Pilkington Optifloat™ Opal
Dekoracyjne półprzezroczyste szkło łatwe w obróbce
Półprzezroczyste szkło może wyglądać bardzo estetycznie i tworzyć piękne efekty
wizualne. Jednak wiele z półprzezroczystych szyb dostępnych dotychczas na rynku
sprawiało trudności w składowaniu, obróbce i przetwarzaniu.
Pilkington Optifloat™ Opal oferuje charakterystyczne dla półprzezroczystych szyb
rozproszenie naturalnego światła i nadaje się zarówno do przeszkleń wewnętrznych
jak i zewnętrznych, tworząc atrakcyjne wykończenie okien, ścianek działowych, drzwi,
mebli, półek, okładzin ściennych oraz wielu innych zastosowań, a oprócz tego nie
sprawia kłopotów w obróbce.
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Pilkington Optifloat™ Opal
Pilkington Optifloat™ Opal jest półprzezroczystym
szkłem, w którym efekt półprzezroczystości uzyskuje
się poprzez trawienie kwasem. Niewątpliwą zaletą
tego szkła jest to, że może być składowane i przetwarzane w taki sam sposób, jak zwykłe szkło float.
Szkło jest łatwo dostępne z zapasów magazynowych
w dużej gamie rozmiarów i grubości. Można je łatwo
hartować, laminować lub nanosić na nie sitodruk.
Właściwości
l

	szkło trawione kwasem

l

	wysoka przepuszczalność światła

l

	rozproszenie światła dające jednolity naturalny

l

	„aksamitnie delikatna” i trwała powierzchnia

l

	zarówno do przeszkleń wewnętrznych jak

wygląd

i zewnętrznych
l

	trawiona powierzchnia jest antyrefleksyjna

Dla przetwórców:
l

	dostępne z magazynu

l

	może być składowane i przetwarzane w ten sam
sposób co zwykłe szkło float

Zalety

l

	łatwe do hartowania, laminowania i nanoszenia

l

	dostępne w grubościach 4, 6, 8 i 10 mm

l

	rozmiar magazynowy: 3210 x 2250 mm (inne

l

	standardowa przepuszczalność światła na poziomie

Dla konsumentów:
l

sitodruku

	doskonały efekt wizualny we wszystkich zastosowaniach

l

	przepuszcza światło do wnętrza budynku zapewniając jednocześnie zachowanie prywatności

l

rozmiary dostępne na zamówienie)

	odporne na zmiany pogodowe

87% (dla szkła o grubości 4 mm)
Zastosowania:
l

	okna

l

	ścianki działowe

l

	szklane drzwi

l

	meble szklane

l

	drzwi

l

	półki i szafki

l

	gabloty wystawiennicze

l

	powierzchnie robocze

l

	okładziny ścienne

l

	balustrady

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej
odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej.
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