W∏aÊciwosci
SGG MIRASTAR

mo˝e byç poddane
obróbce termicznej–we wszystkich
piecach, nawet umieszczajàc pow∏ok´
na rolki. Dlatego mo˝e byç hartowane
bez ˝adnych problemów: jest to
ogromna zaleta w porównaniu do tradycyjnych luster srebrnych!
Mo˝liwa jest obróbka za pomocà mokrych technologii oraz obróbka powierzchni (szlifowanie, wiercenie, grawerowanie, sitodruk), podobnie jak
i laminowanie (z pow∏okà do Êrodka).
Poszczególne pow∏oki nak∏adane sà
w technologii Magnetron. Jednak˝e
ich twardoÊç i odpornoÊç na zarysowania odpowiadajà tradycyjnym twardym pow∏okom.

Pozytywne wyniki nast´pujàcych
testów:
• Test punktu rosy wg DIN 50017
• Test zraszania solà i CASS-test
wg ISO 9227 (TZO Leipzig)
• Test odpornoÊci na zmiany
klimatyczne i czynniki klimatyczne
– na 3 lata
• Test SO2 wg DIN EN ISO 6988
(TZO Leipzig)
• Testy NH3 i NaOH wg DIN EN 1096
• Test Tabera
• Test Erichsena (>>1000 cykli)
Odbicie: Strona z pow∏okà:

58 %*

Strona bez pow∏oki: 42 %*
PrzepuszczalnoÊç Êwiat∏a:
Emisja:

4 %*
≤31 %

* +/- 1 %

Prosimy zwróciç uwag´,
˝e szk∏o SGG MIRASTAR
jest przewidziane do
zastosowania wy∏àcznie
zgodnego z przeznaczeniem. W przypadkach
wàtpliwych prosimy
o kontakt z naszà firmà.

SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dàbrowa Górnicza

www.saint-gobain-glass.com
SGG MIRASTAR

i SGG PLANILUX sà zastrze˝onymi znakami handlowymi.

Realizacja wersji polskiej: HiD Morawiak e-mail: ofﬁce@hid.com.pl
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Odbicie w chromie:
Bezpieczny lustrzany po∏ysk

Zastosowanie
Lustra nale˝à do jednego z najbardziej
lubianych elementów dekoracyjnych
wn´trz - a zakresy ich zastosowania
sà coraz szersze. Ale tradycyjne lustra
ze srebrem mogà byç stosowane
w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoÊci tylko przy spe∏nieniu pewnych
wymogów. Poza tym dla niektórych
zastosowaƒ wymagane jest zwi´kszone
bezpieczeƒstwo z wytrzyma∏oÊcià na
p´kni´cia i czynniki mechaniczne,
jak dla specjalnego szk∏a bezpiecznego.
Niestety tradycyjne pow∏oki lustrzane
nie pozwalajà na hartowanie.

Rozwiàzanie: lustro bez
srebra– SGG MIRASTAR!
SGG MIRASTAR

jest szk∏em typu float
o wysokiej jakoÊci, pokrytym pow∏okà lustrzanà z czystego chromu, który znajduje si´ w azotynie krzemu. Dzi´ki jej specjalnym w∏aÊciwoÊciom
SGG MIRASTAR nie koroduje, jest niewra˝liwe na dzia∏anie pary wodnej i agresywnych Êrodków czystoÊci oraz mo˝e byç
poddane obróbce w celu uzyskania szk∏a
bezpiecznego. Dlatego produkt ten nadaje si´ do zastosowania w przypadkach
specjalnych obcià˝eƒ.
SGG PLANILUX

Budowa
Tytan
Chrom

Azotyn krzemu
Azotyn krzemu
Szk∏o
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Cz´Êciowe pokrycie, realizacja: Eckelt Glas GmbH
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Zastosowania
• Wn´trza: Przy zastosowaniach,
w których wymagane jest szk∏o bezpieczne– SGG MIRASTAR jest doskona∏ym wyborem: na przyk∏ad na Êcianki
dzia∏owe lub na pokrycie Êcian.
Jako szk∏o hartowane mo˝e byç równie˝ stosowane jako element konstrukcyjny mocowany punktowo.

SGG MIRASTAR

otwiera wiele
mo˝liwoÊci zastosowaƒ
–zarówno na zewnàtrz
jak i we wn´trzach.

• Dekoracja: Istnieje mo˝liwoÊç powlekania cz´Êciowego lub nanoszenia
nadruków metodà sitodruku.
Cecha ta sprawia, ˝e SGG MIRASTAR
wykazuje wysokie walory dekoracyjne
i estetyczne, zarówno na zewnàtrz
jak i wewnàtrz.

Pomieszczenie bli˝sze
jest jasne a g∏´bsze ciemne

• Lustra weneckie: SGG MIRASTAR
w pewnych warunkach oÊwietlenia
mo˝e byç stosowane jako lustro weneckie. Po stronie kontrolowanego pmieszczenia powstaje wtedy efekt lustrzanego odbicia, jeÊli pomieszczenie po
drugiej stronie pogrà˝one jest w ciemnoÊci, a wi´c mo˝na przez nie spoglàdaç do oÊwietlonego pomieszczenia,
a odwrotnie nie.
• Drzwi: Pe∏ne systemy drzwiowe lub
fragmenty drzwi z funkcjà lustra weneckiego: SGG MIRASTAR otwiera wszystkie mo˝liwoÊci–jako szk∏o hartowane
lub laminowane!

Pomieszczenie bli˝sze
jest jasne i g∏´bsze jasne

• Kryte p∏ywalnie, ∏azienki:
SGG MIRASTAR zalecane jest jako optymalne rozwiàzanie dla wilgotnych
pomieszczeƒ: oprócz prywatnoÊci
SGG MIRASTAR pozwala na tworzenie
przeszkleƒ na du˝ych powierzchniach
Êciennych, w pomieszczeniach, gdzie
panuje ekstremalnie wysoka wilgotnoÊç i stosowanych jest wiele Êrodków
dezynfekcyjnych i czyszczàcych.

• Konstrukcje targowe i sklepowe:
SGG MIRASTAR nadaje wartoÊci dekoracyjnej Êciankom dzia∏owym, systemom
rega∏ów, meblom czy te˝ systemom
por´czy dla schodów ruchomych!
• Fasady: SGG MIRASTAR mo˝e byç
równie˝ stosowane na zewnàtrz–jako
elementy ok∏adzinowe, p∏yty elewacyjne czy panele szklane.
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