SGG DIAMANT

Opis
SGG DIAMANT to specjalne ekstra bia?e szk?o typu float. Wyj?tkowo niska zawarto?? tlenku ?elaza
powoduje najwy?szy poziom przepuszczalno?ci ?wiat?a i ograniczony wspó?czynnik w?asnego zabarwienia,
niemo?liwy do uzyskania w przypadku normalnego bezbarwnego szk?a typu float. Tak?e dzi?ki neutralnej
barwie kraw?dzi, szk?o to ró?ni si? od normalnego szk?a typu float, dzi?ki czemu znajduje zastosowanie w
wielu dziedzinach. Ponadto SGG DIAMANT jest jedynym szk?em bazowym, które pozwala na naturalne
odtwarzanie barwy bia?ej lub barw pastelowych na powierzchniach szklanych emaliowanych, lakierowanych
i z sitodrukiem.
Szk?o SGG DIAMANT mo?emy stosowa?:
Wyposa?enie wn?trz i dekoracja - SGG DIAMANT jest wyj?tkowym szk?em bazowym dla bia?ego
lub barwnego szk?a z sitodrukiem ( SGG SERALIT), nadaj?cego si? do stosowania w ?ciankach
dzia?owych, drzwiach, kabinach prysznicowych oraz szybach zespolonych.
Meble - SGG DIAMANT jest szczególnie cenione przy produkcji dekoracyjnych i szlachetnych mebli
wykonanych z grubego szk?a. Bardzo dobrze prezentuj? si? tak?e rze?by oraz elementy o?wietlenia
przy u?yciu szk?a SGG DIAMANT.
Okna wystawowe i witryny - SGG DIAMANT stanowi baz? przy wytwarzaniu laminowanego szk?a
antyrefleksyjnego ( SGG VISION-LITE). Dzi?ki temu zwi?ksza si? poziom bezpiecze?stwa
chronionych przedmiotów, a zachowuj? si? ich naturalne barwy.
Specjalne zastosowania - SGG DIAMANT dzi?ki wysokiej przepuszczalno?ci promieniowania UV
doskonale nadaje si? do ró?nych zastosowa?, m.in. w medycznych przyrz?dach o wysokiej czu?o?ci, w
fotokopiarkach, w kolektorach s?onecznych, jak równie? do akwariów w ogrodach zoologicznych.
Mo?e te? znale?? zastosowa nie jako lustro s?oneczne (poprzez srebrze nie szk?a SGG DIAMANT).

ZALETY
Zastosowa nie m.in. w przypadku oszklenia elewacji mocowanego punktowo lub za pomoc? klejenia,
Mo?liwa jest taka sama dalsza obróbka jak w przy pad ku szk?a typu float,
W?a?ciwo?ci izolacyjno?ci akustycznej oraz mechaniczne szk?a SGG DIAMANT s? identyczne jak w
modelu SGG PLANICLEAR,
SGG DIAMANT zapewnia wy?szy stopie? przepuszczalno?ci ?wiat?a ani?eli SGG PLANICLEAR,
Idealne ?rodowisko dla ro?lin dzi?ki wysokiej przepuszczalno?ci promieniowania UV,
Szk?o SGG DIA MANT mo?e by? przetwarzane na SGG CLIMAPLUS oraz SGG CLIMAPLUS
SOLAR CONTROL,
Szk?o SGG DIAMANT jest dost?pne w grubo?ciach w zakresie 3-19 mm,
SGG DIAMANT jest produktem zgodnym z norm? PN -EN 572-2,
Szk?o SGG DIAMANT produkowane jest w oparciu o ?ci?le przestrzegane wymagania techniczne,
gwarantuj?ce sta?o?? barwy.

PRZETWARZANIE
Szk?o SGG DIAMANT mo?e by? baz? dla ca?ego wachlarza przetwarzanych produktów. Poni?ej
przedstawiamy przegl?d najwa?niejszych mo?liwo?ci:
Jako laminowane szk?o bezpieczne zalecane jest SGG STADIP lub SGG STADIP PROTECT, tak?e
jako szk?o antyrefleksyjne – SGG VISION-LITE. Dzi?ki nieznacznej barwie w?asnej i wysokiemu
poziomowi przepuszczalno?ci ?wiat?a, szk?o SGG DIAMANT wspaniale nadaje si? do produkcji
bardzo grubego laminowanego szk?a bezpiecznego, poniewa? charakteryzuje si? wysokim
wspó?czynnikiem przezroczysto?ci.
W bran?y budowlanej, z uwagi na swoje wyj?tkowe w?a?ciwo?ci, bardzo poszukiwane jest hartowane
szk?o bezpieczne SGG SECURIT, szk?o utwardzane SGG PLANIDUR, jak równie? hartowane szk?o
bezpieczne prze znaczone do systemów mocowania punktowego SGG SECURIPOINT.
Wyj?tkowa wytrzyma?o?? oraz trwa?o?? w po??czeniu z w?a?ciwo?ciami hartowanego szk?a (zgodnie
z norm? PN-EN 12150), to gwarancja jako?ci naszego hartowanego szk?a bezpiecznego z sitodrukiem
SGG SERALIT. Dla okre?lonych za stosowa? SGG SERALIT mo?e by? produkowane tak?e jako
szk?o utwardzane, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1863. Idealnym rozwi?zaniem do
stosowania na zewn?trz i wewn?trz jest szk?o emaliowane SGG EMALIT CLASSIC EKSTRA BIA?E.
SGG PLANILAQUE EVOLUTION jest szk?em lakierowanym, przeznaczonym do ró?norodnych za
stosowa? we wn?trzach. Jest to produkt o jednolitym po?ysku i g??boko?ci barw lakieru, ?atwy do
obróbki, utrzymania w czysto?ci i konserwacji.

Mo?liwe po??czenia

PLANILAQUE COLOR-IT

SGG STADIP PROTECT

SGG VISION-LITE
Znajd? dystrybutora

