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SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN
Przyszłość habitat. Od 1665 roku.

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGG

®

MIRALITE REVOLUTION

Innowacyjne lustro o wyjątkowej czystości odbicia

Wpływ lustra SGG MIRALITE
REVOLUTION na środowisko
naturalne został zmniejszony
dzięki pracy nad wszystkimi
etapami jego cyklu życia.
Korzystne dla zdrowia
i dobrego samopoczucia,
nie zawiera żadnych
substancji toksycznych.
Wysoka jakość i trwałość
potwierdzona parametrami
technicznymi.
Atuty estetyczne, które
pozwalają na tworzenie
jasnych, przyjaznych wnętrz.
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Showroom Silvera, Paryż

Światło, przestrzeń, wzornictwo
Zastosowania
Właściwości luster SGG MIRALITE
REVOLUTION sprzyjają uwypuklaniu urody przestrzeni wewnętrznych (większa jasność, przyjazny
nastrój, podkreślony oryginalnym
wzornictwem).

(łazienki, pomieszczenia komunikacyjne), a także w przestrzeniach usługowych (biura, sklepy, hotele, restauracje, sale sportowe).
Różnorodne zastosowanie: lustra
w ramie lub bez, pokrycia ścian, elementy mebli (blaty stołów, drzwi szaf,
półki), szyldy itp.

Lustra znajdują zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych

Asortyment
Łazienka, Vom Bett ins Bad, Niemcy

MIRALITE REVOLUTION
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Brązowe
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Szare
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Cascade Hi-Tech, Paryż
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•

Ekstra białe

Zielone
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3 210 x 2 250

3
3 210 x 2 000

Bezbarwne

2
3 210 x 2 000

SGG

Grubość (mm)

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Produkowane wymiary:
PLF: 3 210 x 6 000 mm
DLF: 3 210 x 2 000 / 2 250 / 2 550 mm
1 605 x 2 000 / 2 250 / 2 550 / 2 750 mm
Tolerancja grubości:
2,3,4,5 i 6 mm +/- 0,2 mm
8 mm +/- 0,3 mm
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Lustro o trwałym odbiciu, bezpieczne
dla zdrowia i środowiska naturalnego.

LOGISTYKA

PRODUKCJA

ENERGIA
I SUROWCE
Oszczędność zasobów
naturalnych
W ciągu trzech lat firma
SAINT-GOBAIN GLASS uzyskała
oszczędności rzędu 10% zużycia
energii przy produkcji szkła.
W skład luster wchodzi 30% szkła
pochodzącego z recyklingu.

1 tona

szkła z recyklingu

Réduire, Réutiliser, Recycler
(zasada 3 R) czyli Redukcja,
Ponowne Wykorzystanie i Recykling,
to nasz niezmienny cel.
	Redukcja emisji CO2 i pyłów
(elektrofiltry)
	Uzdatnianie 19% wody i jej
ponowne wykorzystanie
w procesie produkcji
	Recykling pozostałości metali
(pallad, srebro), ziem rzadkich
(tlenek ceru) i stłuczki szklanej
Brak substancji wzbudzających
szczególnie duże obawy w rozumieniu rozporządzenia REACH1
Fabryki wyposażone w systemy
odzyskiwania i uzdatniania
rozpuszczalników wydzielanych
w procesie produkcyjnym

zmniejszenie
emisji CO2
o 255-300 kg
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Fabryki posiadające certyfikat:
ISO 14000 (środowisko),
ISO 9001 (jakość),
OHSAS 18001 (bezpieczeństwo)

Ograniczenie liczby
przejeżdżanych kilometrów
oraz redukcja emisji CO2
•	Lustra wytwarzane na terenie
zakładów produkcji szkła
•	Fabryki usytuowane w pobliżu
klientów

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ
Wyjątkowa jakość i żywotność

OCHRONA ZDROWIA
I ŚRODOWISKA

MIRALITE REVOLUTION stanowi alternatywę
bardziej przyjazną dla środowiska, zachowując
dotychczasowe parametry techniczne luster
Saint-Gobain
SGG

Bez dodatku ołowiu
Śladowe stężenie naturalne ołowiu* (poniżej
50 ppm2), znacznie niższe od minimalnych wartości
określonych we wszystkich obowiązujących przepisach.

•	Posiada znakomite parametry w zakresie
trwałości.
•

Lustra
standardowe

RoHS4

< 1 000 ppm

US Federal

Wykracza poza wymogi normy EN 10367

30-50 000 ppm

600-krotnie
mniejsze
stężenie
ołowiu

< 90 ppm

Norma
EN 1036

Testy

Rozpylona obojętna solanka (NSS), ISO 9227,
po upływie 480 godz.
Maksymalna
korozja na
krawędziach (µm)

< 50 ppm

MIRALITE
REVOLUTION
SGG

SGG MIRALITE
REVOLUTION

≤ 1000

50

Solanka zakwaszona kwasem octowym z dodatkiem miedzi
(CASS), ISO 9227, po upływie 120 godz.

