
 

              

 

  

 
 SGG  STADIP
 

 Bezpieczne szkło laminowane
 

  

 OPIS
  Bezpieczne szkło laminowane SGG  STADIP składa się z dwóch lub więcej tafli szkła połączonych jedną folią PVB o 
grubości nominalnej 0,38 mm.
  Przy zestawianiu w szyby laminowane można stosować następujące typy szkieł:
  • szkło bezbarwne SGG  PLANILUX, ekstra białe SGG  DIAMANT lub barwione w masie SGG  PARSOL,
  • szkło z kontrolą przeciwsłoneczną SGG  COOL- LITE lub SGG  ANTELIO,
  • szkło należące do gamy SGG  PLANITHERM lub SGG  PLANISTAR,
  • niektóre typy szkieł ornamentowych należące do gamy SGG  DECORGLASS, SGG  MASTERGLASS lub trawionych 
kwasem SGG  SATINOVO MATE,
  • szkło antyrefleksyjne SGG  VISION- LITE,
  • szkło samoczyszczące SGG  BIOCLEAN.
 

 ASORTYMENT
  Szkła SGG  STADIP, SGG  STADIP PROTECT, SGG  STADIP SILENCE, produkowane przez Saint- Gobain Glass, są 
dostępne w maksymalnych wymiarach 6000 x 3210 mm.
 

 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
  Produkty należące do gamy SGG  STADIP, SGG  STADIP PROTECT, SGG  STADIP SILENCE są zgodne z normami PN- EN 
ISO 12543 i PN- EN 14449 i posiadają znakowanie CE.
 

 ZALETY
  Przezierność - dzięki stosowaniu szkła ekstra białego SGG  DIAMANT, szkło laminowane nabiera wyjątkowej 
przezierności, co jest cenne zwłaszcza w przypadku szkła o znacznej grubości. Efekt przezierności jest jeszcze 
wyraźniejszy w przypadku zastosowania szkła antyrefleksyjnego SGG  VISION- LITE.
  Dodatkowe funkcje - w celu zapewnienia izolacji termicznej przeszklenia, wszystkie szkła laminowane mogą być 
zestawiane w szyby zespolone.
  Bezpieczeństwo i ochrona - w razie stłuczenia szkła laminowanego folia utrzymuje fragmenty szkła na miejscu. W 
przypadku tradycyjnego montażu we wpuście na czterech bokach tafli, zostaje zachowana wytrzymałość szczątkowa 
szyby, a szkło pozostaje na miejscu do czasu wymiany.
  Ochrona przed promieniowaniem UV - światło słoneczne może niekiedy powodować odbarwienie przedmiotów 
wystawionych na jego działanie za przyczyną zawartych w nim promieni UV. Produkty należące do gamy SGG  STADIP 
prawie całkowicie filtrują promienie UV przepuszczając zaledwie 0,4% (wobec 44% w przypadku bezbarwnego szkła 
float o grubości 10 mm). Pozwalają one na maksymalną ochronę wszelkich elementów wyposażenia narażonych na 
płowienie (np. witryny sklepowe, zasłony, dywany).
 

 PARAMETRY
  Normy:
  • Norma PN- EN 12600 (testy wytrzymałości na uderzenia wahadłem) pozwala na klasyfikowanie szkła w zależności od 
jego odporności i sposobu tłuczenia się. Norma określa trzy typy odłamków (w przypadku szkła laminowanego – typ B). 
Szkła SGG  STADIP należą do klasy 2B2.
  Wyjaśnienie oznaczeń bezpiecznych szkieł laminowanych:
  SGG  STADIP 44.1
  4 = 1 tafla 4 mm
  4 = 1 tafla 4 mm
  1 = 1 folia PVB grubości 0,38 mm
  SGG  STADIP 64.2
  6 = 1 tafla 6 mm
  4 = 1 tafla 4 mm
  2 = 2 folie PVB grubości 0,38 mm lub 1 folia o grubości 0,76 mm
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