου καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 

θέρμανσης 0,9 έως 1,3 λίτρα πετρελαίου (ή 1 – 1,5 m³ φυσικού αερίου) λιγότερα για κάθε m2  διαφώτιστης επιφάνειας.

Παράδειγμα, αν η διαφώτιστη επιφάνεια που σκεπάζει ένα θερμαινόμενο χώρο είναι 15m² και πετύχουμε μείωση του Κ κατά 0,3 

τότε μειώνουμε το κόστος θέρμανσης ετησίως κατά  3 Χ 0,9 Χ 15= 40,5 έως 3 Χ 1,3 Χ 15=58,5  λίτρα πετρελαίου.

Η ανάγκη σε ενέργεια για την ψύξη ενός κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες είναι τριπλάσια από την κατανάλωση σε ενέργεια για τη 

θέρμανση του κατά τους χειμερινούς μήνες.

Σύγκριση βάρους συμπαγούς πολυκαρμπονικού - γυαλί σε kgm/m2

Πάχος (mm) Συμπαγές πολυκαρμπονικό φύλλο Γυαλί

3 3.6 7.5
4 4.8 10
5 6 12.5
6 7.2 15
8 9.6 20

9.5 11.4 23.8
12 14.4 30

Αντοχή στη φωτιά
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά Μ1. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

∆ιπλή Υάλωση με Συμπαγές Πολυκαρμπονικό Φύλλο & Γυαλί
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Πλάτος φύλλου (mm) 2050

Πάχος Βάρος

2 2.4

3 3.6 

4 4.8 

5 6.0 

6 7.2 

8 9.6

9.5 11.4

12 12.4 

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 3050 / 6050 mm

Ομάδα προϊόντων PS002

Τα συμπαγή ανάγλυφα πολυκαρμπονικά φύλλα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα συμπαγή απλά. Η μία όψη τους είναι ανάγλυφη 

προσφέροντας:

• ∆ιάχυση του φωτός
• ∆ιακριτικότητα
• Αντοχή στο γρατζούνισμα

Ομάδα προϊόντων PS003 & PS004
 
Εισαγωγή
Τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Lexan 

General Electric και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Lexan.

Τα συμπαγή θερμοανακλαστικά φύλλα συνδυάζουν τις άριστες ιδιότητες των απλών κυψελωτών φύλλων και παράλληλα ρυθμίζουν 

τα θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία έτσι ώστε να μειώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να συμβάλουν στην 

επίτευξη ενός άριστου επιπέδου θερμικής ευεξίας.

Συμπαγή  θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα  «venezian» και «solar control». Αμφότερα είναι προστατευμένα από τις UV 

ακτίνες στην εξωτερική τους όψη ενώ η εσωτερική όψη έχει μεταξοτυπική θερμοανακλαστική εκτύπωση:

• «venetian» όπου το φύλλο έχει ρίγες που τρέχουν σε όλο το πλάτος του. 

Το χρώμα του φύλλου είναι συνήθως διάφανο αλλά κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατή η παραγωγή και άλλων χρωμάτων. 

Το χρώμα των εκτυπωμένων ριγών είναι λευκό, γαλάζιο, πράσινο, γκρι, ασημί, κόκκινο κ.λ.π.

Τυποποιημένο Πλάτος Παραγωγής Φύλλων
Συμπαγή Πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων

Συμπαγή Ανάγλυφα Πολυκαρμπονικά Φύλλα
(ασπίδα UV 2 όψεων)

Συμπαγή Θερμοανακλαστικά Πολυκαρμπονικά Φύλλα
«Venetian» & «Solar Control» (ασπίδα UV 2 όψεων)
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• «solar control» όπου το φύλλο έχει εκτύπωση που μοιάζει με αμμοβολή ( full print) ή εκτύπωση με τη μορφή κουκίδων στο 

σχήμα των κυψελών της μέλισσας (honey comb).

Το χρώμα του φύλλου είναι συνήθως διάφανο αλλά κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατή η παραγωγή και άλλων χρωμάτων. 

Το χρώμα των κουκίδων είναι λευκό, γαλάζιο, πράσινο, γκρι, ασημί, κόκκινο κ.λ.π.

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον 

αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα συμπαγή  θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα  παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με το 

πάχος των φύλλων μπορεί να είναι από 30 έως 49%. Τα διάφανα συμπαγή  θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα  είναι 

αδιάφανα στην ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερη των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Αντοχή στη φωτιά
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά Μ1. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και της ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2 όψεων

Πλάτος φύλλου (mm) 2050
Πάχος Βάρος

2 2.4

3 3.6 

4 4.8 

5 6.0 

6 7.2 

8 9.6

9.5 11.4

12 12.4 

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 3050 / 6050 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Το μέγιστο μήκος δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 7000 mm

ΕΚΤΥΠΩΣΗ «VENETIAN»

Φωτοδιαπερατότητα

Σκούρο μπλε Γαλάζιο Πράσινο Γκρι Λευκό

39 31 42

Αναμένεται!

49

Ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας 8 19 22 28

Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας 58 43 46 44

Συντελεστής σκίασης 0.53 0.67 0.53 0.51
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ «SOLAR CONTROL»

Φωτοδιαπερατότητα

Σκούρο μπλε Γαλάζιο Πράσινο Γκρι Λευκό

33 30 47 35

Αναμένεται!
Ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας 8 21 22 27

Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας 55 40 49 42

Συντελεστής σκίασης 0.63 0.46 0.56 0.48

Μέθοδος test

DIN 67505 σε δοκίμιο πάχους 3 mm!

Θερμική ευεξία & Θερμικά κέρδη
Τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα μειώνουν τα θερμικά κέρδη και τη λάμψη του ηλιακού φωτός σε επίπεδο 

τέτοιο ώστε να δημιουργείται στο εσωτερικό των κτιρίων ευχάριστη θερμοκρασία. Η θερμική ευεξία ενός ανθρώπου ορίζεται από 

τη θερμική ισορροπία του σώματος του. Η θερμική ισορροπία αντίστοιχα επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:

1. Θερμοκρασία του αέρα

2. Μέση θερμοκρασία του χώρου

3. Ταχύτητα ανέμου

4. Υγρασία

Η θερμοκρασία του αέρα κάτω από μια διαφώτιστη οροφή είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη μετάδοση της  άμεσης θερμικής 

ακτινοβολίας από τον ήλιο +  τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τα υλικά που βρίσκονται στο χώρο.

Η θερμική ακτινοβολία του ήλιου που πέφτει σε μια διαφώτιστη οροφή χωρίζεται:

1. Την ακτινοβολία που ανακλάται (R)

2. Την ακτινοβολία που απορροφάται (A)

3. Την ακτινοβολία που μεταδίδεται άμεσα στον χώρο (DT)

DT+A+R =Ολική θερμική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον ήλιο όπου το άθροισμα ST=DT+A είναι τελικά η ολική θερμική 

ακτινοβολία που μεταδίδεται στο χώρο και αυξάνει τη θερμοκρασία του.

Τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα  μειώνουν την ολική θερμική ακτινοβολία που μεταδίδεται στο χώρο  (ST) 

αυξάνοντας το ποσοστό ανάκλασης (R). 

Πολυκαρμπονικά φύλλα που δεν είναι θερμοανακλαστικά αλλά έχουν απλά σκούρο χρώμα μειώνουν μεν το ποσοστό της άμεσα 

μεταδιδόμενης ακτινοβολίας(DT) αλλά επειδή η απορρόφηση (Α) είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω του σκούρου χρώματος τελικά δεν 

λύνουν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του χώρου.

Παρατηρήσεις

Φωτοδιαπερατότητα D65 %:
Το ποσοστό του ορατού φωτός της ηλιακής ακτινοβολίας που περνά μέσα από τη μάζα ενός υλικού.

Ανάκλαση φωτός D65 %: 
Ποσοστό του ορατού φωτός που  προσπίπτει σε ένα αντικείμενο και

ανακλάται πίσω, χωρίς να αλλάξει το μήκος κύματος του 

(εξακολουθεί δηλαδή να έχει τη μορφή του ορατού φωτός).

Άμεση μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας DST %:   %DST + %DSR + %DSA = 100%
Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που περνά κατευθείαν μέσα από τη μάζα ενός υλικού.

