
Η λέα πξσηνπνξηαθή δηακόξθσζε ηνπ πξνθίι ηνπ πάλει πξνζθέ-
ξεη άξηζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα ρσξίο πζηέξεζε ησλ ραξαθηεξη-

ζηηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ. Υπάξρεη δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ 

πάλει είηε γηα πιάγηα θάιπςε είηε γηα θάιπςε ζηεγώλ.  

 Σηελ πιάγηα θάιπςε ζπλίζηαηαη ε νξηδόληηα ηνπνζέηεζε ησλ 

πάλει θαη ε ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θαηα-
θόξπθνπ αξκνύ.  

 Σηελ θάιπςε ζηεγώλ πξνηείλεηαη επίζεο ε νξηδόληηα ηνπνζέηε-

ζε ησλ παλέι θαη δελ ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πάλει κε 
επηθάιπςε (overlap).  

 Η ειάρηζηε θιίζε ηεο ζηέγεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε 

από 30% θαη επηβάιιεηαη ε ρξήζε ζηεγαλνπνηεηηθνύ ζηνπο 
νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο αξκνύο.  

Πάνελ Πολςοςπεθάνηρ   

Πλακίδιο S. PU 4.12 

Βιομητα νία  Παραγωγής Πά νελ  Πολσοσρεθάνης & Πετροβάμβακα  
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Φύλλο Γεδομένων Πποϊόνηορ 

Απηνθεξόκελα ζεξκνκνλσηηθά πάλει 

κε κεηαιιηθά θύιια θαη ζηηο δύν όςεηο 

θαη ππξήλα πνιπνπξεζάλεο 

Πλεονεκηήμαηα  

 Καιή αληίδξαζε ζηελ θσηηά (PIR) 

 Άξηζηε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλόηεηα 

 Πνιύ θαιή θέξνπζα ηθαλόηεηα 

 Γελ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

Γηαζέζηκν κήθνο πάλει 

Από 2 m έωρ 14 m 

Δθαξκνγή ζε όια ηα θηήξηα 

 Γηα θάιπςε εμσηεξηθή ηνηρνπνηίαο 

 Γηα θάιπςε εζσηεξηθή ηνηρνπνηίαο 

 Γηα ηελ θάιπςε ζηέγεο, νξνθήο 

Ωθέιηκν πιάηνο  

1000mm  

Πάρε πάλει D:  

40, 50, 60, 80, 100, 120 [mm] 

Τα πάλει όςεο πιαθηδίνπ πνιπνπξεζάλεο 

ζηεξεώλνληαη ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό κε 
ηελ ηππηθή κέζνδν ηεο νξαηήο αγθύξσζεο.   



 Δμσηεξηθά κεηαιιηθά ειάζκαηα κε ειαθξηά 

δηακόξθσζε πιαθηδίνπ ζρηζηόιηζνπ, κε 
δηαζηάζεηο απνηππώκαηνο 200x125mm.  

 Με δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο  ζαγξέ 

(Embossed) 

 Με επηζηξώζεηο Polyester, Plastisol θαη 

PVDF ζε δηάθνξεο απνρξώζεηο (RAL) 
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Ανοσέρ Γιαζηάζεων (ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 14509)  

