SGG STADIP

Opis
W zale?no?ci od zestawu oraz liczby i grubo?ci poszczególnych tafli szk?a oraz folii PVB, uzyskuje si? szk?o
laminowane o ró?nych parametrach. Pozwalaj? one zaspokaja? potrzeby w zakresie ochrony na ró?nych
poziomach. Szk?o SGG STADIP SILENCE posiada lepsze parametry akustyczne ni? szk?a SGG STADIP i
SGG STADIP PROTECT o identycznym sk?adzie (grubo?? tafli szk?a i liczba folii), ale zawieraj?ce
klasyczn? foli? PVB, natomiast wytrzyma- ?o?? mechaniczna i parametry w zakresie bezpiecze?stwa s?
wtedy takie same. Przyk?ad: zarówno szk?o SGG STADIP SILENCE 44.4, jak i szk?o SGG STADIP
PROTECT 44.4, s? klasyfikowane jako szk?a P4A wed?ug normy PN-EN 356.
Przy zestawianiu w szyby laminowane mo?na stosowa? nast?puj?ce typy szkie?:
szk?o bezbarwne SGG PLANICLEAR, ekstra bia?e SGG DIAMANT lub barwione w masie SGG
PARSOL,
szk?o z kontrol? przeciws?oneczn? SGG COOL-LITE lub SGG ANTELIO,
szk?o nale??ce do gamy SGG PLANITHERM lub SGG PLANISTAR,
niektóre typy szkie? ornamentowych nale??ce do gamy SGG DECORGLASS, SGG MASTERGLASS
lub trawionych kwasem SGG SATINOVO MATE,
szk?o antyrefleksyjne SGG VISION-LITE,
szk?o samoczyszcz?ce SGG BIOCLEAN.

ZALETY
Przezierno?? - dzi?ki stosowaniu szk?a ekstra bia?ego SGG DIAMANT, szk?o laminowane nabiera
wyj?tkowej przezierno?ci, co jest cenne zw?aszcza w przypadku szk?a o znacznej grubo?ci. Efekt
przezierno?ci jest jeszcze wyra?niejszy w przypadku zastosowania szk?a
antyrefleksyjnego SGGVISION-LITE.
Dodatkowe funkcje - w celu zapewnienia izolacji termicznej przeszklenia, wszystkie szk?a
laminowane mog? by? zestawiane w szyby zespolone.

Bezpiecze?stwo i ochrona - w razie st?uczenia szk?a laminowanego folia utrzymuje fragmenty szk?a
na miejscu. W przypadku tradycyjnego monta?u we wpu?cie na czterech bokach tafli, zostaje
zachowana wytrzyma?o?? szcz?tkowa szyby, a szk?o pozostaje na miejscu do czasu wymiany.
Ochrona przed promieniowaniem UV - ?wiat?o s?oneczne mo?e niekiedy powodowa? odbarwienie
przedmiotów wystawionych na jego dzia?anie za przyczyn? zawartych w nim promieni UV. Produkty
nale??ce do gamy SGG STADIP prawie ca?kowicie filtruj? promienie UV przepuszczaj?c zaledwie
0,4% (wobec 44% w przypadku bezbarwnego szk?a float o grubo?ci 10 mm). Pozwalaj? one na
maksymaln? ochron? wszelkich elementów wyposa?enia nara?onych na p?owienie (np. witryny
sklepowe, zas?ony, dywany).