Άμεση ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας DSR %:
Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα αντικείμενο και ανακλάται.

Άμεση απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας DSA %:
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Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα αντικείμενο και απορροφάται από αυτό.

Ολική μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας TST %:
Το ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που μεταδίδεται μέσω ενός αντικειμένου και προκύπτει από το άθροισμα της άμεσα 

μεταδιδόμενης θερμικής ακτινοβολίας DST με την άμεσα απορροφόμενη θερμική ακτινοβολία DSA.

Συντελεστής σκίασης( SC):
Το πηλίκο της ολικής μεταδιδόμενης ακτινοβολίας TST με το  ποσοστό της θερμικής ακτινοβολίας που διαπερνά το κοινό γυαλί 

και το οποίο ορίζεται ως 87%. SC=TST/87

Ομάδα προϊόντων PS003 

Εισαγωγή
Τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «IR» ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων 

της Lexan General Electric και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Lexan. Για την 

παραγωγή των φύλλων αυτών, η GE Plastics ανέπτυξε μια νέα επαναστατική  τεχνολογία, η οποία διαχειρίζεται την ηλιακή 

ακτινοβολία επιτρέποντας την μετάδοση μέσω του φύλλου του ορατού φωτός ενώ παράλληλα ανακλά το φάσμα της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας.

Το χρώμα των φύλλων αυτών είναι ανοικτό πράσινο ή γαλάζιο.

Τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «IR» προσφέρουν:

• Επιθυμητά ποσά φωτοδιαπερατότητας και χαμηλά ποσά θερμικών κερδών

• Ασπίδα  U.V. και στις 2 όψεις των φύλλων

• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

• Υψηλή ανθεκτικότητα στις μηχανικές καταπονήσεις

• Άριστη μετάδοση φωτός

• Μικρό βάρος, εύκολη τοποθέτηση

• Υψηλή θερμομόνωση

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. Η ιδιότητα αυτή προσφέρει μείωση στη φύρα κοπής των φύλλων στις επιθυμητές 

διαστάσεις και παράλληλα μηδενίζει την περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης.

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα «IR» με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία 

καλύπει τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές 

καταπονήσεις.

Πίνακας Ιδιοτήτων

Πράσινο

Πάχος: 3

Βάρος: 3.6

24

Συμπαγή Θερμοανακλαστικά Πολυκαρμπονικά Φύλλα “IR”
(ασπίδα UV 2 όψεων)
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Φωτοδιαπερατότητα DLT %  62.7

Άμεση μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας DST % 50

Άμεση ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας DSR %  5.5

Άμεση απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας DSA % 60

Συντελεστής σκίασης 1.24

Φυσικές ιδιότητες

Θερμομόνωση Κ W/m2.K  5.2

Γαλάζιο

Πάχος: 3

Βάρος: 3.6

Φωτοδιαπερατότητα DLT % 73

Άμεση μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας DST % 61

Άμεση ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας DSR % 5.5

Άμεση απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας DSA % 60

Συντελεστής σκίασης 1.18

Φυσικές ιδιότητες

Θερμομόνωση Κ W/m2.K  5.2

Ομάδα προϊόντων PS009-PS010 

Εισαγωγή
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα σε ρολλό παράγονται κυρίως για διαφημιστικές εφαρμογές μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν 

και σε αρχιτεκτονικές κατασκευές.

Χωρίζονται σε 2 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων τα SG 305 (κωδικός της παραγωγού εταιρίας) και SG 410 (κωδικός της 

παραγωγού εταιρίας). Το SG 410 δεν παράγεται σε διάφανο χρώμα και λόγω της παραγωγής του στις Η.Π.Α. οι διαστάσεις του 

ακολουθούν το Αγγλοσαξονικό σύστημα μέτρησης (in).

SG305
Χρώματα παραγωγής το διάφανο , οπάλ κ.α. κατόπιν παραγγελίας.

Αντοχή στη φωτιά
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά Μ1. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
Συμπαγή Θερμοανακλαστικά Πολυκαρμπονικά Φύλλα

Πλάτος φύλλου (mm) 2050 (2140 - 2170 αξάκριστο)

Συμπαγή Πολυκαρμπονικά Φύλλα σε Ρολλά
(ασπίδα UV 2 όψεων)
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Πάχος Βάρος

2 2.4

3 3.6 

4 4.8 

Μέγιστο μήκος ρολλού100.000 mm

SG410
Μείγμα πολυκαρμπονικού με ακρυλικό. Παράγεται ειδικά για περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια όπου το οπάλ χρώμα κιτρινίζει. 

Τυποποιημένο χρώματα παραγωγής το οπάλ κ.α. κατόπιν παραγγελίας.

Αντοχή στη φωτιά
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά Μ1. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
Συμπαγή Θερμοανακλαστικά Πολυκαρμπονικά Φύλλα

Πλάτος φύλλου (mm) 1270 και 1930
Πάχος Βάρος

2 2.4

2.4 2.88 

3 3.6 

3.8 4.56 

Μέγιστο μήκος ρολλού153.000 mm

Ομάδα προϊόντων PS005 

Εισαγωγή
Τα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα  έχουν σκληρημένη εξωτερική στοιβάδα ώστε να μη χαράζουν κατά τον καθαρισμό 

τους με τα συνήθη καθαριστικά μέσα (υγρά καθαρισμού, σκληρά σφουγγάρια κ.λ.π). Η ιδιότητα αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι τα φύλλα αυτά, όπως άλλωστε και όλα τα πολυκαρμπονικά , κουρμπάρονται εν ψυχρώ τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τόσο 

στην ποιότητα όσο και στο κόστος κτήσης των κουρμπαριστών γυαλιών.

Σημειώνεται πως η κατεργασία της σκληρημένης εξωτερικής στοιβάδας είναι πρόσθετη και  μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε 

τύπο ή χρώμα συμπαγούς πολυκαρμπονικού φύλλου (απλό, θερμοανακλαστικό, ανάγλυφο).

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τη μείωση 

της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις και ελάχιστη εγγύηση 5ετίας η οποία καλύπει τον αποχρωματισμό, τη μείωση 

της φωτοδιαπερατότητας και την αντοχή στο χάραγμα.

Για εφαρμογές ιδιαίτερων απαιτήσεων τα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα είναι δυναντό να παραχθούν με εγγύηση για 

όλες τις παραπάνω ιδιότητες 15ετούς διάρκειας.

Φωτοδιαπερατότητα

Συμπαγή Αχάρακτα Πολυκαρμπονικά Φύλλα
(ασπίδα UV 2 όψεων)
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Τα διάφανα συμπαγή  αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα  παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με το πάχος των 

φύλλων μπορεί να είναι από 84 έως 87%. Τα διάφανα συμπαγή  αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα  είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία 

με μήκος κύματος μικρότερη των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Αντοχή στη φωτιά
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά Μ1. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
Συμπαγή Αχάρακτα Πολυκαρμπονικά Φύλλα

Πλάτος φύλλου (mm) 2000
Πάχος Βάρος

2 2.4

3 3.6 

4 4.8 

5 6.0 

6 7.2 

8 9.6

9.5 11.4

12 12.4 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το μέγιστο μήκος δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 3000 mm

Ιδιότητες
Τα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα απλά συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα.

Χρώμα
Τα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα μπορούν αν παραχθούν σε οποιοδήποτε χρώμα (διάφανο , μπρονζέ κ.α. κατόπιν 

παραγγελίας) ωστόσο  επειδή χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αντικαθιστώντας το γυαλί παράγονται ακόμα και σε διάφανο χρώμα 

με ελαφριά πράσινη ή μπλε απόχρωση.

Ομάδα προϊόντων PS006 

Εισαγωγή
Τα συμπαγή αλεξίσφαιρα πολυκαρμπονικά φύλλα  είναι πολυστρωματικά προϊόντα τα οποία παράγονται με επικόλληση (laminate) 

συμπαγών αχάρακτων πολυκαρμπονικών φύλλων (τα οποία βρίσκονται εξωτερικά) με συμπαγή ακρυλικά φύλλα ή γυαλί ( τα οποία 

βρίσκονται πάντα στο εσωτερικό μέρος του πολυστρωματικού προϊόντος).

