Delogcolor®
Herdet/heat soaked testet glass med emaljert
bakside til både innendørs og utendørs bruk

Unik utstråling
Delogcolor®-paneler gir fasader og interiør en unik utstråling.
Panelene med emaljert bakside i høy kvalitet imponerer med et moderne
utseende. I tillegg til det store utvalget av standardfarger er det mulig å
få nesten alle RAL-fargene. Naturligvis kan du også få spesialfarger som er
sammensatt etter dine egne ønsker. Delogcolor®-panelene har lang levetid,
er fargeekte og værbestandige.

Delogcolor®
Lang levetid, fargeekte
og værbestandig

Lang levetid – egenskaper og fordeler
●D
 elogcolor® er en prosess der baksiden av et glass blir
påført et farget emaljebelegg som smelter sammen med
glassoverflaten ved herding. På denne måten får produktet
lang levetid, blir fargeekte og værbestandig.
●P
 anelene fremstilles av termisk herdet sikkerhetsglass
i henhold til EN 14179 (Termisk Herdet, Heat soaked tested
glass). Hvis det skjer et brudd, går glasset i småbiter uten
skarpe kanter slik at skaderisikoen reduseres.
●S
 om følge av den termiske herdingen får produktet en
ekstremt høy mekanisk styrke. I tillegg tåler det varme og
store temperaturforskjeller.

●D
 elogcolor®-paneler fås i en lang rekke farger.
●G
 lasset kan bearbeides i form av boring, utsparinger og ulike
kantutførelser.
●D
 elogcolor®-paneler inneholder ikke skadelige stoffer som
bly, kvikksølv og krom IV.
●P
 ålitelig og sikkert takket være lang erfaring.

Tekniske data
● I standardutførelsen blir panelene levert som floatglass. Ved
lyse fargetoner anbefales det bruk av Pilkington Optiwhite™

● Den emaljerte siden av Delogcolor®-panelene egner seg
til påliming.

for å få et optimalt fargeresultat. Hvis det er ønske om det,

●D
 elogcolor®-paneler blir termisk herdet som standard.

kan det også brukes gjennomfarget glass.

●D
 elogcolor®-paneler blir tilskåret etter mål (mål: minst

● Fås som laminert glass med emaljering på baksiden av
PVB-folien.
● Delogcolor®-paneler kan sammenføyes til en isolerglassrute
i kombinasjon med isolasjon og solbeskyttelsesglass slik at
panelene utgjør en harmonisk helhet med de transparante
glassoverflatene.

200 × 300 mm, maksimalt 2000 × 4800 mm).
●D
 elogcolor® er tilgjengelige i tykkelse 6, 8 og 10 mm og
leveres på Pilkington Optiwhite™ og Pilkington Optifloat™.

Bruksområde
Delogcolor®-paneler kan brukes både inne i bygninger og på utvendige
fasader. Eksempler på innendørsbruk er kjøkkenbakvegger og veggkledninger
blant annet på restauranter, hoteller og skoler, men de kan også benyttes
til bord, innerdører og displayer. Utendørsbruk kan for eksempel omfatte
fasadekledninger, butikkfronter og kombinasjoner med isolerruter.

Denne publikasjonen gir kun en generell beskrivelse av produktene. Mer detaljert informasjon kan fåes fra din lokale leverandør av Pilkington glass.
Det er brukerens ansvar å sørge for at produktene brukes på riktig måte og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler, forskrifter, standarder
og andre krav. Så langt gjeldende lover tillater, fraskriver Nippon Sheet Glass Co. Ltd og dets underliggende selskaper seg alt ansvar for feil eller
mangler som følge av denne publikasjonen, og for alle konsekvenser som kan oppstå ved at man forholder seg til den. Pilkington, „Optiwhite”,
„Optifloat” og „Delogcolor” er varemerker som eies av Nippon Sheet Glass Co. Ltd, eller datterselskaper.

CE-merkning sikrer at produktet harmoniserer med den europeiske normen.
CE-merket for hvert produkt, inkludert deklarerte verdier, finnes på www.pilkington.com/CE.
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