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פרופיל חברה

פלציב הינה חברה מובילה בתחום ייצור ועיבוד פוליאתילן מוקצף מצולב בעל תאים סגורים, 
ומספקת פתרונות ייחודים ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותיה בישראל ובעולם. 

עם התמחות של למעלה מ-40 שנות פעילות, פלציב עוסקת בייצור, פיתוח, תכנון ושיווק של 
מוצרים בשלבי עיבוד שונים - החל ביריעות גולמיות וכלה במוצרים מוגמרים ללקוח. 

ההתמחות והשליטה בכל אחד משלבי הייצור מאפשרים גמישות גבוהה הן באשר לתכונות 
הנדרשות מחומר הגלם והן באשר למאפייני המוצר המוגמר.

בתחום חומר הגלם, פותחו בפלציב תוספים שמרחיבים את היכולות והתכונות הבסיסיות של 
המוצרים השונים כגון: צפיפות גבוהה במיוחד, אנטיסטאטיות, מוליכות, אלסטיות, 

עיכוב בעירה, עמידות בUV ועוד.

מגוון היכולות של פלציב בא לידי ביטוי ביישומים רבים ושונים:
בנייה, בידוד ומיזוג אוויר

אריזה
תעשיית הרכב

אטמים
בידוד רכבות ומנהרות

מערכות ציפה
אורטופדיה ורפואה

מערכות לשטיפת רכבים
ספורט, קמפינג ופנאי

פוליאתילן מוקצף לפתרונות בנייה

מוצרי פלציב יעילים במיוחד
לבידוד אקוסטי, בידוד תרמי 

ובלימת זעזועים.



אקוסטיקל
אקוסטיקל, גלילים קלי משקל ועמידים 

בחוזקם, מהווה הבחירה הנכונה לכל 
פרוייקט בנייה. 

בידוד אקוסטי מעולה, קל להתקנה
דוחה מים ולחץ, בידוד טרמי משופר מתאים 

במיוחד למערכות חימום תת-רצפתי
ידידותי לסביבה. 

אקוסטיפייפ פרימיום 10
אקוסטי פייפ פרימיום 10 מיוצר במיוחד 

בכדי לבלום רעש במערכות 
.1Khz-2Khz צנרת, במיוחד בטווח

תכונות מעולות לבלימת רעשים
מתאים למעליות, חדרי מכונות, מזגנים, 

גנראטורים, וצינורות בעלי נפח גדול 
להעברת נוזלים, יריעות רב-שכבתיות 

המאפשרות התקנה מהירה עם יריעה אחת 
בלבד, מתאים לסביבה רוויה בלחות קיצונית

נטול עופרת וידידותי לסביבה.

יריעות אקוסטיות לבנייה 
יריעות אקוסטיות לבנייה מהוות פתרון חדשני 

לאזורים הסובלים מרעש קיצוני כגון נמלי 
תעופה, תחנות אוטובוסים וסביבות 

אורבאניות דומות. העיצוב הייעודי של 
משטחי פלסטיק מוקצף בעלי תאים סגורים 
וצפיפות גובהה מאפשרים בלימת רעש תוך 

שמירה על פונקציונאליות, גם במשקלים 
כבדים במיוחד.

בולמי רעש ורעידות ברמה גבוהה
דוחה מים, עמיד תחת לחץ כבד 

יריעות גדולות להתקנה קלה
ניתן ליישם עם מלט, ידידותי לסביבה.

תשתיות לשטיחים
אקופום ®, תשתית אקוסטית חדשה 
לשטיחים, מוסיפה תשתית מרופדת 

לשטיח, מונעת העברת ויברציות ורעש 
לאזורים אחרים בבית, ומעניק הגנה נוספת 

לשטיח ולפרקט. 
הפחתת רעש יעילה ומשמעותית, 

תוספת ריפוד לנוחות מרבית, 
מגדיל חיי השטיח / פרקט.

פסי איטום ללוחות גבס
מוצר המיועד ליישומי לוחות גבס על רצפות עץ ובטון. המוצר מספק 

הגנה נגד מים ובידוד אקוסטי מעולה.

מונע חדירת מים, בעל תכונות בידוד אקוסטיות ברמה גבוהה, ריפוד טוב יותר 

להגדלת חיי הלוח, התקנה קלה תחת לוחות גבס, ידידותי לסביבה.

פסי איטום לבלוקי גבס
מעוצב לשימוש עם בלוקי גבס. 

המוצר מונע ספיגת מים ובעל ערך מוסף של בידוד אקוסטי בחדרים ובדירות. 

ניתן ליישם פסי איטום אלו על רצפות עץ ובטון.

בולם ומרפד וויבראציות בקירות גבס והופך אותם לבטוחים יותר וכן מגדיל את חייהם.  

מונע חדירת מים, מספק בידוד אקוסטי ובעל תכונות בלימה גבוהות, מתאים לכל 

פרופיל בלוק גבס סטנדרטי, קל להתקנה.

תשתיות שעם לפרקטים 
תשתיות שעם לפרקטים מתאימות להתקנה קלה מתחת לרצפות עץ ומעניקות 

הגנה למניעת לחץ וסדקים ברצפה.

מונע רטיבות ומגדיל את אורך החיים של הרצפה

מעניק חוזק ותמיכה נוספים לרצפה

תכונות בידוד טרמי מעולות

מיושם בקלות על רצפות תת-קומתיים צפות, מודבקות, עץ ובטון.

מונע עובש, חיידקים, טחב וריחות

מתאים בקלות לרצפות בעלות פגמים קטנים

אטמי גגות גליים
אטמי גגות גליים מעוצבים במיוחד כדי לאטום גגות ולמנוע חדירת מזיקים, ציפורים 

ומזהמים סביבתיים אחרים. האטם מותקן בין רעפי הגג לפרופיל וכך סוגר מרווחים, 

מונע סיכוני בריאות ובטיחות, וגם מפחית חדירת הרוח ורעשים אחרים.

מונע רטיבות

קל משקל, חזק ועמיד

ניתן לספק עם רשת נגד מכרסמים

ידידותי לסביבה

קל להתקנה ומתאים למגוון פרופילי גגות.

פתרונות פלציב לבידוד ובנייה