Ο λόγος για τον οποίο εξωτερικά βρίσκονται πάντα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα αντί για γυαλί είναι ο εξής:

Τα συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα ακόμα και αν βληθούν από βολίδα δεν δημιουργούν θραύσματα . Τα ειδικά 

σκληρημένα γυαλιά (αλεξίσφαιρα) δημιουργούν θραύσματα, τα οποία θα τραυματίσουν ίσως και θανάσιμα οποιονδήποτε βρίσκεται 

πίσω από αυτά.

Για λόγους οικονομίας στο εωτερικό μέρος των πολυστρωματικών προϊοντων χρησιμοποιούμε συμπαγή ακρυλικά φύλλα ή γυαλί.

Η επικόλληση δεν γίνεται με ταινίες pvb όπως στους υαλοπίνακες αλλά με ταινία pu η οποία είνα συμβατή με τα πολυκαρμπονικά 

φύλλα.

Το είδος του βλήματος, το είδος του πυροβόλου όπλου καθώς και ο αριθμός των βολίδων στην κρούση των οποίων πρέπει να 

αντέχει το αλεξίσφαιρο πολυκαρμπονικό φύλλο  είναι παράγοντες κρίσιμοι για την εκλογή του πάχους του.
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UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός.

Αντοχή σε κρούση (επίθεση από βαρύ και αμβλύ όργανο π.χ τσεκούρι)
 για πάχη 9,5 mm (MPC-375) και 12,5 mm (MPC-500)

DIN 52290
part 3

European
prEN 356

MPC-375 B-1 P6B

MPC-500 B3 P8B

Αντοχή σε κρούση για πάχος 19 mm

Weapon Caliber DIN 52290 part2
(Germany)

European
preliminary prEN356 Pass

Long rifle .22 no class B-1 Yes

Pistol 9 mm C-I SF

Αντοχή σε κρούση για πάχος 22 mm

Weapon Caliber DIN 52290 part2
(Germany)

European
preliminary prEN1063 Pass

Long rifle .22 no class B-1 Yes

Pistol 9 mm C-I SF - Yes

Pistol Tokarev 7.62 mm - - Yes*

Pistol M 52 7.63 mm - - Yes*

Αντοχή σε κρούση για πάχος 33 mm

Weapon Caliber DIN 52290 part2
(Germany)

European
preliminary prEN356 Pass

Long rifle .22 no class B-1 Yes

Pistol 9 mm C-I SF B-2 Yes

Revolver .357 Magnum C-2 SF B-3 Yes

Revolver .44 Magnum C-3 SF B-4 Yes

Shotgun
(Brenneke)

Cal. 12
no class
no class

SG-1
SG-2

Yes
Yes

Τυποποιημένες διαστάσεις 1220 Χ 1820 & 1520 Χ 2440

Χρώμα
Τα συμπαγή αλεξίσφαιρα πολυκαρμπονικά φύλλα μπορούν να παραχθούν σε διάφανο χρώμα (μπρονζέ και γκρι κατόπιν 

παραγγελίας).

Συμπαγή Αλεξίσφαιρα Πολυκαρμπονικά Φύλλα 
(ασπίδα UV 2 όψεων)
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Ομάδα προϊόντων ...

Εισαγωγή
Τα πολυκαρμπονικά φιλμ παράγονται από πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού υψηλής ποιότητας σε πάχη 250-375-500-750 mm. Τα φιλμ 

αυτά χρησιμοποιούνται σε ένα πλήθος εφαρμογών όπως:

Εκτύπωση ηλεκτρονικών προγραμμάτων

Κατασκευή οργάνων ελέγχου και μετρήσεων (πίνακες οργάνων οχημάτων κ.α.)

Κατασκευή μπουτών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Κατασκευή προσόψεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. προσόψεις κινητών τηλεφώνων κ.α.)

Ως φίλτρα σε φωτιστικά σώματα και σε led

Σε εφαρμογές σήμανσεις

Τα φιλμ έχουν ιδιότητες ανάλογες με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Κοινή ιδιότητα τους είναι η αντίσταση στη 

φωτιά και η λειτουργία τους σε θερμοκρασίες από –40 έως =120 oC.Όλα τα φιλμ παράγονται αποκλειστικά σε ρολλό.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής 

Πολυκαρμπονικά φιλμ

Πλάτος φύλλου (mm) 915 & 1220

Μέγιστο μήκος ρολλού 175000 mm

Ομάδα προϊόντων PS007

Εισαγωγή
Τα συμπαγή αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Lexan General 

Electric και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Lexan.

Χρησιμοποιούνται σε μεταλλικά κτίρια ως συνέχεια των μεταλλικών πάνελ, σε θερμοκήπια, στέγαστρα χώρων parking κ.λ.π. Οι  

μορφές των προσφερόμενων αυλακώσεων είναι οι εξής: 

Α. Τραπεζοειδές 76/18

Β. Κυματοειδές 76/18

Γ. Κυματοειδές 177/51

Πολυκαρμπονικά Φιλμ

Συμπαγή Αυλακωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα
 (ασπίδα UV 1 όψης)
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∆.Ωμέγα

Ε. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Hoesch τύπος E40

ΣΤ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Altos Hornos τύπος Lesaca 40/250

Ζ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Curbimetal τύπος CM 204-30
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Η. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Curbimetal τύπος CM 241-40

Θ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  SAB 58 τύπος KD 945

Ι. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Incofluid τύπος 210-29

Κ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Nervesco τύπος 3.333.45 1000 TS
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Λ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Nervesco τύπος 3.333.39Τ (stratinor)

Μ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Cobacier τύπος 4.250.40

Ν. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Big Six τύπος 146*48

Ξ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Hoesch τύπος E 35



35

έκδοση 2007

Ο. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Metal Profile Spain τύπος CM 42-333.3

Π. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Alubel 

Ρ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Alubel 

Σ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Alubel τύπος 250/40

Τ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Duggan steel
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UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στη 1 όψη τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους 

(UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η GE Plastics συνοδεύει τα συμπαγή αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον 

αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα συμπαγή  αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα  παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με το πάχος των 

φύλλων μπορεί να είναι από 35 έως 89%. Τα διάφανα συμπαγή  αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα  είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία 

με μήκος κύματος μικρότερη των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Χρώμα
Τα συμπαγή αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα παράγονται σε διάφανο ή μπονζέ χρώμα και κατόπιν παραγγελίας σε λευκό και 

μεταλλικό γκρι.

Αντοχή στη φωτιά
Τα συμπαγή αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις 

κατά Μ1. Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
Συμπαγή Αυλακωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα

Πλάτος φύλλου (mm) 1260

Πάχος Βάρος

0.8

ανάλογο της διαμόρφωσης
1

1.1

1.2

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 6000/7000 mm ικανότητα 
παραγωγής έως 13.400 mm
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Αρχιτεκτονικές 
κατασκευές

Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

Οροφές

Κυψελωτά απλά 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 39 46-48, 50-53

Κυψελωτά athermic 44, 46 41 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά - 42 48, 53-55

Πλαγιοκαλύψεις

Κυψελωτά απλά 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 39 46-48, 50-53

Κυψελωτά athermic 44, 46 41 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά - 42 48, 53-55

Ηχοπετάσματα - Ανεμοθωράκια

Κυψελωτά απλά 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 39 46-48, 50-53

Συμπαγή απλά - 41 48, 53-55

Θερμοκήπια - 
Ιχθυοκαλλιέργειες

Φωτογραφίες εφαρμογών
(εικόνα παραρτήματος)

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

σελ.

Τοποθέτηση, υλικά 
τοποθέτησης σελ.

Οροφές

Κυψελωτά απλά 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 39 46-48, 50-53

Αυλακωτά κυματοειδή - 43 43

Αυλακωτά τραπεζοειδή - 43 43

Αυλακωτά ωμέγα - 43 43

Πλαγιοκαλύψεις

Κυψελωτά απλά 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 39 46-48, 50-53

Αυλακωτά κυματοειδή - 43 43

Αυλακωτά τραπεζοειδή - 43 43

Αυλακωτά ωμέγα - 43 43

 Ομάδα προϊόντων PM001

Εισαγωγή
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1 όψης ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της EMP- 

Macrolux και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Bayer.

