
 

               

 

  

 
 TITLE
 SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II
 

 SUBTITLE
 Szkło przeciwsłoneczne z selektywnością na poziomie 2,27
 

  

 OPIS
  SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II® to szkło charakteryzujące się niespotykaną dotąd selektywnością na poziomie 2,27,
 które przepuszcza 50% światła, jednocześnie utrzymując całkowitą transmisję energii słonecznej na poziomie 0,22.
  Szkło SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II powstaje poprzez katodowe napylenie trzech warstw srebra oraz innych 
tlenków metali, w warunkach próżniowych, na szkło bezbarwne typu float.
 

 ASORTYMENT
  Szkło SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II jest dostępne w standardowym wymiarze tafli 6000x3210mm o grubości 6mm, 
8mm i 10mm.
  Szkło w niestandardowych grubościach i wymiarach tafli dostępne na indywidualne zamówienie.
  Powłoka SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II może być naniesiona na dwa rodzaje szkła bazowego – na standardowe 
szkło float SGG  PLANICLEAR lub na szkło ekstra białe o zmniejszonej zawartości żelaza SGG  DIAMANT. 
 

 PRZETWARZANIE
  SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II należy stosować w postaci szyb zespolonych z powłoką na pozycji 2, skierowaną do 
wewnątrz przestrzeni międzyszybowej. Konieczne jest usunięcie powłoki na krawędzi szkła przed zespoleniem. Aby 
uzyskać deklarowane wartości współczynników, szkło SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II należy bezwzględnie 
zahartować.
 

 ZASTOSOWANIE
  SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II może być z powodzeniem stosowany w obiektach biurowych i komercyjnych, 
zarówno na fasadach, jak i świetlikach, gdzie ważny jest wysoki poziom transmisji światła przy jednoczesnej wysokiej 
ochronie przeciwsłonecznej.
 

 ZALETY
  SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II pozwala tworzyć wygodne przestrzenie redukując efekt przegrzania budynku latem i 
strat ciepła podczas zimy.
  - transmisja światła na poziomie 50% umożliwia tworzenie przestrzeni, dobrze doświetlonych światłem dziennym,
  - aktywna ochrona przeciwsłoneczna, dzięki wkaźnikowi solar factor na poziomie 0,22 pozwala zmniejszyć koszty 
klimatyzacji pomieszczeń,
  - wartości Ug na poziomie 1,0 W/ m2K wpływa na znaczną poprawę izolacyjności termicznej,
  - proces hartowania sprawia, że szkło to może być stosowane na fasadach wysokich budynków, dachach i świetlikach,
  - efektywna ochrona przeciwsłoneczna eliminuje konieczności stosowania rolet i żaluzji słonecznych.
 

 PARAMETRY
  Dla standardowego zestawu 6mm / 15 Ar 90% / 4mm; powłoka na pozycji #2, szkło SGG  COOL- LITE XTREME 50/22 II 
wykazuje poniższe parametry:
 

 
 

 SGG COOL- LITE XTREME 50/22 II wersja polska 
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