خبرنامه ونوس شیشه

شماره پانزدهم
با سالم و تقدیم احترام ،از توج شما ب خبرنام ونوس شیش خپاخگزاریم

درشماره های آیندهه در
مورد ویژگی های شیشد
لمینیت ب تفصدی
خواهیم گفت.

خد

پیشرفت های اخیر در صنعت شیش موجب شهه اخت تا معماران وطراحان انتظارات ویژه ای از شیش ب عنوان خقف ،
کف  ،پل و نما داشت باشنه .ب جرات می توان گفت ک در مهرنیت کردن صنعت خاختمان  ،شیش باالتری خهم را
دارد.
شیشه لمینیت :ترکیبی از توانا یی های گوناکون انواع شیشه

در خالهای اخیر ب علت گوناگونی در مزایای شیش های لمینیت  ،اختفاده از ای نوع شیش با افزایش چشمگیری مواج
شهه اخت  .ایمنی  ،زیبائی  ،امنیت و آخایش تنها قسمتی از نیازهای مصرف کننهه اخت ک میتوان هم را یکجا از شیش
لمینیت طلب نمود.
شیش لمینیت و نوع پیشرفت تر آن شیش لمینیت ایمنی در فرآینه طوالنی وپیچیهه ای تولیه می شود ک در آن دو یا
چنه الی شیش ک ممک اخت خاده  ،رنگی  ،پوشش دار  Low-E ،و یا چاپهار باشه با یک یا چنده الید طلد

 P.V.Bبدا

ض امتهای گوناگون ترکیب شهه  ،در اثر فشار و حرارت ب صورت یکپارچ اما با خواص ترکیبی از انواع شیشة اختفاده
شهه  ،تولیه می شود.
فرآینه لمینیت کردن در اتاق پاک ) (Clean Roomانجام میگیرد تا از ورود هر گون ناخالصی  ،گدرد وببدار در میدان
الی ها جلوگیری شود.
مهمتری ویژگی ای شیش ها  ،توانائی طل

 P.V.Bدر نگ داشت شیش در قالب فریم بعه از شکست مدی باشده .بد

ای صورت ک وقتی ک شیش لمینیت بشکنه ،چسبنهگی بی شیش وطل مانع از ایجداد خدوراد در خدشی شیشد و یدا
افتادن تک های شکست شیش می شود .توانایی طل در جلوگیری از ایجاد خوراد در خشی شیشد بد ضد امت طلد
بستگی دارد .هرچ ای طل ض یمتر باشه مقاومت آن باالتر خواهه بود.
ب ای علت شیش لمینیت قادر اخت تا الزامات ایمنی مربوط ب اختانهارد را برآورده خازد.
از ای شیش ها می توان ب عنوان خقف شیش ای ب صورت تک جهاره یا یا ب عنوان الی داخلی یک شیشد دو جدهاره
اختفاده کرد .ای شیش ها ب عنوان ش یش های ضه زلزل ،شیش های مقاوم در برابر باد وطوفان ونیدز ضده خدرقت
شناخت شهه انه .خاختار پیچیهه تر ای نوع شیش ها  ،شیش های ضه گلول و ضه انفجارنه .ای شیش ها عای صدوتی
بسیار خوبی هستنه  .ای ویژگی ب علت وجود طل
داشت و باعث تضعیف امواج صوت می شود.

 P.V.Bدر خاختار ای شیش ها خت .ای طل خاصیت Damping

( STCایزوالخیون صوتی)

خاختار شیش

نوع شیش

31

6 mm

تک جهاره

35

6 mm+12 mm AS +6 mm

دوجهاره

39

6 mm+12mmAS+3mm+0.76 mm
P.V.B+3mm

دوجهاره لمینیت

42

3mm+0.76mmP.V.B+3mm+12mmAS+3m
m+0.76 mm P.V.B+3mm

دوجهاره لمینیت

AS= Air Space

دیگرموارد کاربردای شیش کف ،خقف ،نرده ،پل  ،آکواریوم ،قفس حیواندات ،اخدتادیوم هدای ورزشدی و بیمارخدتانها
اخت.
ب منظور افزایش مقاومت وایمنی شیش لمینیت ماننه مقاومت بیشتر در برابر باد ،ضدرب و شدوکهای حرارتدی مدی
توان از شیش خکوریت و نیم خکوریت در خاختار ای شیش اختفاده کرد.
یکی از مهمتری مزایای ای شیش ها بازتابش  %99اشع

 UVدر طیف خورشیهی اخت .ای اشع بر پیگمنت های رنگی

تاثیر گذاشت و باعث رنگ پریهگی فرش ،پرده و مبلمان و تابلو های نقاشی میشود .اختفاده از ای نوع شیش در موزه
ها ،گالری ها و فرش فروشی ها توصی می شود.
این خبرنامه برای افرادی که در خبرنامه اینترنتی ونوس شیشه ثبت نام کرده اند ،ماهیانه به صورت رایگان ارسال میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت شرکت ونوس شیشه  www.venusglass.netمراجعه کرده یا با دفتر خدمات مهندسی فروش تماس حاصل فرمائید.
در صورت عدم تمایل به دریافت شماره های بعدی خبرنامه ونوس شیشه لطفا با آدرس  newsletter@venusglass.netتماس حاصل فرمایید.