Πολυκαρμπονικά Φύλλα - Εφαρμογές

Κυψελωτά Πολυκαρμπονικά Φύλλα Απλά
(ασπίδα UV 1 όψης)
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Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1 όψης προσφέρουν:

• Κυψέλες 2.3, 5 τοιχωμάτων με ή χωρίς ενίσχυση «Χ»

• Ασπίδα  U.V. και στις 2 όψεις των φύλλων

• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

• Υψηλή ανθεκτικότητα στις μηχανικές καταπονήσεις

• Άριστη μετάδοση φωτός

• Μικρό βάρος, εύκολη τοποθέτηση

• Υψηλή θερμομόνωση

UV Προστασία
Η ασπίδα UV 1 όψης τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους (UV) 

ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η EMP- Macrolux συνοδεύει τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1 όψης με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει 

τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1όψης

Πλάτος φύλλου (mm)

Πάχος Μορφή κυψέλης Βάρος 2100 1250

4 2W 0.8 •
6 2W 1.3 •
8 2W 1.5 •
10 2W 1.7 •
10 3W 2.0 •
16 3W 2.7 •
16 4RW 2.8 •
16 5W 2.8 •
20 3W 3.1 •
20 4RW 3.1 •
20 5W 3.1    •
25 5W 3.4    •
25 5RW 3.6    •
32 5RW 3.9    •
35 5RW 4.1    •

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 6000 / 7000 mm
    

Ιδιότητες

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1 όψης παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία ανάλογα με το 

πάχος των φύλλων και τη μορφή της κυψέλης μπορεί να είναι από 83 έως 10%. Εφαρμογές πολυκαρμπονικών φύλλων σε θερμά 

κλίματα απαιτούν διαχείριση των ηλιακών θερμικών κερδών η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε με την χρήση έγχρωμων φύλλων  

είτε με τη χρή ση θερμοανακλαστικών φύλλων.

Τα διάφανα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1 όψης είναι αδιάφανα στην ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερη 

των 385 νανομέτρων (φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας).

∆ιαχείριση θερμικών κερδών
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Τα έγχρωμα φύλλα μειώνουν την φωτοδιαπερατότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και προσφέρουν μειωμένα θερμικά κέρδη από 

την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο σε κλίματα όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη  συνίσταται η χρήση των θερμοανακλαστικών 

φύλλων.

Θερμομόνωση
Οι κυψέλες 2 ή πολλαπλών τοιχωμάτων των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης 

και υπερέχουν σε οποιαδήποτε  υάλωση με μονό υαλοπίνακα. 

Αντοχή στη φωτιά
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στη φωτιά και για το λόγο αυτό καλύπτουν απαιτήσεις κατά 

Μ1. Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

 

Ηχομόνωση
Σύμφωνα με το πρότυπο  DIN 52210-75 η μέγιστη εφικτή ηχομόνωση που προσφέρει ένα κυψελωτό πολυκαρμπονικό φύλλο είναι 

23 dB.

Αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 1 όψης έχουν άριστη αντοχή στην κρούση για θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και  

+120°C.

Χαλαζόπτωση
Ένας κόκκος χαλαζιού με διάμετρο 20 mm έχει ταχύτητα κρούσης στην επιφάνεια της γης ίση με v=21 m/sec ή 75 km/hr. Η αντοχή 

σε κρούση ενός κυψελωτού πολυκαρμπονικού φύλλου με ασπίδα UV 1όψης πάχους 10 και 16 mm  είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

ταχύτητα αυτή. 

Αντίθετα η αντοχή ανταγωνιστικών υλικών όπως το γυαλί ή το ακρυλικό (pmma)  φθάνουν για ταχύτητες κρούσης από 7 έως 14 m/

sec.

Πίνακας Ιδιοτήτων

Πάχος Μορφή κυψέλης (Θερμομόνωση Κ 
w/m2 oK) Φωτοδιαπερατότητα

∆ιάφανο % Γαλακτώδες% Καφέ%

4 2W - 83 54 70

6 2W (3.6) 82 54 70

8 2W (3.4) 81 46 50

10 2W (3.2) 77 55 35

10 3W (3.0) 76 51 34

16 3W (2.3) 72 46 40

16 4RW (2.1) 67 41 35

16 5W (1.9) 62 41 33

20 3W - 62 29 33

20 4RW - 62 29 32

20 5W (1.8) 62 28 33

25 5W (1.6) 61 36 32

25 5RW (1.7) 56 33 29

32 5RW (1.6) 51 29 26

35 5RW (1.3) 50 10 25

Ο αποχρωματισμός των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων με ασπίδα UV 1 όψης της EMP- Macrolux είναι dY=10 τον 
δέκατο χρόνο μετά την τοποθέτηση τους.

38
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Ομάδα προϊόντων PM006 

Εισαγωγή
Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της EMP- 

Macrolux και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Bayer.

Τα κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα «athermic» συνδυάζουν τις άριστες ιδιότητες των απλών κυψελωτών φύλλων και παράλληλα 

ρυθμίζουν τα θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία έτσι ώστε να μειώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να συμβάλουν 

στην επίτευξη ενός άριστου επιπέδου θερμικής ευεξίας.

UV Προστασία
Η ασπίδα UV 1 όψης τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους (UV) 

ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση
Η EMP- Macrolux συνοδεύει τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα «athermic» με ασπίδα UV 1 όψης με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας 

η οποία καλύπει τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές 

καταπονήσεις.

Χρώμα
Το χρώμα των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων «athermic» είναι γκρι και στις 2 όψες του φύλλου ή γκρι στην εξωτερική του 

όψη και γαλακτώδες στη εσωτερική του (για φύλλα πάχους από 16 mm και άνω).

Πίνακας Ιδιοτήτων
Πάχος Μορφή κυψέλης Φωτοδιαπερατότητα

Γκρι%
10 2W 36
10 3W
16 3W 30
16 4RW 24
16 5W 23
20 3W
20 4RW
20 5W
25 5W 25
25 5RW 17
32 5RW 16
35 5RW

ΣΥΜΠΑΓΗ ΑΠΛΑ  ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
(ασπίδα UV 2 όψεων)

Ομάδα προϊόντων PS001

Εισαγωγή
Τα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα της EMP- Macrolux έχουν ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους . Με την 
εξαιρετική αντοχή που παρουσιάζουν στις μηχανικές καταπονήσεις υπερέχουν έναντι του γυαλιού και  είναι ιδανικά 
για ένα  πλήθος κατασκευαστικών εφαρμογών .

UV Προστασία
Η ασπίδα UV και στις 2 όψεις τους τα προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα 
της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. 

Εγγύηση

Κυψελωτά Θερμοανακλαστικά
Πολυκαρμπονικά Φύλλα «Athermic» (ασπίδα UV 1 όψης)
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Η EMP- Macrolux συνοδεύει τα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα με ελάχιστη εγγύηση 10ετίας η οποία καλύπει τον 
αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.

Φωτοδιαπερατότητα
Τα διάφανα συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα της EMP- Macrolux παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα η οποία 
μπορεί να είναι από 84 έως 87%.  

Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής φύλλων
συμπαγή απλά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV 2όψων

Πλάτος φύλλου (mm)2050

Πάχος Βάρος
2 2.4 •
3 3.6 •
4 4.8 •
5 6.0 •
6 7.2 •
8 9.6 •
10 12 •

Τυποποιημένο μήκος παραγωγής: 3050 / 6100 mm

ΣΥΜΠΑΓΗ ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
  (ασπίδα UV 1 όψης)

>> Ομάδα προϊόντων PS007

Εισαγωγή
Τα συμπαγή αυλακωτά πολυκαρμπονικά φύλλα ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της EMP- 
Macrolux και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτης ύλης πολυκαρμπονικού Bayer.
Χρησιμοποιούνται σε μεταλλικά κτίρια ως συνέχεια των μεταλλικών πάνελ, σε θερμοκήπια, στέγαστρα χώρων parking 
κ.λ.π.

