Pilkington Spandrel Glass Laminated
-laminoidut peittävät julkisivulasit
NSG Group tarjoaa asiakkailleen nyt entistä joustavampaa ja nopeampaa
palvelua uusien patentoitujen Pilkington Spandrel Glass tuotteiden myötä.
Pilkington Spandrel Glass L120, L140 ja L200 –tuotteet ovat laminoituja, katseenkestäviä julkisivulaseja, jotka on suunniteltu käytettäväksi kokonaan lasitetuissa
julkisivuissa. Varastomitassa myytävää tuotetta voi hankkia varastoon jumbokoossa
ja leikata tarpeen mukaan kulloiseenkin toimitukseen.
Tämä nopeuttaa toimitusaikaa ja lisää suunnitteluvarmuutta.
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Laminoidut Pilkington-julkisivulasit
Lasin pinnoitettu puoli laminoidaan PVB-kalvoa

Pilkingtonin laminoiduista Spandrel Glass tuot-

vasten, niin että herkkä pinnoite on suojassa

teista on saatavana tyypit L120, L140 ja L200,

vaurioilta ja lasia on helpompi käsitellä. Sen

ja ne vastaavat väreiltään Pilkington Suncool™

lisäksi spontaanin rikkoutumisen riskiä ei ole,

-tuotesarjan eri auringonsuojalasityyppejä

toisin kuin karkaistulla lasilla. Lämpörikkojen riskiä

lasijulkisivun yhtenäisen ulkoasun varmistamiseksi.

on vähennetty huomattavasti, kun laminaatin
ulommassa lasissa käytetään vähärautaista

Pilkingtonin laminoiduista Spandrel Glass tuot-

Pilkington Optiwhite™ -lasia, joka absorboi

teista on saatavana standardikoot (3210 mm x

erityisen vähän lämpöä. Ja jos lasi jostain syystä

6000 mm) 8,8 mm:n ja 12,8 mm:n paksuisina.

kuitenkin rikkoutuu, sirpaleet pysyvät turvallisesti
kiinni kalvossa. Laminoidusta lasista puuttuu

Tuotteiden edut

karkaistun lasin lievä aaltomaisuus, eli julkisivu-

l

	Toimitus jumboina, voidaan leikata haluttuun

lasien optinen yhteensopivuus julkisivun muihin
auringonsuojalasituksiin optimoidaan.

ulkopuoli

kokoon tarpeen mukaan
l

	Lisäjoustavuutta lyhyemmillä toimitusajoilla

l

	Rajaton varastointiaika, suurempi suunnitteluvarmuus

sisäpuoli

Ei spontaanin rikkoutumisen riskiä

l

Pinnoite

l

	Pienempi lämpörikon riski seuraavista syistä:
– L aminaatin ulompi pinnoitettu lasi on

PVB -laminointikalvo

Pilkington Optiwhite™-lasia (vähentää

Pilkington Optiwhite™

absorptiota)

Pilkington Optiwhite™
tai Pilkington Optifloat™ kirkas

–h
 uolellisesti hiotut reunat (parantavat
kestävyyttä)

Lasin pinnoite PVB-kalvoa vasten.
l

	Ei aaltomaisuutta julkisivussa

NSG Groupin yhtiöt eivät ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisista virheistä tai puutteista eivätkä niistä
aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Pilkington on NSG Groupin tuotemerkki.

CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että tuotteet on valmistettu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten
standardien mukaan. Kunkin tuotteen CE-merkintä ja tekniset tiedot ovat saatavilla Internet-osoitteessa www.pilkington.com/CE.
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