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Pilkington Szkło z Sitodrukiem

Pilkington Szkło z Sitodrukiem
Oferta Pilkington IGP to:

Sposób wytwarzania

Zastosowanie

●

najwyższa jakość

Pilkington Szkło z Sitodrukiem produkowane jest

Pilkington Szkło z Sitodrukiem używa się prze-

●

konkurencyjne ceny

na nowoczesnej linii pozwalającej na użycie

ważnie na fasady budynków, gdzie może spełniać

●

sprawna obsługa

jednego z wielu dostępnych kolorów oraz

funkcję szkła przeciwsłonecznego. Im wyższy

●

krótkie terminy

niezliczonej liczby wzorów sitodruku.

stopień zadrukowania powierzchni szkła i im

realizacji

Na bezbarwne lub barwione w masie szkło float,

ciemniejszy jego kolor, tym wyższy stopień

dostawy do klienta

za pomocą sita z naniesionym odpowiednim

zacienienia. Można stosować je również jako

własnym transportem

wzorem, nakłada się warstwę emalii i wstępnie

ścianki działowe i elementy wystroju wnętrz.

elektroniczne

suszy. Tak przygotowane szkło poddaje się

Niezliczona ilość kombinacji wzorów i kolorów

przesyłanie zleceń

procesowi hartowania. Wzór sitodruku może

daje pole do popisu dla projektantów i archi-

pokrywać niewielką część szyby, ale może

tektów.

●

●

również pokrywać całą jej powierzchnię.
Zalety
●

wysoka trwałość warstw sitodruku

●

odporność na działanie światła i czynników
atmosferycznych

●

wysoka wytrzymałość mechaniczna, 3-4 razy
większa niż zwykłego szkła

●

bezpieczny charakter odłamków

●

wysoka odporność na naprężenia termiczne

Oferujemy
●

●

●

pełny zakres technologiczny obróbki szkła

kompletne szklane elementy ścianek działowych do systemów Dorma, Geze itp.

przed hartowaniem

●

wykonanie testu Heat Soak

dowolne kształty formatek

●

nakładanie sitodruku na szkło powierzone

Firma Pilkington nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje
wynikające z jej wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Doradztwa Technicznego.

Listopad 2007

Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.
Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości,
można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE
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