Οι  μορφές των προσφερόμενων αυλακώσεων είναι οι εξής: 

Α. Κυματοειδές 76/16 

Β. Τραπεζοειδές 76/18

41
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Γ. Κυματοειδές 76/18

Δ. Κυματοειδές 177/51

Ε. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Ondulit τύπος 193/32

ΣΤ. Τραπεζοειδές 200/32

Ζ. Τραπεζοειδές 200/42

Η. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Kloeckner τύπος 205,5/35,4

42
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Θ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  SunSky τύπος 9

Ι. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Teczone τύπος 32

Κ.  Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  SunSky τύπος 12

Λ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Metecno τύπος 333/38

Μ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Remco τύπος 333/42

43
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Ν. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Nervesco τύπος 333/45

Ξ. Εφαρμόζει σε μεταλλικό πάνελ της  Eternit τύπος 147/49

Ο. Κυματοειδές 83/20

Γενικές Οδηγίες για την τοποθέτηση των 
πολυκαρμπονικών φύλλων

(ασπίδα UV)

Ποτέ μη αφαιρείτε το φιλμ πριν το πέρας της τοποθέτησης. Το φιλμ προστατεύει τα πολυκαρμπονικά από τους ρύπους 
και από αμυχές που μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη μεταφορά – τοποθέτηση. Μετά την τοποθέτηση αφαιρέστε 
αμέσως το φίλμ. Ο δυνατός ήλιος ενδέχεται να το κάψει και να το κολλήσει στην επιφάνεια του πολυκαρμπονικού.

Α. Κυψελωτά
Προστατευτικό φιλμ και ασπίδα UV
Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε το κυψελωτό πολυκαρμπονικό φύλλο να βρίσκεται με την πλευρά που έχει την UV 
προστασία προς τον ήλιο.
Σε αντίθετη περίπτωση το φύλλο θα αποχρωματιστεί πολύ γρήγορα από την ηλιακή ακτινοβολία και θα χάσει  σύντομα  τη 
μηχανική αντοχή του.
Η πλευρά που έχει την ασπίδα UV  είναι αυτή που καλύπτεται από το προστατευτικό φιλμ με το λογότυπο της εταιρίας 
παραγωγής.Αν αφαιρέσετε το φιλμ πριν τοποθετήσετε το φύλλο δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε ποια είναι η πλευρά με την 
ασπίδα UV.
Προτιμάται πάντα να προμηθεύεστε κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με ασπίδα UV και στις 2 πλευρές τους, γλυτώνετε 
χρόνο και εκμηδενίζεται την περίπτωση του λάθους.

Σφράγιση κυψελών
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα πρέπει πάντα να σφραγίζονται πριν την τοποθέτηση τους ακόμα και αν αυτή γίνεται 
σε προφιλ αλουμινίου με ή χωρίς λάστιχο.

Η σφράγιση των κυψελών γίνεται με αυτοκόλλητες ταινίες αλουμινίου ως εξής:
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Στην άνω πλευρά της ρήσης τοποθετούμαι ταινία κλειστού τύπου.
Στη κάτω πλευρά της ρήσης τοποθετούμαι ταινία με φίλτρο. Οι πόροι του φίλτρου επιτρέπουν στην ατμοσφαιρική υγρασία 
που κλείνουμε στο εσωτερικό του φύλλου να διαφύγει. Οι πόροι έχουν διάμετρο μόλις 1 –2 μικροχιλιοστά ώστε η σκόνη να 
μην εισέρχεται στω εσωτερικό του φύλλου.

Προσοχή σε περιβάλλον επιβαρυμένο από καυσαέρια καλό είναι να χρησιμοποιούμε ταινίες κλειστού τύπου και στις 2 
πλευρές της ρήσης. Το καυσαέριο και λόγω διαστάσεων και λόγω θερμοκαρασίας εισέρχεται από τους πόρους του φίλτρου 
στο εσωτερικό των κυψελών.
Για την προστασία της αυτοκόλλητης ταινίας πρέπει να τοποθετούνται προφιλ «Π» από πολυκαρμπονικό ή αλουμίνιο.

Θερμική διαστολή
Τα κυψελωτά φύλλα έχουν θερμική διαστολή (και κατά το μήκος και κατά το πλάτος τους) 3 mm/m σε θερμοκρασιακή 
διαφορά Δθ= 50 οC. 
Κατα την τοποθέτηση πρέπει πάντα να προβλέπεται ικανός αρμός διαστολής.

Παράδειγμα:
Αν οι διαστάσεις των φύλλων που θα τοποθετήσουμε είναι 700 mm (πλάτος) Χ 6000 mm (μήκος) τότε ο αρμός διαστολής θα 
είναι 3 Χ 0,7= 2 - 2,5 mm στο πλάτος και 3 Χ 6 = 18 - 20 mm στο μήκος.
Στην περίπτωση που τα φύλλα βιδωθούν απευθείας στην κατασκευή πρέπει να υπολογίζουμε κενό διαστολής και για τις βίδες. 
Το φύλλο θα τρυπηθεί πρώτα με τρυπάνι κατα 3 – 5 mm μεγαλύτερο από το σπείρωμα της βίδας που θα χρησιμοποιηθεί. 
Το κενό που δημιουργείται στεγανώνεται με στεγανωτικό παρέμβυσμα (ροδέλλα ακρυλική με δακτυλίδι πολυουρεθάνης  είτε 
ελαστική ροδέλλα κ.λ.π).

Οι βίδες τοποθετούνται σε απόσταση 20 mm από την άκρη του φύλλου και η απόσταση μεταξύ των βιδών είναι 40 cm.

Ξηρά σύνδεση φύλλων

Καλό είναι να αποφεύγετε το απευθείας βίδωμα του πολυκαρμπονικού στην κατασκευή γιατί με τον τρόπο αυτό και τη 
συνοχή της ασπίδας UV διακόπτετε και παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες να εισέλθει υγρασία και σκόνη στο εσωτερικό 
των κυψελών.
Η σύνδεση των φύλλων θα πρέπει πάντα να υποστηρίζεται από τεγίδα.
Το πάτημα των φύλλων πάνω στη τεγίδα πρέπει να είναι 20 mm εκτός του αρμού διαστολής.
 

Σύνδεση με πλάκα πίεσης αλουμινίου
Είναι καλύτερο τα φύλλα να κόβονται στις επιθυμητές διαστάσεις και κατόπιν να συνδέονται μεταξύ τους με πλάκες πίεσης 

45



48

Τεχνικός Κατάλογος
    Πολυκαρμπονικών Φύλλων www.balkan.gr

αλουμινίου. Οι πλάκες πίεσης πιέζουν σε όλο το μήκος τα φύλλα, αντίθετα με τις βίδες που πιέζουν σημειακά  και έχουν 
κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές για λάστιχα στεγανοποίησης.
Πάνω στις πλάκες πίεσης μπορούν να κουμπωθούν καπάκια αλουμινίου κρύβοντας με αυτό τον τρόπο τις βίδες και δίνοντας 
την επιθυμητή χρωματικά εμφάνιση.

Πάνω στη  τεγίδα προαιρετικά τοποθετείται λάστιχο για την απόσβεση των κραδασμών.
Για εγκάρσιες συνδέσεις φύλλων υπάρχουν καπάκια με ράδιο 45ο ώστε να παροχετεύονται ικανοποιητικά τα όμβρια ύδατα.

 
Σύνδεση με σύστημα αλουμινίου “Quick Fix”
Το σύστημα “Quick Fix” αποτελείται από 2 προφίλ αλουμινίου. Το ένα προφίλ βιδώνεται πάνω στην τεγίδα και το άλλο 
«κουμπώνει» μέσα στο πρώτο.
Με τον τρόπο αυτό τα φύλλα μπορούν να αποσυνδεθούν από την κατασκευή  μαζί με τα προφίλ αλουμινίου , να καθαρισθούν 
ή να αποθηκευθούν και να επανατοποθετηθούν πάνω στην κατασκευή  πολύ εύκολα.

Το προφιλ βιδώνεται στην τεγίδα Το προφιλ «κουμπώνει».

Τα φύλλα που μπορούν να τοποθετηθούν με το σύστημα “Quick Fix” είναι 10 (με λάστιχο σφήνα Νο 6) και 16 mm (με λάστιχο 
σφήνα Νο 0 ή σιλικόνη).
Στο σόκορο τους τα φύλλα σφραγίζονται με ταινία αλουμινίου και «Π» από αλουμίνιο ή πολυκαρμπονικό. Στο σημείο που 
ενώνονται τα 2 προφίλ χρησιμοποιείται πλαστική τάπα βιδωτή.