Πάρνο πάλει  
±  2 mm D ≤ 100 mm 

±  2 % D > 100 mm 

Απόθιηζε επηπεδόηεηαο   

≤ 0,6 mm  Li = 200 mm  

≤ 1,0 mm Li = 400 mm  

≤ 1,5 mm Li = 700 mm  

Βάζνο ειαθξηάο  
δηακόξθσζεο  

±  30 % ds ≤ 1 mm 

±  0,3 mm 1 ≤ ds < 3 mm 

±  10 % 3 ≤ ds < 5 mm 

Μήθνο πάλει  
±  5 mm L ≤ 3000 mm 

±  10 mm L > 3000 mm 

Ωθέιηκν πιάηνο πάλει ±  2 mm W = 1000 mm 

Αλνρή παξαγσληζκνύ ≤ 6 mm W = 1000 mm 

Απόθιηζε επζύηεηαο  ≤ 1 mm/m ≤ 5 mm 

Κακππιόηεηα (Length) ≤ 2 mm/m ≤ 20 mm 

Κακππιόηεηα (Winth)  
≤ 8,5 mm/m h ≤ 10 mm 

≤ 10 mm/m h > 10 mm 

Βήκα ηεο δηακόξθσζεο   
±  2 mm h ≤ 50 mm 

±  3 mm h > 50 mm 

Πιάηνο θνξπθώλ  ±  1 mm For b1 value 

Πιάηνο θνηιάδσλ ±  2 mm For b2 value 

Δπιλογέρ Μεηαλλικών Δλαζμάηων 

Φαιύβδηλα πξν-βακκέλα κε γαιβαληθή πξνζηαζία ειάζκαηα, 

πνπ παξάγνληαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 10204-2.2 
 Βαζκόο κεηάιινπ DX51D, S220, S250, S280, ζύκθσλα  

κε ΔΝ 10346 θαη ΔΝ 10143  

 Θεξκή επηςεπδαξγύξσζε, z70 έσο z275  gr/m2 

 AluZinc πξνζηαζία az70 έσο az265 gr/m2 

 Ολνκαζηηθό πάρνο από 0,35 mm έωρ και 1,0mm 

 Φξσκαηηθή επίζηξσζε κε Polyester, Plastisol ή PVDF  

Αινπκηλίνπ άβαθν κε aluzinc πξνζηαζία ή πξν-βακκέλα ή πνπ 

παξάγνληαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 10204-3.1, ΔΝ 508-2 
 Κξάκαηα αινπκηλίνπ ησλ ζεηξώλ 1xxx, 3xxx ή 5xxx 

 Βαζκόο ζθιεξόηεηαο θαηά Η14, Η24 ή Η44  

 AluZinc πξνζηαζία από az70 gr/m2 

 Ολνκαζηηθό πάρνο από 0,35 mm έσο 1,0mm 

 Φξσκαηηθή επίζηξσζε κε Polyester, min 20μm 

Αλνμείδσηνπ ράιπβα, πνπ παξάγνληαη ζύκθσλα κε ην πξόηπ-

πν ΔΝ 10088-1 
 Βαζκόο κεηάιινπ AISI 304 2B ή AISI 316 L 

 Ολνκαζηηθό πάρνο από 0,35 mm έσο 1,0mm 

 Φσξίο ρξσκαηηθή επίζηξσζε, mat ή gloss 

Δξωηεπική Γιαμόπθωζη Δλαζμάηων 

Δζωηεπική Γιαμόπθωζη Δλαζμάηων 

 Δζσηεξηθά κεηαιιηθά ειάζκαηα κε δπλα-

ηόηεηα δηακόξθσζεο επηθάλεηαο ζε επίπε-
δε (Flat), κε απιαθώζεηο (Box 50-50) θαη 

ζαγξέ (Embossed). 

 Με επηζηξώζεηο Polyester, Plastisol, PVDF, 

Food Safe, αθόκε θαη Non-Toxic θαη Anti-

mould. 

Σελίδα 2 

Αυορά ελάσματα πάτοσς > 0,5 mm 

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο πάλει 

όπνπ ην εζσηεξηθό έιαζκα κπνξεί λα αληη-

θαηαζηαζεί κε επίπεδν θύιιν πνιπεζηέξα 

πάρνπο έσο θαη 1mm, όπνπ ην πεξηβάιινλ 

είλαη εμαηξεηηθά δηαβξσηηθό.  



Ανθεκηική Plastisol βαθή 

Η επίζηπυζη plastisol είναι εξαι-
πεηικά ανθεκηική ζηιρ εξυηεπικέρ 
καιπικέρ ζςνθήκερ.  

Είναι καηάλληλη για εξυηεπικέρ 
εθαπμογέρ όπος οι απαιηήζειρ για 
ανηοσή είναι ςτηλέρ.  

Το ονομαζηικό πάσορ ηηρ επί-
ζηπυζηρ είναι 200μm.  

Κλαζική Polyester βαθή 

Η πολςεζηεπικέρ βαθέρ είναι η πιο 
ζςνηθιζμένερ, κοινέρ και οι πιο οικο-
νομικέρ επιζηπώζειρ ελαζμάηυν.  

Είναι καηάλληλη ηόζο για εξυηεπικέρ 
όζο και για εζυηεπικέρ επιθάνειερ.  

