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COOL-LITE XTREME 60/28 & 60/28 II

NOWA JAKOŚĆ OCHRONY
PRZECIWSŁONECZNEJ 

COOL-LITE XTREME jest szkłem charakteryzującym się unikalną powłoką przeciwsłonecz-

ną o ekstremalnie wysokiej selektywności – powyżej 2 (stosunek przepuszczalności światła 

widzialnego do całkowitej transmisji energii słonecznej). Występuje w dwóch odmianach: 

wersja odprężona COOL-LITE XTREME 60/28 oraz wersja COOL-LITE XTREME 60/28 II 

przeznaczona do hartowania.

ZASTOSOWANIE

COOL-LITE XTREME może być z powodzeniem 

stosowany w obiektach biurowych, centrach 

handlowych, hotelach, restauracjach, szkołach, 

szpitalach, zarówno na fasadach jak i świetlikach 

dachowych.

KORZYŚCI

Powłoka COOL-LITE XTREME łączy w sobie 

szereg istotnych korzyści dla architektów, 

inwestorów i użytkowników:

 wysoki współczynnik przepusz-

czalności światła sprzyja tworzeniu jasnych prze-

strzeni oraz pozwala cieszyć się naturalnym

światłem przez cały rok.

 niski poziom wartości g pozwala 

znacznie ograniczyć zastosowanie tradycyjnych 

systemów ochrony przeciwsłonecznej (żaluzji,

rolet), przyczyniając się do obniżenia kosztów 

energii w klimatyzowanych budynkach.

 wartość Ug =1,0 W/m2K gwa-

rantuje wysoki poziom termoizolacji oraz pozwa-

la zmniejszyć koszty ogrzewania.

 niski poziom odbicia oraz neutralny 

wygląd czynią produkt idealnym rozwiązaniem 

zarówno do zastosowania w nowoczesnej archi-

tekturze, jak i odrestaurowywanych obiektach.

 COOL-LITE XTREME II 

(SECURIT) zapewnia bezpieczeństwo i jedno-

cześnie charakteryzuje się znakomitą odporno-

ścią mechaniczną oraz termiczną.
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PRZETWARZANIE

COOL-LITE XTREME 60/28 II nale-

ży zawsze poddać obróce termicz-

nej przed zespoleniem. 

COOL-LITE XTREME 60/28 

i 60/28II wymagają usunięcia 

powłoki z krawędzi szkła i powinny 

być umieszczone zawsze na pozycji 

2 w szybie zespolonej.

Przed zastosowaniem na tej samej 

fasadzie obu wersji produktu (har-

towanej i odprężonej) zaleca się 

uprzednio dokonać oceny wizualnej 

próbek obu typów szkła umieszczo-

nych obok siebie na elewacji.

ASORTYMENT

Standardowe grubości: 6, 8, 10 mm

Szkło bazowe: PLANICLEAR

Wymiar: 6000 x 3210 mm

Inne wymiary i grubości – prosimy

o kontakt.

PARAMETRY

DGU 6/16/4

60% 55%

) 14% 15%

) 16% 19%

g 28% 26%

Ug

1.0 0.5
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