
פניציה ACOUSTIC היא זכוכית רבודה )טריפלקס( בעלת יכולות של סינון רעשים. שילוב של 
זכוכית פניציה Acoustic במגוון אפשרויות זיגוג תגרום להפחתת עוצמת הרעש העובר דרכה. 

Polyvinyl butyral - שכבת  ) PVB היא מורכבת משכבות זכוכית המודבקות באמצעות שכבת
פולימר פלסטי) אקוסטי ייעודי. 

ותורם  פניציה Acoustic שובר את תדר גלי הקול העוברים דרכו בצורה מיטבית,  ההרכב של 
להנחתה אקוסטית )הפחתת עוצמת הרעש( טובה משמעותית מפתרונות זיגוג נפוצים, כדוגמת: 
רגיל   PVB עם  טריפלקס  מזכוכית  ואפילו  בידודית  יחידת  יחידה(,  )זכוכית  מונוליטית  זכוכית 

המורכבת ממספר שכבות.

פניציה Acoustic מתאימה במיוחד עבור שימושים כגון:

זיגוג חלונות הסמוכים למרכזי רעש כגון בתי ספר וגני משחקים. �
זיגוג בשדות תעופה, רכבות, ואוטובוסים. �
מגורים בסמוך לצירי תנועה ראשיים. �
חדרי ישיבות, לסינון רעש כלפי פנים וכלפי חוץ. �
חדרים במרחבי עבודה משותפים. �
בידוד אקוסטי לקירות מסך. �

ACOUSTICפניציה
לבחור איפה וכמה

לשמוע ולהישמע



רעש עובר בגלי קול ועוצמתו נמדדת בדציבלים )Db(. על מנת להבין טוב יותר את עוצמות הרעש השונות, 
מציבים מספר רעשים נפוצים על סקאלה, שבה מוצגים עוצמות הרעש ב- Db. על הסקאלה ניתן למצוא 
את הרעש בבית מגורים כ-Db 60, עוצמת רעש בכביש ראשי כ-Db 85 ועוצמת רעש של מטוס ממריא 

 .Db 145-כ
חשוב לזכור שרעש מעל Db 85 מוגדר כרעש מזיק, העלול להזיק לבריאות ולגרום לתופעות כמו מתח, 

נדודי שינה וחוסר ריכוז.

 חישוב הפחתה אקוסטית 

חישוב ההפחתה האקוסטית מתבצע באופן הבא: יש להפחית את עוצמת הסינון האקוסטי )ההנחתה( מעוצמת הרעש 
אותו רוצים להפחית. התוצאה המתקבלת היא עוצמת הרעש שתשמע מאחורי הזכוכית. עוצמת ההנחתה האקוסטית 

 מוצגת עם ערך - Rw(C;Ctr) - Rw (Reduction weighted) מציג את ממוצע ההפחתה האקוסטית הנמדד | 
C- מציג את ההפחתה האקוסטית בתדרי הקול הגבוהים )קולות גבוהים- צעקה, צופר, ציוץ ציפורים וכו'( | Ctr- מציג 
את ההפחתה האקוסטית בתדרי הקול הנמוכים, בדגש על רעשי תנועה )קולות נמוכים- רעשי מכוניות, קולות בס וכו'(.

מקרה לדוגמא:
זכוכית פניציה Acoustic 33.2 )זוג זכוכיות בעובי 3 מ"מ כל אחת ושכבת PVB בעובי של 0.76 מ"מ(

בעלת ביצועי הפחתה אקוסטית – (3-;1-) 36
Db 36 – Rw ממוצע ההפחתה האקוסטית

Db 35 –C  הפחתה בתדרי קול גבוהים
Db 33 – Ctr הפחתה בתדרי קול נמוכים

חישוב עוצמת הרעש שתשמע מאחורי הזכוכית במצב של בניין הממוקם בסמוך לכביש ראשי:
  Db 36 (-1;-3) ,33.2 הרכב הזיגוג - טריפלקס אקוסטי | Db 85 - עוצמת הרעש הנתון של כביש ראשי

חישוב ההנחתה האקוסטית: Db 49 = 85-36 | מהתוצאה אפשר למצוא שרמת הרעש שתשמע מאחורי 
.)Db 60( הזכוכית תהיה בעוצמה נמוכה מהרעש אשר קיים בספריה

:Db סקאלת



דוגמה לפתרונות זיגוג נפוצים וההנחתה האקוסטית שלהם:

PVB Saflex -הנתונים מתוך אוסף הנתונים האקוסטיים של יצרן ה*

 .Acoustic מהטבלה עולה שעוצמת ההפחתה האקוסטית הטובה ביותר, תתקבל בזיגוג עם זכוכית פניציה
:Db להלן הסבר לשינוי שישמע לאוזן ברמות

בהפחתת Db 1 תורגש הקלה ברעש.
בהפחתת Db 3 תתקבל הפחתה בעוצמת הרעש של כ-50%.

