
2,5 - 3,0 mm

4,6 W/m2K

Crystal 85% - Opal 70%

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

2.5 

 

سیستم هاي  موج دار

ورق هاي موج دار پلی 

کربناته محافظت شده در 

برابر فرابنفش داراي 

ساختار ریزحفره اي به 

منظور سقف سازي و دیوار 

هاي نازك شفاف

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی

انبساط حرارتی خطی

انتقال نور

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

ضخامت

محدوده دمایی

ورق موج دار TEGOPLUS پلی کربنات داراي ساختار 
ریــز حفــره اي، در پــروفیل هاي مختلف، به منظور 
ساخت نورگیر هاي سقفی، دیوار ها، سقف هاي شفاف 
و همچنین در ترکیب با صـفحات پوشــش و پنل هاي 
عایق تولید می شــــــــوند. چند کاربردي بودن این 
محصوالت امکان ایجاد نورگیر هاي سقفی، ستیغ هاي 
ناودانی با الیه هاي درونی سایه انداز را براي شما فراهم 

می کند.

توضیحات

چند کاربردي بودن TEGOPLUS در ساخت سقف ها، 
آن را براي بهینه سـازي نفوذ نور در سـاختمان ایده آل 

می سازد.

انتقال نور

این پروفیل ها شـــــامل ورق هاي پلی کربنات داراي 
سـاختار ریز حفره اي می شــوند و از این رو تنها نمونه 
هایی اندکی از آن در انبار در دسـترس می باشـد. لطفا 

فهرست کامل آنالین را بررسی فرمایید.

با توجه به فناوري هاي تولید نوین امکان تولید هــــر 
گونه پروفیل درخواستی امکان پذیر می باشد.

انواع پروفیل

ورق هاي TEGOPLUS با حفاظت خارجـی در بـرابـر 
پرتو هاي فرابنفش تولید می شـوند. این عملیات دوام، 
ویژگی هاي مکانیکی و ویژگی هاي نوري محصــوالت 

در طول زمان را تضمین می کند.

حفاظت فرابنفش

کاربرد ها

دیوار هاي نازك

v    نصب آسان و کم هزینه

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

EN 13501-1 واکنش آتش    v
   EuroClass B-s1,d0                    

مزیت ها

پوشش ها و نورگیر هاي سقفی

جزئیات ساختار ریز حفره اي
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1.000mm

UV side

UV side

UV side

UV side

UV side

UV side

1.000mm

1.000mm

1.000mm

1.000mm

893 / 1.116mm

1.014 / 1.240mm

40

37

40

39

40

27,5

250mm

250mm

250mm

250mm

250mm

112mm

پروفیل هاي موج دار

TegoPlus® 2682 compatible with ISOLPACK DELTA 5*

compatible with LATTONEDIL EURO 5*

compatible with ISOPAN ISOCOP 5-1000*

compatible with MARCEGAGLIA TD 5*

compatible with ITALPANNELLI PENTA 01*

compatible with ALUBEL 28*

TegoPlus® 2683

TegoPlus® 2685

TegoPlus® 2688

TegoPlus® 2687

TegoPlus® 2681 - 2684
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توجه: ورق هاي TEGOPLUS می توانند با کناره هاي مهر و موم شده به طریق حرارتی ارائه شوند.



816mm

885mm

UV side

UV side

UV side

1.216mm

910mm

1.097mm

1.260mm

25,5

51

18

102mm

177mm

76mm

پروفیل هاي موج دار

compatible with ONDA 102/25

compatible with ONDA 76/18

compatible with ONDA 177/51

TegoPlus® 2680

TegoPlus® 2686

TegoPlus® 2495
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نورگیر سقفی تراگذار

پیاده سازي نورگیر هاي سقفی تراگذار همراه با پنل هاي یکپارچه

کاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی

ساخت نورگیر هاي سقفی ستیغ-سایه انداز با اضـافه کردن الیه اي 

در فضاي داخلی

بخش هاي مختلف  ورق هاي TEGOPLUS با بیشـتر 
پــــنل هاي عایق و ورق هاي موج دار موجود در بازار 
سازگار می باشند، و این محصول را براي تحقق نورگیر 

هاي سقفی میان الیه اي ایده آل می سازد.

در طول عملیات نصـب بایســتی پنل ها را در سقف به 
آرایشی معکوس نسـبت به جهت باد هاي غالب نصـب 

کرد.

نورگیر سقفی تراگذار

ورق هاي TEGOPLUS شـرایط الزم براي همپوشـی 
کناري و کامل با تمامی سیســتم هاي ساخت سقف و 
اجراي نورگیر هاي سقفی سـتیغ-سـایه انداز را فراهم 

می کنند.

به منظور پرهیز از ترك خوردگی به دلیل انســــــاط 
حرارتی خطـی مـربوط به تثبیت، حداکثـر طول مفید 
ورق هاي TEGOPLUS برابر با 5000 میلیمتر توصیه 

می شود.

کاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی



 

4432

ورق هاي TEGOPLUS را می توان با اســتفاده از یک 
اره کمانه اي داراي دندانه هاي کوچک و  نرخ چرخش 
باال برش کرد. مراقب باشید و با سرعت کمی پیشـروي 
کنید. شــــما همچنین می توانید از اره یا برش مویی 
اسـتفاده کنید. در هر شــرایطی، محکم کردن ورق در 
نزدیکی نقطه برش و از بین بـردن خاك اره هاي ایجاد 

شده توسط برش از اهمیت زیادي برخوردار می باشد.

برش ورق

در صورتی که استفاده از مواد شیمیایی براي نصــــب 
ضــروري می باشـــد تنها از عامل هاي درزگیر و مواد 
چســـــبنده طبیعی و سازگار با پلی کربنات استفاده 

کنید.

از هرگونه تماس میان صـفحات TEGOPLUS و رنگ 
تازه یا دیگر موادي که با پلی کربنات ناسازگار هستند و 

می توانند به ورق ها آسیب برسانند خودداري کنید.

 مواد درزگیر و چســـبنده تو سط شرکت گالینا تامین 
نمی شوند و استفاده از آن به تایید نیاز دارد.

مقاومت شیمیایی

تثبیت صفحات TEGOPLUS بایســـتی در تطابق با 
ساختار هاي سـتیغ و با اسـتفاده از پیچ هاي 6/3 × 80 
میلیمتري در تناسـب با درزبندي تامین شـده توسـط 

شرکت گالینا به انجام برسد.

استفاده از دیگر انواع بســــت ها ممکن است مقاومت 
ورق را تغییر دهد. براي بســت زنی، مته کاري اولیه با 
استفاده از نوك فلزي با قطر بیش از 2 میلیمتر توصـیه 

می شود.

محکم کردن بیش از حد بســـــــت ها از جا به جایی 
صفحات به دلیل انبسـاط حرارتی جلوگیري می کند و 

ممکن است که درزبندي را به خطر بیاندازد.

مونتاژ کردن پنل ها

برش ورق ها با استفاده از اره مویی

حداقل همپوشـــی ورق هاي TEGOPLUS در عرض 

بایستی برابر با 120 میلیمتر باشد.

همپوشی عامل ها

در انتهاي عملیات پوشش دادن، ورق ها نبایستی بیش 

از 100 میلیمتر باالتر از ناودان بیرون زدگی داشــــته 

باشند.

بیرون زدگی انتها

متعلقات

جزئیات اجزاء همپوشی

پیچ همراه با درزگیر

  120 × 6/3 میلیمتر

مته کاري و اتصال با استفاده از پیچ گوشتی
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