Dekorglas

Nytt translucent
glas med hög
ljustransmission

Pilkington Optifloat™ Opal
Pilkington Optifloat Opal är ett klart floatglas med syraetsad yta. Det ger
ett fullvärdigt, diffust naturligt ljus, utan de traditionella translucenta glasens
nackdelar. Glaset har mycket hög ljustransmittans och en jämn, hållbar yta
med högre ytfinish än blästrat glas.
Den stora fördelen är att det kan lagras och bearbetas på samma sätt som vanligt
floatglas – t.ex. härdas, lamineras och screentryckas. Det är ideala translucenta
glaset för bland annat fönster, mellanväggar, glasdörrar, möbler, glashyllor och
väggbeklädnad. Pilkington Optifloat Opal finns på lager i en rad tjocklekar.

Pilkington Optifloat™ Opal
• Syraetsat glas med hög ljustransmission
• Sprider ljuset jämnt över ytan
• ”Sammestjämn” och hållbar yta
• Kan användas både inne och i ute
• Den etsade ytan har mycket låg reflektion,
antireflex
• Lätt att hantera
• Kan härdas och kantslipas
• Idealiskt till ljusa interiörer med
vacker avskärmning
• Kombinera gärna med våra övriga funktionsglas
för värmeisolering, solskydd, brandskydd, bullerskydd, sak- och personskydd, självrengöring.
• För mer fakta: Sök på vår hemsida, studera 		
Glasfakta eller bygg egna kombinationer i vårt 		
datorprogram som du fritt kan ladda ner.

Fördelar:
För konsument:
• Lätt att förstå fördelar och användbarhet
• Innebär utmärkt avskildhet i kombination
med bra ljusinsläpp
• Väderresistant
För producent:
• Finns på lager
• Kan lagras och bearbetas som vanligt glas
• Lätt att härda, laminera och screentrycka
• Tillverkas i tjocklekar från 4, 6, 8 och 10 mm
• Lagerformat 3210 x 2250 mm
och 6000 x 3210 mm
• Typisk ljustransmission 87% (6 mm)
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Fönster
Mellanväggar
Glasdörrar
Möbler
Dörrar
Hyllor
Vitrinskåp
Arbetsytor
Väggbeklädnader
Balustrader

Tel 035-15 30 00, fax 035-15 30 30, info@pilkington.se, www.pilkington.se

CE-märkning säkerställer att en
produkt följer den harmoniserade europeiska normen. Mer information om
CE-märkningen, inklusive deklarerade
värden för våra produkter, finns på
www.pilkington.com/CE.

