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 OPIS
  Nowe jaśniejsze i bardziej neutralne szkło bazowe SGG  PLANICLEAR® zastąpiło we wszystkich zakładach 
produkcyjnych Saint- Gobain Glass, wcześniej produkowane szkło float SGG  PLANILUX®.
  Nowy standard w zakresie szkła bazowego – SGG  PLANICLEAR® charakteryzuje się obniżoną zawartością tlenku 
żelaza, poprawiającą własności estetyczne i optyczne - przynosząc wymierne korzyści użytkownikom ze wszystkich 
segmentów rynku.
 

 ZASTOSOWANIE
  Budownictwo mieszkaniowe
  SGG  PLANICLEAR® pozwala zaoferować niespotykane dotąd parametry pod względem energooszczędności, spełniając 
tym samym wymogi współczesnego i przyszłego budownictwa. W kombinacji z produktami z serii SGG  PLANITHERM®, 
okna ze szkłem SGG  PLANICLEAR® zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną (Ug) i większe zyski z promieniowania 
słonecznego (g), przyczyniając się do obniżenia kosztów ogrzewania.
  SGG  PLANICLEAR® pozwala również zwiększyć ilość światła dziennego wpadającego do środka, dzięki czemu zwiększa
 się komfort przebywania w pomieszczeniach oraz spada zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie. Niska zawartość 
tlenku żelaza powoduje najwyższy poziom przepuszczalności światła i minimalny wpływ własnego zabarwienia.
  Fasady
  W projektowaniu fasad obiektów handlowo- usługowych od wielu lat panuje trend, aby wybierać szkło o większej 
transparentności, przezierności i bardziej neutralnym zabarwieniu.
  W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie ze strony rynku na szkło o wyższej przezierności, Saint- Gobain Glass 
stosuje SGG  PLANICLEAR® jako standardowe szkło bazowe, na które nanoszone są powłoki wysokoselektywne, 
termoizolacyjne i wszystkie klasyczne powłoki z funkcją kontroli słonecznej – takie jak linie produktów SGG  COOL- LITE® 
XTREME, SKN, KNT i ST, a także SGG  ANTELIO. Stosowanie transparentnego szkła bazowego wiąże się z wyraźnie 
widocznymi zaletami: większa przepuszczalność światła dziennego, bardziej neutralne kolory i obniżona absorpcja 
energii cieplnej.
  Wnętrza
  Dzięki wyższej przepuszczalności światła niż szkło tradycyjne, SGG  PLANICLEAR® pozwala tworzyć jasne wnętrza, 
zwłaszcza gdy szkło wykorzystane jest jako przegroda wewnętrzna. Wysoka przezierność szkła SGG  PLANICLEAR® jest
 szczególnie zauważalna wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie grubszych tafli szkła monolitycznego lub 
laminowanego: w przypadku ścianek działowych, drzwi wewnętrznych, kabin prysznicowych, witryn sklepowych itp.
  Bardzo neutralne zabarwienie szkła podkreśla widoczne elementy dekoracyjne, takie jak blaty stołów, półki oraz lady 
sklepowe. Wysoka przepuszczanie światła zapewnia dobre odwzorowanie kolorów, dzięki czemu szkło SGG  
PLANICLEAR® doskonale nadaje się na witryny (sklepy, muzea, meble itp.).
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