
פניציה IMPACT  היא זכוכית עמידה בפני איומי הוריקן ומזג אוויר קיצוני. 
)שכבת   PVB זכוכית עם שכבת  )רבודה( בהרכב שכבות  זכוכית טריפלקס  הינה  זו  זכוכית 
פולימר פלסטי(, המותאמת לעמידה בפני איומי מזג אוויר קיצוניים אשר קיימים באזורי 

אקלים שונים בעולם. 

על מנת לעמוד ברוח החזקה שנושבת במהלך הסופה, חייב המבנה להישאר אטום, כך שהרוח 
תעבור סביבו ולא דרכו, דבר שיכול להוביל לנזק רב. הרוח החזקה אוספת ומעיפה עצמים 
רבים כדוגמת רעפים, קרשים, עצים ואף חלקי בניינים שהסופה פירקה בדרך. עצמים אלו 
מכונים "טילים", מכיוון שבדומה לטילים הם נישאים באוויר ויכולים לפגוע במבנה ובשלמותו. 
קיימת סבירות גבוהה מאוד שעצם אשר עף במהירות יפגע בזכוכית, יחדור אותה ויהרוס 
את אטימות המבנה. הרוח שתחדור דרך הזכוכית, תפעיל לחץ גובר בתוך המבנה ויכולה אף 
פניציה IMPACT מבטיח שגם במקרה של  להוביל להרס מוחלט של המבנה. זיגוג בזכוכית 
מספר פגיעות "טילים" נישאים ברוח חזקה, הזכוכית תמשיך לעמוד כמקשה אחת ואטימות 

המבנה לא תפגע.

בסוג  הבדלים  קיימים  לכן  שונות,  רוח  בעוצמות  מאופיינים  שונים  אקלים  אזורי 
האיומים אשר יכולים לפגוע בזכוכית. בבחירת סוג זכוכית פניציה IMPACT המתאימה, 
יש להתחשב במיקום המבנה ביחס לאזורי הסכנה וגובה החלון המזוגג מפני הקרקע. 

.IMPACT משתנים אלו משפיעים על סוג והרכב של זכוכית פניציה
 

IMPACTפניציה
להביט לסערה

בעיניים



המפה מתוך עלון  Saflex Hurricane Glazing Brochure )ספק ה-PVB של פניציה(

מהמפה ניתן לראות שהאזורים הדרום מערביים בקו החוף, חשופים לרוחות הנעות במהירות של עד 
MPH 150 )כ-240 קמ"ש(. על פי דרישות תקן ASTM E 1996 האמריקאי )הרלוונטי לאזור זה(, הזכוכית 
נדרשת לעמוד בפגיעות "טילים" גדולים )למשל קורת עץ במשקל 5 ק"ג( הפוגעת בזכוכית במהירות 

של 88 קמ"ש, בנוסף נדרשת גם לעמוד בעומסי רוח הפועלים במחזורים משתנים.

על מנת להבטיח שהיישום בזכוכית פניציה, בנושאים כגון: כיצד לאחסן, לטפל, לעבד, להתקין ולהשתמש 
ודרישות  פרקטיקות  של  קודים  תקנים,  תקנות,  הרלוונטיים,  החוקים  כל  את  תואם  פניציה,  בזכוכית 

נוספות - מומלץ לפנות אל יועץ מוסמך מטעם פניציה. ניתן לקבל את ההנחיות ישירות מפניציה.

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

 ASTM E 1996 עומדת בדרישות תקן  IMPACT זכוכית פניציה
)אמריקאי(, וגם בדרישות תקינה בינלאומיות מחמירות נוספות. היא 
נבדקת באופן תדיר, על ידי מכוני בדיקה בינלאומיים, כאשר בתהליך 
הבדיקה קורת עץ מסיבית נהדפת מספר פעמים כנגד החלון, מבלי 

שתחדור מבעד לזכוכית.

פניציה  בזכוכית  זוגגו  כבר  הברית  ארצות  ברחבי  חלונות  מאות 
IMPACT ועומדים בהצלחה באתגרים שהסופות העמידו להם.

זיגוג בזכוכית פניציה IMPACT  מעניק יתרונות נוספים: סינון 
מעל 99% מקרינת UV מזיקה הגורמת למחלות עור ודהייה של בדים 
ורהיטים, סינון אקוסטי משופר לעומת זכוכית מונוליטית )לוח אחד 
של זכוכית(, בנוסף את זכוכית פניציה Impact ניתן לגוון בצבעים 
שונים, כך בנוסף לעמידותה ניתן להעניק למבנה אמירה עיצובית עם 

צבעים ועם יכולות הצללה משופרות. 

ומהירות הרוחות בחוף המערבי  ניתן לראות את אזורי הסכנה  לדוגמה: במפה 
פלורידה מדינת  של  התקינה  דרישות  פרוטוקול  פי  על  הברית  ארצות   של 

 .)Dade County TAS 201, 203, ASTM E1886, ASTM E 1996 and SSTD 12(

https://www.phoenicia-ltd.com/HEB/Home

	Phoenicia URL 3: 
	Page 2: Off