Με ονομαζηικό πάσορ επίζηπυζηρ 
>20μm, έσει πολύ καλή ανηοσή ζηιρ 
εξυηεπικέρ ζςνθήκερ πεπιβάλλονηορ.  

Υτηλών απαιηήζευν PVDF βαθή 

Η επίζηπυζη PVDF είναι καηάλληλη 
για κηήπια απσιηεκηονικών εθαπμο-
γών, όπος η ςθή και η διαηήπηζη ηος 
σπώμαηορ είναι ζημανηικά. 

Επίζηρ η ανηίδπαζή ηηρ ζηην θυηιά 
είναι εξαιπεηική αθού έσει πεπιοπιζμέ-

νη παπαγυγή καπνού, class S1.  

Το ονομαζηικό πάσορ είναι > 50μm. 

Σελίδα 3 

Δπιλογέρ Χπωμαηικήρ Δπίζηπωζηρ 
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Χαπακηηπιζηικέρ Ιδιόηηηερ  

Ονομαζηικό 

πάσορ πάνελ 

Βάπορ πάνελ 
(W 1000mm) 

Σςνηελεζηήρ  

Θεπμοπεπαηόηηηαρ 
(σπήζη οποθέρ) 

[mm] [kg/m2] [W/m2.K] 

40 10,0 0,57 

50 10,4 0,45 

60 10,8 0,37  

80 11,6 0,29 

100 12,4 0,23 

120 13,2 0,19 

Βάπορ πάνελ:  

Τν βάξνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ππνινγίζηεθε 
ιακβάλνληαο ππόςε  

 ηελ ππθλόηεηα ηνπ ππξήλα ζηα 40 kg/m3  

 ην πάρνο ειαζκάησλ 0,50 / 0,50 mm,  

(πνπ είλαη θαη ην πην ζύλεζεο).  

 
Σςνηελεζηήρ θεπμοπεπαηόηηηαρ:  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ πάλει ππν-
ινγίζηεθε ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΝ 14509 & ΔΝ 

10211-2 ιακβάλνληαο ππόςε  
 ηελ ππθλόηεηα ηνπ ππξήλα ζηα 40 kg/m3,  

 ηελ ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνπ ππξήλα ζηα 

0,023 W/m.K,  
ην πάρνο ησλ ραιύβδηλσλ ειαζκάησλ 0,50 / 

0,50 mm κε επίζηξσζε Polyester. (πνπ είλαη θαη 
ην πην ζύλεζεο).  

 Ο ππνινγηζκόο έγηλε ζην νλνκαζηηθό πάρνο. 

Ο κνλσηηθόο ππξήλαο από αθξό πνιπνπξεζάλεο PUR πςειήο ππ-
θλόηεηαο 40 kg/m3 έρεη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηελ κεηάδνζε ηεο 

ζεξκόηεηαο. Απνδεδεηγκέλα είλαη ην θαιύηεξν ζεξκνκνλσηηθό πιη-

θό ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ.   

Γελ πεξηέρεη επηθίλδπλεο βιαβεξέο νπζίεο, είλαη άνζκνο θαη αζθα-

ιήο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Γελ πεξηέρεη CFC & HCFC, νπ-

ζίεο πνπ βιάπηνπλ ην όδνλ. Δίλαη αλαθπθιώζηκνο θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαγσγή πξντόλησλ δεπηεξεύνπζαο ρξήζεο. 

Η θιεηζηώλ θπςειίδσλ δνκή ηνπ είλαη ρεκηθά νπδέηεξε θαη απηό 

ηνλ θαζηζηά αλζεθηηθό ζηελ πγξαζία θαη ζηελ κνύρια. Δίλαη αλζε-
θηηθόο θαη νη ηδηόηεηέο ηνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο κε ηνλ ρξόλν 

Τα πάλει κε αθξό πνιπνπξεζάλεο PIR δελ είλαη εύθιεθηα, θαηάι-

ιεια γηα θηήξηα κε απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο ησλ δνκηθώλ ηνπο 
ζηνηρείσλ. Τα πάλει κε αθξό πνιπνπξεζάλεο PIR θαηαηάζζνληαη 

ζηελ θαηεγνξία B-s1-d0, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 13501-1, 

ήηνη δελ κεηαδίδνπλ ηελ θσηηά, είλαη δύζθνιν λα αλαθιεγνύλ, 
έρνπλ ειάρηζηε, ζρεδόλ θαζόινπ, παξαγσγή θαπλνύ θαη δελ παξά-

γνπλ θιεγόκελα ή κε, ζσκαηίδηα.  

