
ושריפת הבניין  בעקבות שריפת הבניין בלונדון 
ישראל  מדינת  בתל-אביב,  ההלכה  במחלף 
היום  הקיימת  התקינה  את  להחמיר  החליטה 
תקן  ולאמץ  התקנים)  מכון  של   755 (תקן 

אירופאי/אמריקאי מחמיר יותר. 
למדינת  להיכנס  שצפויים  האש  בטיחות  תקני 
ישראל לצד הצורך להעלות את רמת החיפויים 
הקיימת במדינת ישראל הביאו את קבוצת סקופ 
מתכות לחפש מוצר אשר יכול מצד אחד לעמוד 
ומצד שני    NFPA 285 / BS844  בתקן אש
ועמיד  קל  לעבודה,  נוח  יותר,    חזק  להיות 

לשנים רבות. 

במהלך  לתוקף  להיכנס  צפוי  החדש  התקן 
שנת 2020. 

SCOBOND
BY SCOPE METALS GROUP

הפתרון החדש לחיפוי מבנים



נתונים טכניים

עובי כולל: 4 מ"מ 
עובי אלומיניום צד עליון: 0.5 מ"מ או 0.7 מ"מ - לבחירת הלקוח

עובי אלומיניום צד תחתון: 0.5 מ"מ
פח אלומיניום אמצעי מרוקע בעובי 0.3 מ"מ

סגסוגת: 3003
רוחב מקסימלי: 1,500 מ"מ
אורך מקסימלי: 6,000 מ"מ

שימוש בדבק מחבר (שתי שכבות) 
של חברת                    העולמית 

1. Top Skin: 0.5MM/0.7MM±0.02MM

2. Modified Epoxy Thermo-setting Glue

3. Core: 0.3MM+-0.02MM(PITCH3.1MM/4.8MM+-0.1MM)

4. Bottom Skin: 0.5MM+-0.02MM

A2 בעל תקן אש

עומד בבדיקות
המחמירות של תקן

NFPA 285 / BS844
(שעתיד להיות מאומץ

ע"י מכון התקנים)

קל משקל

4.1 ק"ג למטר רבוע
לעומת 7.5 ק"ג למטר
רבוע בסקובונד הרגיל

ידידותי לסביבה

100% מהחומר
ניתן למיחזור

נוח להתקנה

שיטת התקנה זהה
לסקובונד הקיים היום- 

הדבקה/חירוץ

מישוריות גבוהה

ישר יותר מהפתרונות
הקיימים, מאפשר
מפתחים גדולים

מבודד קול

הפח המרוקע מפחית
את גלי הקול בין הפחים,
שיפור בידוד הרעשים 

35db עד

חוסך עלויות

משקל החומר מאפשר
מערכת חיפוי למשקלים

קלים יותר (חסכוני)
זמן העבודה מצטמצם

עקב ההתקנה הפשוטה

עמידות באש

דוגמא לבדיקת תקן אש שבוצעה לחומר 



סקופ דואגת לשימוש בצבע של חברת PPG העולמית בתהליך הייצור
אפשרות צביעה ב- 3 שכבות צבע ועד 40 מיקרון סה"כ

בדיקות מעבדה של הצבע הכוללות: כיפוף, הדבקה, ניקור, 
עובי הצבע והתאמת הגוון 
אחריות יצרן - עד 20 שנה

איכות הצבע

Aluminum alloy panel

Chrome-free processing

Bottom layer paint

Color paint

Varnish

Product Coating structure:

חירוץ החומר

בחירוץ יש לשמור על רוחב בין 2-3 מ"מ ולוודא שלא נשארו על-פי המלצת היצרן
שאריות מהפח המרוקע שיפריעו לכיפוף לאחר מכן. 

יש לבצע חירוץ ולהשאיר כ-0.15-0.2 מ"מ לאחר החירוץ.
2-3 מ"מ

Grooving Detail Grooving Saw Shape
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For massive grooving, use grooving 

saw in picture and mechenical 

moving equipment to improve 

production efficiency. 

Grooving: according to drawing 

design, returning edge methods 

should cut according to left picture. 

20 מ"מ מומלץ לכופף מינימום 20 מ"מ

יש לחבר את התמיכה
עם דבק סיליקון לפאנל

מומלץ לשים תמיכה 
בכל 1.00 מטר

תמיכות בעת התקנת החומר על-פי המלצת היצרן

תמיכה

אביזר חיבור למבנה
פאנל 

5450 מ"מ

תמיכות בהתקנה



SCOBOND
BY SCOPE METALS GROUP

היתרונות שלנו

קבוצת סקופ מתכות הינה מרכז שירות והפצה עם מגוון רחב של מוצרים מוגמרים וחצי מוגמרים ממתכות 
ופלסטיקה הנדסית. סקופ הינה one-stop-shop ומציעה ללקוחותיה 80,000 פריטים שונים באספקה מהירה 

בגישת Just-in-Time. מה שתרצה, מתי שתבקש.

קבוצת סקופ מתכות מקפידה על איכות הספקים עמם אנו עובדים. אנו בקשר רציף כבר עשרות שנים עם אותם 
הספקים בתחום החיפויים, על מנת להבטיח את איכות המוצר ואחריותו. 

אחת לתקופה, נציגנו מבקרים את היצרנים ואף בודקים מדגמית הזמנות טרם המשלוח. בהזמנות לפרויקטים,
 נציג סקופ נמצא על קו הייצור ומבצע בדיקות לחומר, בנוסף לבדיקות הקיימות במפעל. 

אנו מספקים ללקוחותינו אחסנת חומרים ואספקה לפי דרישה ותנאי תשלום נוחים. 

COMING SOON

לפרטים ניתן לפנות 
לנציג/ת המכירות שלך 

או למנהל המוצר אילן פטריץ' 
בטלפון: 053-7796347

דוגמאות של פחים
  1250X3750 בגודל

זמינות למכירה 

SCOBONDהפרויקט הראשון בישראל בחיפוי                     בניין סקופ מתכות

הפיתרון החדש לחיפוי מבנים

  marketing@scope.co.il          08-8631040        www.scope.co.il 


