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COOL-LITE® ST150

Szk∏o przeciws∏oneczne
z mo˝liwoÊcià gi´cia
i hartowania

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

SGG

Ochrona przeciws∏oneczna

COOL-LITE® ST150

Szk∏o przeciws∏oneczne z mo˝liwoÊcià gi´cia
i hartowania, o wielu zastosowaniach.
Zastosowania
- izolacji akustycznej
(z SGG STADIP SILENCE),
- bezpieczeƒstwa (z SGG STADIP lub
SGG STADIP PROTECT).

Ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci jest
przeznaczone do stosowania we
wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych, poczynajàc od wielkich
a koƒczàc na mniejszych projektach
architektonicznych:

• Jest neutralne przy patrzeniu
z pomieszczenia, nie zmienia odcieni barw; obiekty widaç jak w naturalnym Êwietle zewn´trznym.
• Patrzàc z zewnàtrz ma odcieƒ lekko
b∏´kitny.
• Polepsza komfort widzenia poprzez
filtrowanie Êwiat∏a; ma dobre rezultaty w ochronie przeciws∏onecznej
i pozwala na zmniejszenie kosztów
klimatyzacji w okresach nas∏onecznienia.

- biurowce,
- obiekty handlowe,
- pomieszczenia szkolne,
- zak∏ady przemys∏owe,
- budynki mieszkaniowe.
COOL-LITE ST150 jest tak˝e zalecane
do szklarni, werand i okien dachowych.

Opis
SGG COOL-LITE

COOL-LITE ST150 jest szk∏em
o licznych mo˝liwoÊciach zastosowaƒ:

SGG

• Daje projektantom du˝à elastycznoÊç architektonicznà i technicznà:
mo˝e byç gi´te i/lub hartowane,
emaliowane, z sitodrukiem oraz
laminowane.
• Jest ∏atwo dost´pne, gdy˝ standardowy asortyment jest w magazynie.
• Mo˝e ∏atwo tworzyç kombinacje
z innymi rodzajami szkie∏ w celu
zapewnienia:
- zwi´kszonej izolacji termicznej
(z SGG PLANITHERM FUTUR N),

SGG COOL-LITE, SGG PLANILUX, SGG PLANITHERM

WartoÊci wg norm europejskich EN:
Szyba zespolona SGG CLIMAPLUS
z SGG COOL-LITE ST150
Szk∏o zewn´trzne

ST150 jest szk∏em
z pow∏okà, uzyskanym w pró˝ni przez
napylanie katodowe kilku warstw
metalowych na SGG PLANILUX.
Proces produkcyjny i rodzaj naniesionych na szkle materia∏ów zapewniajà
otrzymanej pow∏oce wyjàtkowà
wytrzyma∏oÊç i stabilnoÊç.
W∏aÊciwoÊci te pozwalajà na obróbk´
(gi´cie, hartowanie lub emaliowanie)
tego szk∏a powlekanego, zachowujàc
jednak ca∏kowicie specyficzne parametry techniczne i estetyczne. Mo˝e
ono byç u˝yte jako przeszklenia pojedyncze lub zespolone, z pow∏okà
na pozycji 2.
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Szk∏o wewn´trzne
Budowa

SGG

www.saint-gobain-glass.com
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Solar Factor
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0,37
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Wspó∏czynnik U (W/m K)
z argonem 15mm

1,1

z powietrzem 12mm

1,6

*SGG

COOL-LITE ST150 jest zgodne pod wzgl´dem trwa∏oÊci

z wymogami klasy B europejskiej normy EN1096-1 i -2.
SGG

COOL-LITE ST150 jest oferowane w gruboÊciach

6, 8 i 10mm (12 mm na ˝àdanie) i w wymiarach
6000 mm x 3210 mm.

FUTUR, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT, SGG STADIP SILENCE sà zastrze˝onymi znakami handlowymi

SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dàbrowa Górnicza

COOL-LITE ST150

PLANITHERM FUTUR N

mm

Pozycja pow∏oki
- przeciws∏onecznej
- niskoemisyjnej

UV

SGG

Zalety

Parametry

Dystrybutor

Realizacja wersji polskiej HiD Morawiak office@hid.com.pl

COOL–LITE ST150 jest szk∏em
przeciws∏onecznym, dajàcym projektantom bardzo szerokie mo˝liwoÊci
architektoniczne.
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