
Δηαθώηηζηα Πξνθίι  

Επηθαιύςεσλ PE 39-42-80 

Βιομηχανία  Επεξεπγασίαρ  Μεταλλικών Φύλλων  

Φύιιν Δεδνκέλσλ Πξντόλησλ 

Απηνθεξόκελα δηαθαλή πνιπεζηεξη-

θά θύιια, γηα επηθαιύςεηο νξνθώλ,  

ζηεγώλ θαη όςεσλ.  

Τν πνιπεζηεξηθό δηαθώηηζην  ηξαπεδν-
εηδέο 42/250 κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε 

κεηαιιηθά ηξαπεδνεηδή θύιια 42/250 θαη 
κε πάλει νξνθήο κηθξνύ πάρνπο 

(≤50mm) . Η δηαηνκή πξνζθέξεη ηνλ 

ηδαληθό ζπλδπαζκό επηθάλεηα θάιπςεο/
αληνρή θόξηηζεο. Ο αξκόο ηνπ έρεη ζρε-

δηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εθαξκό-
δεη απόιπηα κε ηξαπεδνεηδή θύιια θαη 

πάλει νξνθήο, πξνζθέξνληαο άξηζηε 
πδαηνζηεγαλόηεηα.   

Πιενλεθηήκαηα  

 Έρνπλ κεγάιε θσηνδηαπεξαηόηεηα θαη ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη ηεο ζέξκαλζεο ιόγσ αθηηλνβνιίαο. 
 Έρνπλ εθαξκνγή ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θηεξίσλ κε πνιύ θαιέο κε-

ραληθέο ηδηόηεηεο θαη κεγάιε αληνρή ζηηο .  

 Έρνπλ πνιύ θαιή αληνρή ζηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο,  

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ δηάβξσζε.  

 Εύθνιε θαη γξήγνξε ηππνπνηεκέλε ηνπνζέηεζε  

 Άξηζηε απνξξνή πδάησλ ιόγσ ηεο απιάθσζεο 

Όια ηα δηαθώηηζηα πνιπεζηεξηθά θύιια 

δηαηίζεληαη κε πξνζηαηεπηηθό θίικ 
MELINEX 301 γηα κεγαιύηεξε πξνζηα-

ζία απν ηνλ ήιην, ηελ ππεξηώδε αθηηλν-
βνιία, ηα νμέα θαη ηηο άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.  

Δηπιό Δηαθώηηζην 

γηα πάλει νξνθήο 
  

Τν πνιπεζηεξηθό δηαθώηηζην ηξαπεδνεη-
δέο 39/128 κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε 

κεηαιιηθά ηξαπεδνεηδή θύιια 39/128. 
Λόγσ ηεο ππθλήο ηνπ λεύξσζεο έρεη εμαη-

ξεηηθή αληνρή ζηηο θακπηηθέο θνξηίζεηο. 

Όκσο ην σθέιηκν πιάηνο θαη ζπλεπώο ε 
επηθάλεηα θάιπςεο πεξηνξίδνληαη. Ο αξ-

κόο ηνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν 
ώζηε λα εθαξκόδεη απόιπηα κε ηα ηξαπε-

δνεηδή θύιια, πξνζθέξνληαο άξηζηε π-
δαηνζηεγαλόηεηα. 

Τν πνιπεζηεξηθό δηπιό δηαθώηηζην γηα 
πάλει νξνθήο απνηειείηαη από δύν 

δηαθαλή ηξαπεδνεηδή θύιια, έλα 
42/250 θαη έλα 80/250, ηα νπνία ζπλ-

δπάδνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ έλα δηπιό 

ζηξώκα θύιινπ. Ο αξκόο ηνπ έρεη ζρεδη-
αζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εθαξκόδεη 

απόιπηα κε ηα πάλει νξνθήο, πξνζθέξν-
ληαο άξηζηε πδαηνζηεγαλόηεηα. Υπάξρεη 

ε δπλαηόηεηα επηθάιπςεο ζε πεξηπηώζεηο 
πνπ ην δηαθώηηζην δελ επηθαιύπηεη όιν 

ην πιάηνο ηεο ζηέγεο.  

Σε πεξηπηώζεηο πάλει νξνθήο πάρνπο 

κεγαιύηεξν ησλ 50mm, απαηηείηαη απν-
ζηάηεο (κεηαιιηθό πξνθίι “U”) γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ δηαθώηηζηνπ.   
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Δηαθώηηζην  

Τξαπεδνεηδέο 
39/128 

Ωθέιηκν πιάηνο  

768mm & 896mm  
Τππνπνηεκέλα κήθε έσο θαη 7 m 

Δηαθώηηζην  

Τξαπεδνεηδέο 
42/250 

Ωθέιηκν πιάηνο 1000mm  

Τππνπνηεκέλα κήθε έσο θαη 7 m 

Ωθέιηκν πιάηνο 1000mm  

Τππνπνηεκέλα κήθε έσο θαη 7 m 
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Σελίδα 2 

Βηνκεραλ ία  Επεμεξγαζίαο  Χαιπβδόθπιισλ θαη  Παξαγσγήο Πάλει Πνιπνπξεζάλεο & Πεηξνβάκβαθα  

+30 2410 575 207 
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Επηινγέο Δηαηνκώλ 

Δηαθώηηζηα Πξνθίι Επηθαιύςεσλ PE 39-42-80 

Εηδηθό βάξνο 1,30 – 1,40   

gr/cm3 

Φσηνδηαπεξαηόηεηα 85%  

Εύξνο ζεξκνθξαζίαο            

ιεηηνπξγίαο 

-40o ……..+120o C 

Δηαζηνιή 9 – 25 x 10 – 6  

mm/oC 

Απνξξνθεηηθόηεηα 0,18 – 0,25 % 

mg/oC 

Σθιεξόηεηα 40 Barcol  

Σεκείν αλάθιεμεο 404,4 oC 

Σπληειεζηήο ζεξκηθήο          

αγσγηκόηεηαο (ι) 

0,26 (W/mk) 

Δηπιό Δηαθώηηζην γηα πάλει νξνθήο 

Δηαθώηηζην  Τξαπεδνεηδέο 39/128 

Δηαθώηηζην  Τξαπεδνεηδέο 42/250 

Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

<— Λεπηνκέξεηα / εγθάξζηα ηνκή δηπινύ δηαθώ-

ηηζηνπ όπνπ θαίλεηαη ν ηξόπνο ζηήξημεο θαη ν 
κεηαιιηθόο απνζηάηεο U, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ 

εμαξηάηαη από ην πάρνο ηνπ πάλει.  