בהפחתת Db 10 תתקבל הפחתה משמעותית בעוצמת הרעש של כ-75%.

הערה: על מנת לקבל פתרון כולל ומדויק ככל האפשר, יש להתחשב בכל המשתנים הקיימים באפיון פתרון להפחתת הרעש 
)למשל: מעטפת האלומינים, סוג חומרי האטימה מסביב לזכוכית, ארגזי תריס וכו'(.

ביצועים טכניים של זכוכית ACOUSTIC רבודה 44.2 
)שני לוחות זכוכית בעובי 4 מ”מ כל אחד, עם שכבת PVB אקוסטית בעובי 0.76 מ”מ(

הנחתה אקוסטית של פתרונות זיגוג נפוצים

Rw (C;Ctr)עובי )מ”מ(סוג זכוכית

(2-;1-) 631זכוכית מונוליטית 6 מ"מ
(3-;1-) 2033יחידת בידודית 4-12-4 ) רווח אוויר(

(3-;1-) 1035טריפלקסPVB 55.2  רגיל
55.2 ACOUSTIC (3-;1-) 1038פניציה

(5-;2-) 2842יחידת בידודית עם  פניציה ACOUSTIC 6-12-55.2 )רווח אוויר(

.. רמת הנחתה אקוסטית (Db) Rw
VL ............. האור הנראה

VLr ........... אחוז השתקפות האור הנראה
IR............... קרינת חום אינפרה אדומה

............. אחוז השתקפות חום סולארי  Irr
UV ............ קרינת אולטרה סגולה

............. אחוז מעבר האור דרך הזכוכית  LT
ET.............. אחוז החום הסולארי שעובר בזכוכית

............ ספיגת החום בזכוכית  EA
Gvalue ... סך הקרינה סולארית העוברת דרך הזכוכית

W/(m²/K)..... Uvalue - מקדם )מדד( מעבר החום דרך זכוכית
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הערות: 

המידע המוצג הוא במספרים נומינלים בטווח ממוצע של בדיקות, ואינם מחייבים. •
חלק מנתונים אלו מחושבים על בסיס נתונים של ספקי חומרי הגלם.  •
מכיוון שחלון זכוכית מורכב ממכלול של חלקים, אין ערובה שהמספרים הללו יתקבלו במוצר הסופי. •
על פי תקן EN 14449:2005 / EN 12543:2011 זכוכית בטיחות רבודה, המיועדת לשימוש בבניינים. •
ערכים סופיים נמוכים מעידים על בידוד גבוה יותר של הזכוכית. •



 ISO 140-3 נבדקת על פי דרישות תקינה בינלאומית מחמירה כגון ACOUSTIC זכוכית פניציה
לבדיקת אקוסטיקה בבניינים, ASTM E90 מעבר גלי קול בבניינים. היא מחושבת על פי מגוון דרישות 

 .ISO 717 -דירוג אקוסטי לבידוד קול בבניין ,ASTM E 1332 -דרגות לבידוד רעש חוץ/ פנים בבניין

על מנת להבטיח שהיישום בזכוכית פניציה, בנושאים כגון: כיצד לאחסן, לטפל, לעבד, להתקין 
של  קודים  תקנים,  תקנות,  הרלוונטיים,  החוקים  כל  את  תואם  פניציה,  בזכוכית  ולהשתמש 
את  לקבל  ניתן  פניציה.  מטעם  מוסמך  יועץ  אל  לפנות  מומלץ   - נוספות  ודרישות  פרקטיקות 

מפניציה. ישירות  ההנחיות 

או  דיוק  אי  כל  על  לא תהיה אחראית  פניציה  וחברת  כללי של המוצר  תיאור  הינו  זה  המידע המובא בפרסום  הבהרה: 
זה. במידע  על המשתמש  מוטלת  הינה  זו  אחריות  פיו.  על  הסתמכות  של  השלכות  וכל  זה  מפרסום  השמטות 

כאשר מזגגים בזכוכית פניציה ACOUSTIC נהנים מיתרונות נוספים: 
סינון מעל 99% מקרינת UV המזיקה וגורמת למחלות עור ודהייה של בדים ורהיטים. �
במקרה של שבר הזכוכית תישאר לעמוד ולא תאפשר מעבר דרכה. �
אפשרות להוסיף דרגות צבע ושקיפות לזכוכית. �
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