Σύνδεση με συνδέσμους από πολυκαρμπονικό
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα συνδέονται και με συνδέσμους από πολυκαρμπονικό μορφής «Η».
Τα φύλλα τοποθετούνται μέσα στους συνδέσμους σφηνωτά ενώ οι σύνδεσμοι βιδώνονται πάνω στη τεγίδα.

Για φύλλα πάχους 10 mm υπάρχει διαιρούμενος σύνδεσμος από πολυκαρμπονικό, το κάτω μέρος του οποίου βιδώνεται 
πάνω στη τεγίδα ενώ το πάνω μέρος κουμπώνει αφού έχουμε τοποθετήσει τα φύλλα στην υποδοχή του συνδέσμου.
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Εξειδικευμένες πολυεδρικές κατασκευές μπορούν να γίνουν με τη χρήση του συστήματος αλουμινίου για αίθρια Profi lco «PR 
50».  

Υγρή τοποθέτηση

Τα κυψελωτά φύλλα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην κατασκευή με χρήση σιλικόνης. Η σιλικόνη που θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ουδέτερη για να μη καταστραφεί η ασπίδα UV των φύλλων. Στην υγρή τοποθέτηση ισχύουν 
όλες οι παράμετροι υπολογισμού της θερμικής διαστολής που αναφέρθησαν παραπάνω.
Αν χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο συγκολλητικό μέσο πρέπει να ελεγχθεί η συμβατότητα του με τα πολυκαρμπονικά φύλλα.

Β. Συμπαγή
Τα συμπαγή φύλλα είναι προστατευμένα από τη UV ακτινοβολία και στις 2 πλευρές τους. Ωστόσο καλό είναι το προστατευτικό 
φιλμ να αφαιρείται μετά την τοποθέτηση. Τα συμπαγή φύλλα  χαράσσονται εύκολα.
Σε εφαρμογές όπου ο συχνός καθαρισμός και η αισθητική εμφάνιση είναι απαίτηση προτιμάται πάντα να επιλέγετε αχάρακτα 
συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα.
Για τα συμπαγή φύλλα ισχύουν οι ίδιες παράμετροι υπολογισμού της θερμικής διαστολής με τα κυψελωτά.
Η σύνδεση των φύλλων γίνεται είτε με πλάκες πίεσης αλουμινίου είτε με την χρήση των εξειδικευμένων συστημάτων 
αλουμινίου για ανοιγόμενες – συρόμενες – αίθριες κατασκευές Profi lco «PR52» -  «PR35» - «PR 50».

Υπολογισμοί διαστάσεων καννάβων

Γενικά

Το φορτίο που δέχεται μια κατασκευή από πολυκαρμπονικά προέρχεται είτε από ανεμοπίεση είτε από χιόνι.
Το ζητούμενο στους υπολογισμούς δεν είναι η αντοχή του συνόλου της κατασκευής ( αυτή είναι στατική μελέτη η οποία 
είναι ανεξάρτητη από το υλικό κάλυψης) αλλά η αντοχή των πολυκαρμπονικών φύλλων έτσι ώστε να μη σπάσουν ή να μην 
υποχωρήσουν λόγω του φορτίου.

Για να υπολογίσουμε τις διαστάσεις των καννάβων ή τις αποστάσεις των τεγίδων της κατασκευής πρέπει  να γνωρίζουμε τη
μέγιστη φόρτιση ανεμοπίεσης ή χιονόπτωσης που θα δεχθεί η κατασκευή . Στην περίπτωση που δεν έχουν υπολογιστεί τα
φορτία οι παρακάτω πίνακες μας βοηθούν να τα εκτιμήσουμε.

Ανεμοπίεση

Το φορτίο της ανεμοπίεσης υπολογίζεται σε Nt/m2  σύμφωνα με το τύπο:

Q (φορτίο)= Κ V2, όπου Κ είναι σταθερά και ισούται με 0,613 και V είναι η ταχύτητα του ανέμου σε m/sec.

Ταχύτητα ανέμουV (m/sec) Φορτίο Q (Nt/m2) Ταχύτητα ανέμουV (m/sec) Φορτίο Q (Nt/m2)
10 61 40 981
15 138 45 1240
20 245 50 1530
25 383 55 1850
30 552 60 2210

AA205-073-00
AA050-001-...

ή
AA050-008-...

ΤΕΓΙΔΑ
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35 751 65 2590

Κλίμακα Μποφωρ

Άνεμος Ελαφρύς Μέτριος Δυνατός Θύελλα
Ταχύτητα σε km/hr 20 40-60 80-100 120-140
Ταχύτητα σε m/sec 6 11-17 22-28 33-39
Φορτίο σε Nt/m2 20 80-170 300-480 680-950

Για να μετατρέψουμε το φορτίο από Nt/m2 σε kg/m2 διαιρούμε με το 10 
(10 Nt/m2= 1 kg/m2). 

Φορτίο χιονιού

Το φορτίο  χιονιού υπολογίζεται ως 0,8 – 1,9 kg/m2 ανά εκατοστό ύψους χιονιού όταν αυτό είναι φρέσκο και 2 – 8 kg/m2 ανά 
εκατοστό ύψους χιονιού όταν αυτό έχει παγώσει.

Επίπεδη κατασκευή με κυψελωτά πολυκαρμπονικά τα οποία 
στηρίζονται και στις 4 πλευρές τους (κατασκευή με κάνναβο)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ
ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΗΚΟΣ (a:b)

Πά
χο
ς (

mm
)

Κυ
ψέ
λη

Βά
ρο
ς (

kg
r)

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

6 2RS 1.3 1050 920 610 950 850 570 900 780 530 - - - - - - - - - - - - - - -

8 2RS 1.5 1250 1100 720 1150 1020 655 1075 940 610 1020 900 570 970 830 535 930 780 510 - - - - - -

10 2RS 1.7 1500 1150 815 1375 1070 730 1280 950 670 1215 920 620 1160 850 585 1110 800 545 1070 760 520 - - -

16 3TS 2.7 1700 1420 1100 1600 1310 980 1500 1210 880 1450 1120 810 1400 1060 750 1300 1000 700 1250 950 665 1200 900 620

20 5RS 3.3 1800 1650 1200 1700 1550 1160 1600 1400 1070 1550 1310 980 1500 1220 920 1450 1170 860 1400 1080 810 1350 1050 770

25 6RS 3.5 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1100 1250 1250 1250

Φορτίο σε 
N/m² 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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Παράδειγμα:
Πλάτος κανάβου: 1100mm
Μήκος κανάβου: 3000mm
(σχέση μήκους : πλάτους = 1:>1.5)
Επιθυμητό φορτίο : 600N/m²
Πάχος φύλλου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: 16mm 

b

Επίπεδη κατασκευή με κυψελωτά πολυκαρμπονικά τα οποία 
στηρίζονται στις 2 πλευρές τους (κατασκευή με τεγίδες)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ
2 ΣΗΜΕΙΩΝ

Πά
χο
ς

(m
m)

Κυ
ψέ
λη

Βά
ρο
ς

(kg
r) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΓΙΔΩΝ (a)

6 2RS 1.3 570 530 - - - - - -

8 2RS 1.5 655 610 570 535 510 - - -

10 2RS 1.7 730 670 620 585 545 520 - -

16 3TS 2.7 1100 980 880 810 750 700 665 620

20 5RS 3.3 1200 1160 1070 980 920 860 810 770

25 6RS 3.5 1250 1250 1250 1250 1250 1150 1100 1050

Φορτίο σε N/m² 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

b

Καμπύλη κατασκευή με κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα

Σε μια καμπύλη κατασκευή είναι σημαντικό να επιλέξουμε καταρχήν το πάχος του φύλλου που μπορεί να κουρμπαρισθεί 
στην επιθυμητή ακτίνα.
Σημειώστε ότι τα κυψελωτά φύλλα κουρμπάρονται πάντα κατά τη διεύθυνση που τρέχουν οι κυψέλες.
Η ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πάχος του φύλλου με το αριθμό 175 για κυψελωτά 
φύλλα με κυψέλη τετράγωνης διατομής ή με τον αριθμό 200 για κυψελωτά φύλλα με κυψέλη διατομής «Χ».
Τα φύλλα που οι κυψέλες τους έχουν εξαγωνική μορφή ( κωδικός PM007-160-10 & PM007-160-11) κουρμπάρονται με 
ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης 100 Χ πάχος τους.
Παράδειγμα φύλλο πάχους 16 mm με μορφή κυψέλης 3TS έχει ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης 16 Χ 175 = 2.800 mm. Για 
οποιαδήποτε ακτίνα μικρότερη των 2.800 mm το φύλλο θα τσακίσει.
Φύλλο του ίδιου πάχους αλλά με κυψέλη «Χ» κουρμπάρεται με ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης 16 Χ 200= 3.200 mm.
Φύλλο πάχους 16 mm αλλά με εξαγωνικής μορφής κυψέλη κουρμπάρεται με ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης 16 Χ 100= 1.600 
mm.

