شماره سي وپنجم

خبرنامه ونوس شيشه

معرفي محصول جديد
شيشه هاي لمينيت با طلقهاي ( 3D Elasticنسل جديد شيشه هاي لمينيت)

فرآيند لمينيت كردن شيشه ها به منظور افزايش ضريب ايمني آنها انجام مي پذيرد .شيشه معمولي در اثرشكست به قطعات درشت و برنده خرد شده كه
مي توانند منجر به خسارات جاني و مالي عظيم گردد .شيشه هاي سكوريت در مقايسه با شيشه هاي معمولي وضعيت بهتري دارند .اين شيشه ها در اثر
شكست به قطعات ريز و غير برنده خرد مي شوند كه هيچ گونه خطر جاني ندارند اما به هر حال شيشه فرو ميريزد .فلسفه پيدايش شيشه هاي لمينيت
مرتفع نمودن اين مشكل شيشه بود .در فرآيند لمينيت ميان دو يا چند اليه شيشه  ،ميان اليه هاي پليمري قرار گرفته و كل مجموعه تحت فشار وحرارت
به صورت دائمي يكپارچه مي گردند .مهمترين مشخصه شيشه هاي لمينيت الگوي شكست آنهاست  .شيشه ها در اثرضربه مي شكنند اما تكه هاي شكسته
به ميان اليه چسبيده و شيشه يكپارچگي خود را حفظ مي نمايد .در ابتدا لمينيت كردن به وسيله رزين انجام مي گرفت  .اما به علت بروز مشكالتي مانند
جدا شدن اليه هاي شيشه از يكديگر و زرد شدن شيشه ها به مرور زمان  ،اين شيوه لمينيت در اروپا و امريكا منسوخ گرديد .لمينيت كردن به وسيله
طلق  PVBمشكالت مرتبط به لمينيت رزيني را مرتف ع نمود .اما به منظور بهبود بخشيدن به ويژگيهاي شيشه هاي لمينيت تحقيقات بر روي ميان اليه ها
صورت گرفت و منجر به پيدايش طلق هاي 3D Elasticگرديد  .اين نوع طلق ها نسبت به  PVBاز قدرت چسبندگي باالتري برخوردارند و مقاومت
بيشتري در برابر گرما ،سرما و رطوبت از خود نشان مي دهند.
مهمترين ويژگي شيشه هاي لمينيت با طلق هاي  3D Elasticعبارتند از :


قابليت كشساني باال (كشسان بودن باالي طلق باعث مي شود تا در اثر ضربات شديد به شيشه  ،طلق مقاومت نموده و پاره نشود) .



شفافيت عالي



قذرت چسبندگي فوق العاده



محافظت در برابر UV



مقاومت باال در برابر باد



مقاومت خوب در برابر حرارت



ضد آب



بادوام در محيط مرطوب



عايق صوت

شيشه هاي لمينيت با طلق  3D Elasticشفافيت باالئي دارند و ميزان عبوردهي نور در آنها مي تواند در حد  %09هم برسد .دوام باالي اين طلق در
محيط هاي مرطوب موجب شده است تا در اين گونه شرايط كه لبه هاي شيشه ها پوشانده نشده است از شيشه هاي لمينيت با طلق  3D Elasticاستفاده
شود.
يكي ديگر از مزاياي مهم طلق هاي  3D Elasticبر  PVBسازگاري اين طلق با مواد گوناگون است به طوريكه به وسيله اين طلق مي توان شيشه ها
را با مواد ي مانند پارچه و عكس لمينيت نمود كه منجر به توليد شيشه در انواع طرحهاي دلخواه با كاربري زينتي و دكوراتيو ميگردد.برخي از طرح
هاي شيشه هاي لمينيت با طلق هاي  3D Elasticدر ذيل آمده است.

مهمترين كاربرد اين نوع شيشه ها عبارتند از:


سلولهاي فتو ولتائيك



كف شيشه اي



شيشه هاي عايق صوتي



درب هاي ورودي



دكوراسيون داخلي



پنجره ساختمانهاي تجاري و مسكوني



انواع شيشه هاي ايمني (ايمن در برابر زلزله ،مقاوم در برابر سرقت  ،ضد گلوله )

تا كنون در ايران هيچ شركت توليدي قادر به توليد شيشه لمينيت با اين نوع طلق نبوده است .خوشبختانه شركت توليدي ونوس شيشه در راستاي طرح
توسعه خود از ابتداي مهر ماه سال جاري مبادرت به توليد اين نوع شيشه ها نموده و هم اكنون شيشه هاي دكوراتيو باغ موزه دفاع مقدس را توليد مي
نمايد .ونوس شيشه يكي از زيباترين نمونه هاي توليدي خود رادر دومين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته به نمايش خواهد گذاشت.

دومين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته

دومين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته ،از تاريخ  52الي 63
دي ماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود .ونوس شيشه در
اين نمايشگاه محصوالت جديدي از خانواده  V-Artرا به معرض نمايش مي گذارد .از
خوانندگان محترم دعوت به عمل مي آيد تا از غرفه ونوس شيشه واقع در سالن 74
غرفه شماره  1ديدن فرمايند.

سالن  -14غرفه 4

معرفي پروژه جديد

پروژه باغ كتاب  ،به منظور نمايشگاه دائمي كتاب در تپه هاي عباس آباد
واقع شده است .طراحي اين پروژه خاص منجر به خلق اثري ماندگار و
شاخص در گستره معماری مدرن ،درشهر تهران گرديد .
مايه مباهات ونوس شيشه است كه تامين شيشه هاي اين پروژۀ خاص را
نيز بر عهده دارد .از شيشه هاي اسپايدر دوجدارۀ  V-Coolدر ساختار
نماي اين پروژه عظيم استفاده خواهد شد.

اين خبرنامه برای افرادی که در خبرنامه اينترنتی ونوس شيشه ثبت نام کرده اند  ،ماهيانه به صورت رايگان ارسال ميشود.
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت شرکت ونوس شيشه  www.venusglass.netمراجعه کرده يا با دفتر خدمات مهندسی فروش
تماس حاصل فرمائيد.
در صورت عدم تم ايل به دريافت شماره های بعدی خبرنامه ونوس شيشه لطفا با آدرس  newsletter@venusglass.netتماس حاصل
فرماييد.

