
Διάφανα διαχωριστικά προστασίας κατά του COVID-19 

Και κάθε είδους μικρόβια και ιούς 

Το μόνο υλικό που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές παγκοσμίως, για την αποκοπή των μικροβίων και των 

ιών, προσφέροντας διαφάνεια και οπτική επαφή είναι 

 ο Υαλοπίνακας. 

Όλα τα υπόλοιπα διάφανα υποκατάστατα του υαλοπίνακα, δεν υποστηρίζουν σχεδόν 

τίποτα από τα παρακάτω. 

Επιλογές Υαλοπίνακα Ασφαλείας:  

α) Tempered  (ψημένος υαλοπίνακας) 

β) Laminated (με μεμβράνη ανάμεσα σε δύο υαλοπίνακες) 

Πλεονεκτήματα 

 Δεν έχει στατικό ηλεκτρισμό, o οποίος μαγνητίζει τα μικρόβια 

 Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και ιών καθώς τα μικρόβια και οι ιοί επιβιώνουν για ελάχιστο χρόνο 

πάνω στον υαλοπίνακα, λόγω της λείας επιφάνειάς του. Δεν έχει πόρους 

 Δεν αλλοιώνεται, καθαρίζεται με όλα τα συνήθη καθαριστικά όσες φορές κι αν απαιτείται. 

 Δεν χαράζεται εύκολα 

 Δεν θαμπώνει/οξειδώνεται η ψυχρή επιφάνειά του 

 Δεν παραμορφώνεται και δεν παραμορφώνει την εικόνα που βλέπουμε 

 Δεν σπάει σε μεγάλα κομμάτια (λόγχες) με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού (ασφαλέιας) 

 Δεν τραυματίζει σε πιθανή θραύση, γιατί γίνεται μικρά κομμάτια (ρύζι) 

 Δεν φλέγεται 

 Δεν μεταδίνει τη φωτιά, δεν αυξάνει το πυροθερμικό φορτίο. Δεν παράγεται καπνός ή διάπυρα σωματίδια 

σε περίπτωση που εκτεθεί σε ανεπτυγμένη φωτιά. 

 Δεν επηρεάζεται από ηλιακή ή άλλη ακτινοβολία 

 

Ενώ,  

 Έχει ισχυρή μηχανική αντοχή σε ώθηση ή κρούση και στερεώνεται ιδανικά με ειδικές κόλλες ή 

στηρίγματα, προσφέροντας σταθερότητα και ισχυρή αντίσταση. 

 

 Οι κατεργασίες και εφαρμογές του Υαλοπίνακα καλύπτονται από Ευρωπαϊκή σήμανση και πλέγμα 

πιστοποιήσεων.  

 



 

 

 Προσφέρονται τεράστιες δυνατότητες εφαρμογών για κάθε σχεδιαστική, αισθητική και λειτουργική 

ανάγκη, οι οποίες σχεδιάζονται στο χώρο του πελάτη και η τοποθέτηση γίνεται από πιστοποιημένους, 

εκπαιδευμένους τεχνίτες υαλοπινάκων. 

 

 Η τοποθέτηση του συστήματος με στηρίγματα ELECTRA είναι εξαιρετικά εύκολη από όλους ανεξαιρέτως  

 

 Δεν απαιτείται τρύπημα 

 

 Δεν φθείρεται η επιφάνεια 

 

 Αφαιρείται και επανατοποθετείται ανάλογα με τις ανάγκες  

Το σύστημα με τα στηρίγματα ELECTRA είναι ελληνική μοναδική πατέντα, κατοχυρωμένη στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και η τοποθέτηση του συγκεκριμένου 

συστήματος, είναι εξαιρετικά εύκολη από όλους ανεξαιρέτως. 

Υπάρχει δυνατότητα αποστολής σε ειδική συσκευασία.  