Αν δεν γνωρίζεται την ακτίνα καμπύλωσης που θέλετε να πετύχετε στην κατασκευή σας μπορείτε να την υπολογίσετε ως 
εξής:

R2= (b2 +c2)/ 2c όπου R η ακτίνα καμπύλωσης, b το μισό της χορδής του τόξου που επιθυμούμε να κατασκευαστεί και c το 
ύψος της χορδής του τόξου.
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Παράδειγμα:

Τοξωτή κατασκευή με άνοιγμα (μήκος χορδής τόξου) 3,5 m και «σήκωμα» (ύψος χορδής) 0,5 m  έχει ακτίνα καμπύλωσης
R2= (1,752 +  0,52)/ 2 . 0,5 R2= (3,06 + 0,25)/1  R2=3,31 R=1,819 m
  
Στη συνέχεια, αφού υπολογιστεί η ακτίνα καμπύλωσης, μπορείτε να ελέγξετε τα πάχη των φύλλων που είναι σε θέση να 
κουρμπαρισθούν στην επιθυμητή καμπύλη.

Παράδειγμα:

Για R=1.819 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί φύλλο πάχους 6,8,10 ή 16 mm (το τελευταίο με εξαγωνικής μορφής κυψέλη).

Ανάλογα με το φορτίο που επιθυμούμε να αντέχει το πολυκαρμπονικό φύλλο, επιλέγουμε το πάχος του φύλλου που θα 
χρησιμοποιηθεί και την απόσταση των τοξωτών τεγίδων πάνω στις οποίες θα τοποθετηθεί το φύλλο από τους παρακάτω 
πίνακες.

Φορτίο 600 Nt/m2

Άξονας Υ: η απόσταση των τοξωτών τεγίδων σε (m)

Άξονας Χ: η ακτίνα καμπύλωσης σε (m)

Φορτίο 900 Nt/m2

Άξονας Υ: η απόσταση των τοξωτών τεγίδων σε (m)
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Άξονας Χ: η ακτίνα καμπύλωσης σε (m)

Φορτίο 1200 Nt/m2

Άξονας Υ: η απόσταση των τοξωτών τεγίδων σε (m)

Άξονας Χ: η ακτίνα καμπύλωσης σε (m)

Φορτίο 1500 Nt/m2

Άξονας Υ: η απόσταση των τοξωτών τεγίδων σε (m)

Άξονας Χ: η ακτίνα καμπύλωσης σε (m)

Παράδειγμα:
51



54

Τεχνικός Κατάλογος
    Πολυκαρμπονικών Φύλλων www.balkan.gr

Για τοξωτή κατασκευή με R= 1.819 mm  μπορούν να χρησιμοποιηθούν φύλλα πάχους 6, 8, 10 mm, αν το φορτίο είναι 900 
Nt/m2 τότε:
τα φύλλα πάχους 6 mm για το φορτίο αυτό απαιτούν τοξωτές τεγίδες ανα 0,5 m περίπου,
τα φύλλα πάχους 8 mm για το φορτίο αυτό απαιτούν τοξωτές τεγίδες ανα 1 m περίπου και
τα φύλλα πάχους 10 mm για το φορτίο αυτό απαιτούν τοξωτές τεγίδες ανα 1,55 m περίπου.

Επίπεδη κατασκευή με συμπαγή πολυκαρμπονικά τα οποία στηρίζονται 
και στις 4 πλευρές τους (κατασκευή με κάνναβο)

ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΗΚΟΣ (a:b)

Πά
χο
ς (

mm
)

1:1 1:2 1:>
2

1:1 1:2 1:>
2

1:1 1:2 1:>
2

1:1 1:2 1:>
2

1:1 1:2 1:>
2

1:1 1:1
.5

1:>
1.5

1:1 1:2 1:>
2

1:1 1:2 1:>
2

3 775 600 400 700 550 375 650 500 - 600 450 - 575 400 - 550 - - 525 - - 500 - -

4 1050 800 550 950 700 490 875 650 450 825 600 425 780 550 400 740 500 - 710 475 - 685 450 -

5 1300 975 675 1180 875 625 1100 800 575 1025 750 550 975 700 510 930 670 490 900 625 470 875 560 450

6 1475 1150 800 1375 1010 725 1300 960 680 1225 900 650 1175 850 600 1125 800 575 1075 710 550 1025 650 525

8 1850 1450 1150 1700 1350 1000 1600 1275 925 1525 1200 860 1475 1150 810 1425 1075 775 1375 1000 750 1325 950 725

9.5 2050 1600 1300 1950 1475 1150 1850 1400 1075 1750 1350 1025 1675 1300 975 1625 1250 925 1575 200 880 1525 1100 850

12 2050 1750 1500 2050 1700 1400 2050 1600 1325 2050 1525 1275 2000 1475 1225 1950 1450 1175 1875 1400 1125 1800 1350 1075

Φορτίο σε 
N/m² 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Επίπεδη κατασκευή με συμπαγή πολυκαρμπονικά τα οποία στηρίζονται 
στις 2 πλευρές τους (κατασκευή με τεγίδες)

Πάχος (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΓΙΔΩΝ (a)

3 400 375 - - - - - -

4 550 480 425 400 375 - - -

5 620 565 525 495 470 450 430 420

6 750 675 625 595 560 540 510 500

8 1000 900 840 790 750 720 690 660

9.5 1200 1075 1000 930 890 850 820 790

12 1425 1325 1250 1190 1125 1075 1030 1000

Φορτίο σε N/m² 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 >2000
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Καμπύλη κατασκευή με συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα

Η ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πάχος του φύλλου με το αριθμό 175 για απλά συμπαγή 
φύλλα ή με τον αριθμό 300 για αχάρακτα συμπαγή φύλλα.
Τα αλεξίσφαιρα συμπαγή δεν κουρμπάρονται.

Πά
χο
ς (

mm
)

ΑΚΤΙΝΑ ΣΕ m

Φο
ρτ
ίο

 σ
ε N

/m
²

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8

3 2.05 1.83 1.26 1.0 0.8 0.7 0.55 0.48 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60
0

4 - - 2.05 2.0 1.62 1.35 1.15 0.97 0.85 0.75 0.68 0.6 0.55 - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - 2.05 1.98 1.68 1.45 1.3 1.15 1.03 0.95 0.88 0.8 0.74 0.68 0.63 - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - 2.05 2.0 1.8 1.6 1.46 1.34 1.24 1.14 1.05 1.0 0.9 0.85 0.8 0.75 - - - - -

8 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.05 1.9 1.82 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.24 1.18 1.14
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3 2.05 1.34 0.98 0.76 0.6 0.5 0.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80
0

4 - 2.05 1.95 1.50 1.2 1.0 0.86 0.75 0.65 0.58 0.53 - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - 2.05 1.75 1.48 1.26 1.1 0.98 0.88 0.8 0.73 0.67 0.6 0.56 - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - 2.05 1.95 1.72 1.52 1.36 1.22 1.12 1.02 0.95 0.87 0.8 0.75 - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - - - - 2.05 2.0 1.85 1.72 1.6 1.5 1.4 1.3 1.22 1.17 1.1 1.05 1.0 - -

3 1.60 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10
00

4 - 2.05 1.58 1.25 0.98 0.82 0.7 0.6 0.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - 2.05 1.65 1.38 1.18 1.02 0.9 0.8 0.72 0.65 0.6 - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - 2.05 1.87 1.58 1.37 1.22 1.1 1.0 0.9 0.8 0.77 0.7 - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - - 2.05 1.95 1.8 1.63 1.5 1.4 1.3 1.2 1.13 1.06 1.0 0.94 0.9 - - - -

