
קטיפה,  של  טקסטורה  בעלת  חלקית  שקופה  זכוכית  הינה   PRIVACY פניציה  זכוכית 
הייחודית שלה  העיבוד  דרך  דבר.  החוצה  לא משקפת  אך  דרכה  לחדור  לאור  המאפשרת 
מתבצעת אך ורק על זכוכית ®True Color )לצורך של מעבר אור מקסימלי(, וזאת ע"י טיפול 
שפני  כיוון  בהם.  לפגוע  מבלי  הזכוכית  שטח  פני  את  בעדינות  שצורבת  )אסיד(  בחומצה 
השטח של הזכוכית אינם נפגעים, התוצאה המתקבלת היא משטח אחיד הניתן לניקוי ודורש 

מינימום תחזוקה לאורך השנים. 

שימוש בזכוכית פניציה Privacy נפוץ במגוון רחב של שימושי פנים וחוץ, 
כאשר קיים רצון לפרטיות מבלי לוותר על מעבר אור גבוה:

חלונות בחדרי שירותים ומקלחת יאירו את החדר ויעניקו תחושה חמימה של אור,   �
ובמקביל ישמרו על הפרטיות.   

מעקות במרפסות הפונות לרחוב או לחזית בניין קרוב, יתנו מענה לצורך בפרטיות   �
מבלי לחסום את האור, כפי שקורה בפתרונות אטומים כמו קיר בטון.  

מחיצות פנים כאלמנט עיצובי אשר משמר את הפרטיות משני צדי הזכוכית וגם   �
מאפשר חיסכון במקום )לעומת שימוש באמצעי מחיצה כגון קירות גבס וכו׳(.  

שילוב בדלתות כניסה ופנים , מרכך את המחסום ומוסיף אלמנט עיצובי. �
עיצוב רהיטים כחלק אינטגרלי מהעיצוב ,שימוש כמסתור לכבלי מחשב/חשמל   �

ועוד שימושים רבים.  

PRIVACYפניציה
המפגש בין

שקיפות לפרטיות



ביצועים טכניים של זכוכית פניציה PRIVACY בעובי 6 מ״מ
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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 572-9 זכוכית דלת ברזל המיועדת לשימוש בבניינים, עבודות בנייה ועיבוד נוסף למוצרים. •
ערכים סופיים נמוכים מעידים על בידוד גבוה יותר של הזכוכית. •

.. 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

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

תקינה  גופי  של  בינלאומית  תקינה  דרישות  פי  על  מיוצרת   PRIVACY פניציה  זכוכית 
מחמירים כדוגמת תקן ISO )ארגון התקינה הבינלאומי(, תקן EN של האיחוד האירופאי ונבדק על 

פי שיטות הבדיקה שמוגדרות על ידי ארגון התקינה הבינלאומי, ASTM ועוד.

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

ניתן לקבל את ההנחיות ישירות מפניציה.

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

זכוכית זו זמינה במגוון עוביים מ-4 מילימטרים ועד 21 מילימטרים,   �
היא ניתנת לחיסום, לכיפוף ולעיבוד.  
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