Οςζιώδη Χαπακηηπιζηικά Αθπού πολς-

οςπεθάνηρ PIR  
 (ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 13165)  

 Ππθλόηεηα, ξ ≤ 40 ± 2 kg/m3 

 Θεξκηθή αγσγηκόηεηα, ι ≤ 0.023 ± 0.001 

W/mK 

 Πξνζθόιιεζε, adh ≤ 120 kPa 

 Σπκπίεζε, comp ≤ 150 kPa 

 Σηαζεξόηεηα, dim ≤ 1.0% ζηνπο -20ν C 

 Σηαζεξόηεηα, dim ≤ 1.0% ζηνπο +70o C 

 Γνκή, 90% θιεηζηώλ θπςειίδσλ 

 Απνξξνθεηηθόηεηα ≤ 3% ηεο κάδαο 

 Ανηίδπαζη ζηην θωηιά (PIR), Bs1d0 

Μονωηικόρ πςπήναρ πολςοςπεθάνηρ PUR / PIR 
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+30 2410 575 207 

6ν ρικ Λάξηζαο - Σπθνπξίνπ, Λάξηζα, T.K 41500 / 9ν ρικ Λάξηζαο - Αγηάο, Λάξηζα, Τ.Κ. 41500 / Διιάδα 

www.metallemporiki.gr +30 2410 575 206 sales@metallemporiki.gr 

Ολνκαζηηθό 
πάρνο πάλει 

Μέγηζην κήθνο αλνίγκαηνο L [m] 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 

40 170 130 105 80 65 50          

50 215 170 135 110 90 70 60 50        

60 265 210 175 140 115 95 85 70 55       

80 340 275 230 190 135 115 100 85 70 60 55 50    

100 410 340 280 235 205 175 150 130 115 100 90 75 70 60 55 

120 465 385 325 280 240 205 185 160 140 130 110 100 90 80 70 

Πίνακαρ Δνόρ Ανοίγμαηορ 0.50 / 0.50  

Μέγιζηη επιηπεπόμενη θόπηιζη – Φέποςζα ικανόηηηα ζε kg/m2 

Πίνακαρ Δνόρ Ανοίγμαηορ 0.60 / 0.50  

 Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 14509, νη ηηκέο δειώλνπλ ην αλώηαην όξην θόξηηζεο (serviceability limit 

states, deflection l/200 span). 

 Τα ειάζκαηα είλαη ραιύβδηλα, κε πάρνο εμσηεξηθνύ / εζσηεξηθνύ ειάζκαηνο 0,50 / 0,50 mm αληίζηνηρα. 

 Τν πιάηνο ακθηέξεζηεο ζηήξημεο είλαη 100mm 

Δπιλογέρ σπώμαηορ επίζηπωζηρ ελαζμάηων . Παξαθαιώ επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδαο καο : 

https://www.metallemporiki.gr/products/xromatologio 

Μέγιζηη επιηπεπόμενη θόπηιζη – Φέποςζα ικανόηηηα ζε kg/m2 

Ολνκαζηηθό 
πάρνο πάλει 

Μέγηζην κήθνο αλνίγκαηνο L [m] 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 

40 175 135 110 85 70 55          

50 220 175 140 115 95 75 65 55        

60 270 215 180 145 120 100 90 75 60 55      

80 345 280 235 195 140 120 105 90 75 65 60 55    

100 415 345 285 240 210 180 155 135 120 105 95 80 75 65 60 

120 470 390 330 285 245 210 190 165 145 135 115 105 95 85 75 

 Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 14509, νη ηηκέο δειώλνπλ ην αλώηαην όξην θόξηηζεο(serviceability limit 

states, deflection l/200 span). 

 Τα ειάζκαηα είλαη ραιύβδηλα, κε πάρνο εμσηεξηθνύ / εζσηεξηθνύ ειάζκαηνο 0,60 / 0,50 mm αληίζηνηρα. 

 Τν πιάηνο ακθηέξεζηεο ζηήξημεο είλαη 100mm 