3 1.40 0.9 0.66 0.52 0.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12
00

4 2.05 1.88 1.36 1.02 0.83 0.7 0.6 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - 2.05 1.78 1.43 1.2 1.0 0.86 0.76 0.67 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - 2.05 1.80 1.53 1.32 1.16 1.03 0.93 0.85 0.77 0.7 - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - 2.05 1.85 1.66 1.50 1.38 1.28 1.17 1.1 1.02 0.96 0.9 0.86 - - - - - -

3 1.25 0.8 0.58 0.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14
00

4 1.9 1.67 1.13 0.9 0.71 0.6 0.5 0.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - 2.05 1.54 1.22 1.0 0.86 0.75 0.66 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - 2.05 1.96 1.59 1.34 1.15 1.0 0.9 0.8 0.7 - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - 2.05 1.78 1.58 2.43 1.32 1.2 1.1 1.02 0.95 0.9 0.8 - - - - - - - -

3 1.02 0.7 0.51 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16
00

4 1.65 1.36 1.0 0.8 0.64 0.53 0.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - 2.05 1.7 1.32 1.07 0.9 0.8 0.66 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - 2.05 1.66 1.38 1.17 1.0 0.9 0.8 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - 2.05 1.75 1.57 1.42 1.27 1.15 1.06 1.0 0.9 0.85 0.8 - - - - - - - - -

3 0.9 0.6 0.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18
00

4 1.5 1.22 0.92 0.7 0.57 0.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - 2.05 1.52 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - 2.05 1.82 1.47 1.23 1.04 0.9 0.8 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - 2.05 1.85 1.6 1.4 1.25 1.15 1.05 0.95 0.9 0.8 - - - - - - - - - - -

3 0.84 0.56 0.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20
00

4 1.35 1.12 0.82 0.64 0.51 0.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 2.05 1.8 1.4 1.1 0.9 0.7 0.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - 2.05 1.68 1.35 1.12 0.96 0.83 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - 2.05 1.9 1.6 1.45 1.27 1.14 1.03 0.94 0.86 0.8 - - - - - - - - - - - -

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση: Κατασκευάζω ένα δύριχτο στέγαστρο και θέλω να χρησιμοποιήσω  συμπαγές πολυκαρμπονικό.  
  Πως θα πετύχω μια αισθητικά όμορφη και παράλληλα στεγανή κατασκευή στον κορφιά;

Απάντηση: Στραντζάρετε το συμπαγές πολυκαρμπονικό σε στράντζα με καθαρά μάγουλα  στην επιθυμητή 
γωνία κλίσης και δημιουργήστε στεγανό κορφια χωρίς ειδικό τεμάχιο.
Τα συμπαγή φύλλα στραντζάρονται «εν ψυχρώ» σε στράντζα όπως τα χαλυβδόφυλλα χωρίς 
να σπάνε ή να αλλοιώνονται αισθητικά. Η Lexan General Electric εγγυάται το εν ψυχρώ 
στραντζάρισμα μέχρι 90ο γωνία για φύλλα πάχους έως και 6 mm.
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Ερώτηση: Θέλω να κουρμπάρω κυψελωτά πολυκαρμπονικά όχι κατα μήκος των κυψελών αλλά κόντρα στις 
κυψέλες.

Απάντηση: Το κουρμπάρισμα κόντρα στις κυψέλες γίνεται για μεγάλες ακτίνες καμπύλωσης. Το φύλλο θα 
τσακίσει αν προσπαθήσουμε να το κουρμπάρουμε σε μεσαίες και μικρές ακτίνες. Η τοποθέτηση 
με τον τρόπο αυτό δεν είναι η ενδεδειγμένη επειδή οι κυψέλες πρέπει να έχουν πάντα την 
κατεύθυνση της ρήσης.

Ερώτηση: Τα πολυκαρμπονικά φύλλα έχουν λερωθεί και θέλω να τα καθαρίσω τι μπορώ να 
χρησιμοποιήσω;

Απάντηση: Υπάρχει καθαριστικό πολυκαρμπονικών. Μπορείτε ωστόσω να τα καθαρίσετε με χλιαρό νερό, 
μαλακό σαπούνι και μαλακό πανί.

 Απαγορεύεται η χρήση καθαριστικών του εμπορίου τα οποία χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό 
τζαμιών, όπως επίσης απαγορεύονται καθαριστικά που περιέχουν χλώριο.

 Αν η βρωμιά προέρχεται από ρετσίνι δέντρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης “white 
spirit”.

Ερώτηση: Έχω θερμοκήπιο από πολυκαρμπονικά και το καλοκαίρι θέλω να το σκιάσω χωρίς να 
χρησιμοποιήσω κουρτίνες. Τι μπορώ να κάνω;

Απάντηση: Μπορείτε να το ασβεστώσετε όπως ασβετώνετε τα υαλόφρακτα θερμοκήπια . Για να το καθαρίσετε 
χρησιμοποιήσετε νερό και μια μαλακή βούρτσα. Διαλύτες με βάση την αμμωνία απαγορεύονται.

Ερώτηση:  Σκέφτομαι να κολλήσω θερμοανακλαστική αυτοκόλλητη μεμβράνη σε υπάρχουσα κατασκευή από 
πολυκαρμπονικό. Μπορώ;

Απάντηση: Πρέπει να ξέρουμε το τύπο και την εταιρία παραγωγής της μεμβράνης για να ελέγξουμε τη 
συμβατότητα. Καλό είναι να επιλέγετε εξαρχής θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα. Η 
εκ των υστέρων χρήση επικολλητών θερμοανακλαστικών υλικών έχει μεγαλύτερο κόστος με 
αμφίβολα αποτελέσματα.

Ερώτηση: Μπορώ να πατήσω επάνω στα πολυκαρμπονικά φύλλα;

Απάντηση: Τα πολυκαρμπονικά φύλλα αντέχουν φορτία έως και 200 kg/m2. Ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται 
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σε επισκέψιμες κατασκευές ιδίως τα κυψελωτά. Για επισκέψιμες κατασκευές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συμπαγή απλά ή αχάρακτα φύλλα ή ακόμα και αλεξίσφαιρα.

 Αν θέλετε να πατήσετε στα φύλλα κατά την τοποθέτηση ή για να τα καθαρίσετε τότε μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα μαδέρι που θα πάτα από τεγίδα σε τεγίδα.

 

Ερώτηση: Πως μπορώ να κόψω και να τρυπήσω τα πολυκαρμπονικά φύλλα;

Απάντηση: Με συνήθη ηλεκτρικά ή χειροκίνητα εργαλεία όπως φαλτσέτες (για μικρά πάχη κυψελωτών), 
δισκοπρίονο αλουμινίου ή ξύλου, τεμαχιστικά μελαμίνης, πριονοκορδέλλες ξύλου, σέγες κ.λ.π.

 Για το τρύπημα χρησιμοποιείται δράπανα με συνήθη τρυπάνια ξύλου ή μετάλλου.
 Προσοχή!! Μη χρησιμοποιείτε για την κοπή των φύλλων γωνιακούς τροχούς με δίσκους κοπής 

από σμυρίγδι.

Ερώτηση: Πως μπορώ να γυαλίσω το σόκορο των συμπαγών πουλαρμπονικών φύλλων;

Απάντηση: Με κετσέ και πράσινο σαπούνι.

Ερώτηση: Πως μπορώ να κολλήσω μεταξύ τους πολυκαρμπονικά φύλλα;

Απάντηση: Αν εννοείται την επικόλληση συμπαγών πολυκαρμπονικών μεταξύ τους ή με γυαλί ή με ακρυλικό 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεμβράνη pu και όχι pvb που χρησιμοποιείται στα επικολλητά 
(laminated) γυαλιά.

  Αν απλώς θέλετε να κολλήσετε πολυκαρμπονικά φύλλα στο σόκορο τους, τότε μπορείτε να 
              χρησιμοποιήσετε ένα πλήθος σιλικονούχων αρμόκολλων, αρκεί να είναι συμβατές με
  πολυκαρμπονικά φύλλα.




