
 variable 8÷12mm

80mm

990 ± 5mm

2,7 W/m2K

 16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C + 120 °C

 Coextrusion

EuroClass Bs1d0

1.200 Joule

8
0

m
m8m

m

12
m

m

U.V. side

2.3 

990 ± 5mm

سیستم هاي
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربنات چند جداره اي 

موج دار محافظت شده در 

برابر فرابنفش به منظور 

کاربرد در ساخت سقف و 

دیوار نازك

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

3 جداره اي

مقاومت ضربه ناگهانی

توضیحات

سیستم arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش 
ساخته متشــــــکل از سه جداره پلی کربنات قرار 
گرفته تحت تاثیر اکســــــتروژن جانبی است که 
ضــــخامت 12 ÷ 8 میلیمتر دارد و به طور کاملی 
همپوشی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سـقفی 

پیوسته را ممکن می سازد.

با در نظر گرفتن انبســاط حرارتی پلی کربنات و به 
منظور پرهیز از ترك خوردگی از طـریق افـزونه ها، 
حداکثر طول توصـیه شــده برابر با 5000 میلیمتر 

می باشد.

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی

v   همپوشی عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طــــــریق 
حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در برابر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

مزیت ها

ساخت سقف

نورگیر سقفی

ساخت نورگیر سقفی با استفاده از همپوشی جانبی پنل هاي به کار رفته در ساخت سقف هاي عایق.

جزئیات ناودان شیاري
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مقاومت بار

نورگیر سقفی-سیستم تک پنل

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی

پنل ها به طور جانبـــی پنل هاي به کار رفته در 
ساخت سقف هاي فلزي موج دار را می پوشانند.

به لطف طراحی خاص پروفیل، سیســتم به طور 

کاملی براي همپوشی تمامی انواع پنل ها مناسب 
می باشد.

شیب حداقلی %5.

ستیغ ورق فلزي

پروفیل رنگ شده ورق فوالدي ستیغ گالوانیزه شده و متشکل از دو نیم ستیغ

انتهاي  پوشش

جزئیات همپوشی جانبی با استفاده از پنل هاي فلزي - به هم وصل کردن انتهاي پوشش
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مقاومت بار

سیستم هاي پوشش سقف هاي پیوسته توسط پنل هاي چند جداره اي

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

کاربرد در ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت دیوار هاي پیوسته و سقف هاي پیوسته با 

استفاده از همپوشـی جانبی و پیوسـته پنل هاي 

پلی کربناته.

 %7 براي سـاخت سـقف هایی با شــیب حداقلی 

توصیه می شود.

ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت سقف هاي نیمه شفاف پیوسته با استفاده از همپوشی پنل ها

شیب حداقلی توصیه شده %7
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متعلقات

سیســـتم arcoPlus 1000 یک سیســـتم کامل براي 
ساخت دیوار نازك/سـقف نیمه شـفاف می باشـد. این 
سیسـتم متشـکل از انواع مختلفی از متعلقات است که 

آن را براي تمامی اهداف مناسب می سازند.

عالوه بر متعلقات چفت و بســت کامل، این سیســتم 
متشــکل از درزبندي کام-زبانه، یک نوار مســـطح به 
منظور همپوشــی محوطه ها، انواع مختلفی از پروفیل 
هاي فوالدي از جمله سگدست بسـتی و پروفیل پرسی 
شــــــکل ویژه اي به منظور تعبیه در کنار کام-زبانه 

موجود در پنل به عنوان تقویت کننده می شود.

به منظور سـاخت سـقف هاي پیوســته، پنل ها با یک 
همپوشی جانبی پیوسـته آرایش می یابند. یک سـتیغ 
تخت به منظور قرار گیـري در نـزدیکـی پـروفیل هاي 
ســـــتیغ، طیف متعلقات را کامل می کند. پنل هاي 
استاندارد همراه با کناره هایی مهر و موم شده به طریق 
حرارتی به منظور جلوگیري از انباشــته شــدن گرد و 
خاك در داخل سلول هاي هوایی در دسـترس قرار می 

گیرند.

مهاربندي سقف

این عملیات با اســتفاده از کالهک آلومینیمی همراه با واشــر ویپال و پیچ 

سرمته اي خودکار

متعلقات

کالهک آلومینیمی همـراه 
با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE-LD درزگیر کام و زبانه در

PE-LD درزگیر براي ناودان در

پروفیل فوالدي محافظت کننده

سگدست تقویتی مرکزي

PE-LD 20×10 نوار درزگیر

پروفیل سقف (2 تکه)
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