
נובע מתכולת הברזל הנמצאת  גוון ירקרק אשר  הזכוכית השטוחה הרגילה הנפוצה בשוק היא בעלת 
באופן טבעי בין חומרי הגלם. גוון זה הופך לדומיננטי יותר ויותר ככל שעובי הזכוכית עולה וכתוצאה מכך 

משפיע על נראות הצבעים האמיתיים דרך הזכוכית.

זכוכית פניציה Ultra Clear הינה זכוכית בעלת תכולת ברזל נמוכה, שקופה במיוחד ועשויה מחומרי 
הגלם איכותיים ביותר. על כן היא בעלת יותר מ 96% צלילות, צבע ניטרלי, מאפשרת מעבר אור גבוה 
במיוחד ומעבר צבעים אמיתי. זכוכית פניציה Ultra Clear מציעה פיתרון אופטימלי כאשר משתמשים 
בה להדפסה או צביעה על גבי הזכוכית או כאשר מוסיפים לה שכבת PVB צבעונית )חומר פולימרי בעל 
תכונות מגוונות אשר נפרס בין שתי שכבות זכוכית ויכול להעניק צבע לפי בחירה(. שימוש בזכוכית זו 
מבטיח ניראות צבעים איכותית. בהדפסה או צביעה על גבי הזכוכית, התוצאות לא יושפעו מגוון הזכוכית 

ויתקבלו הצבעים האמיתיים באיכות מושלמת.

 True color® ממותגת בארץ ובעולם במותג Ultra Clear זכוכית פניציה
והיא הבחירה המועדפת והאלגנטית עבור מגוון שימושים:

בניינים, בתי מלון,  � לובי של  )חיפויי מעליות,   הדפסה או צביעה על הזכוכית 
חדרים או אולמות, קירות מסך שלמים ועוד(.

זכוכית עבה למעקות ולמרפסות )ללא גוון ירקרק כלל(. �
מקלחונים במראה שקוף ויוקרתי. �
 סקיילייטים/חלונות-אור )לכניסת אור טבעי מקסימלי ולהפחתת שימוש  �

בתאורה מלאכותית(.
בטיחות,  � כדוגמא  נוספות,  לקבלת תכונות  )שכבות/טריפלקס(  רבודה   זכוכית 

צבע וסינון אקוסטי.

זכוכית ®True color זמינה במגוון עוביים מ-8.1 מילימטרים ועד 21 מילימטרים והיא ניתנת לחיסום, 
לכיפוף ולעיבוד. לזכוכית ®True color תכונות רבות נוספות אשר תורמות לשימושיה השונים.

פניציה

לחוות את החיים בצבעים האמיתיים
ULTRA CLEAR - TRUE COLOR®



ביצועים טכניים של זכוכית ®True Color בעובי 6 מ”מ 
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.. 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

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. •

זכוכית פניציה ®True Color מיוצרת על פי דרישות תקינה בינלאומית של גופי תקינה 
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.
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