SunGuard Solar
®

Silver Grey 32
Ochrona przeciwsłoneczna do kreatywnych zastosowań
Wytwarzane przy użyciu opatentowanej technologii Silacoat ® , szkło przeciwsłoneczne serii SunGuard ®
Solar, w przeciwieństwie do tradycyjnej technologii napylania, łączy doskonałe parametry energetyczne i najwyższą jakość szkła powlekanego z praktycznymi zaletami, tj. wytrzymałością chemiczną i
mechaniczną.
•
•
•
•
•
•

Jednolity kolor odbicia i transmisji światła
Doskonała wytrzymałość chemiczna i mechaniczna
Może być hartowane, półhartowane oraz gięte
Jeden produkt zarówno dla zastosowań w wersji odprężonej, jak i do obróbki cieplnej
Przy zastosowaniu zatwierdzonych emalii może być poddawane procesowi nanoszenia sitodruku*
Nie wymaga usuwania powłoki z krawędzi szkła*

* Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi przetwarzania szkła SunGuard® bądź skontaktować się z lokalnym przestawicielem firmy GUARDIAN
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
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Szyba zespolona: 6/16/4, SunGuard® na pozycji #2, ClimGuard® Premium na pozycji #3
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Produkty serii SunGuard ® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci
zakładów przetwarzających szkło GUARDIANa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.
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Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości
współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.
Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak rownież dodatkowym obowiązującym
pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania
wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak rownież aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem
firmy GUARDIAN.

www.sunguardglass.pl
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