Pomiary przeprowadzone na suchej powłoce, zgodnie z ISO 11885, test TÜV3.

Ochrona jakości powietrza w pomieszczeniach
SGG MIRALITE REVOLUTION jest znakomitym materiałem
do stosowania przy projektowaniu wnętrz dzięki bardzo
niskiemu poziomowi emisji Lotnych Związków
Organicznych (COV)** i formaldehydu**.
Pomiary po upływie 28 dni
Całkowity poziom
emisji COV
(w przeliczeniu na toluen)

Całkowity poziom
emisji formaldehydu
(w przeliczeniu na NPH)

SGG MIRALITE
REVOLUTION

≤6 µg/m3

≤5 µg/m3

AFSSET5/AgBB6

<1000 µg/m3

10 µg/m3

Maksymalna
korozja na
krawędziach (μm)

≤ 1500

250

Kondensacja wody (EN 1036, Załącznik A),
po upływie 480 godz.
Maksymalna
korozja na
krawędziach (μm)

≤ 200

0

•	SGG MIRALITE REVOLUTION ma znakowanie CE,
a jego parametry są regularnie kontrolowane.

Pomiary przeprowadzone zgodnie z ISO 16000, test EUROFINS.

MIRALITE REVOLUTION produkowane jest bez użycia
miedzi i nie zawiera ftalanów (wchodzących w skład
niektórych plastyfikatorów).
SGG

(*) Ołów, tradycyjny składnik powłoki nakładanej na tylną powierzchnię luster, mający silne
działanie antykorozyjne, zanieczyszcza środowisko i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia.
(**) Lotne związki organiczne i formaldehyd są
organicznymi substancjami chemicznymi, które
rozprzestrzeniają się w temperaturze pokojowej
i mogą wywoływać różnego typu kłopoty zdrowotne (podrażnienia oczu, trudności z oddychaniem itp.).

1

REACH (Registration, Evaluation and Autorisation
of CHemicals): rozporządzenie europejskie w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów.
2
ppm (parts per million – liczba cząsteczek na milion) – jednostka używana do pomiaru słabych stężeń związków chemicznych. Jeden ppm odpowiada
10-6, czyli jednemu gramowi na tonę.
3
TÜV (Technischer Überwachungs-Verein):
niemiecki urząd kontroli i normalizacji, wydający
certyfikaty bezpieczeństwa i jakości produktów.

4
RoHS: Dyrektywa Europejska 2002/95/CE
„Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”.
5
AFSSET: Francuska Agencja bezpieczeństwa
sanitarnego środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.
6
AgBB – niemiecki komitet oceny zagrożeń dla
zdrowia związanych z wyrobami budowlanymi.
7
EN 1036 – europejska norma dotycząca jako
ści luster do zastosowań wewnętrznych (szkło
budowlane).

5• SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Przetwarzanie
Wiele możliwości obróbki
MIRALITE REVOLUTION nadaje się
do wszelkiego rodzaju cięcia, zarówno
geometrycznego, jak i nieregularnego;
może być nawiercane i poddawane
obróbce krawędziowej (cięcie ukośne,
fazowanie itp.).
SGG

MIRALITE REVOLUTION mieć nadany indywidualny akcent za pomocą
wzoru lub logo nałożonego techniką
piaskowania lub grawerunku na pozycji przeciwległej do powłoki.
SGG

Parametry optyczne
SGG

MIRALITE REVOLUTION

Grubość

% Rl minimum

3 mm

93

4 mm

92

5 mm

91

6 mm

89

Pomiar ukierunkowanego odbicia światła znormalizowanego „A” (CIE) pod kątem padania do 10°
w stosunku do prostopadłej (zgodnie z normą
EN 1036).
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Zasady wytwarzania

Powłoka 2 – ochrona przed zarysowaniem
Minimalne emisje lotnych związków organicznych
Powłoka 1 – ochrona przed korozją
Bez dodatku ołowiu (< 50 ppm)
Warstwa utrwalająca – przyleganie i trwałość
Srebro – odbicie
Warstwa gruntująca – aktywacja chemiczna
Tafla szkła

Montaż
Mocowanie

Konserwacja

• Mocowanie na wpust w profilu
	Należy zadbać, aby profil był idealnie czysty i suchy. Położyć lustro na klinach o grubości przynajmniej 3 mm, w taki sposób,
aby było uniosione i nie miało kontaktu ze skraplającą się wodą, która może gromadzić się w profilu.

	Nie należy używać produktów
agresywnych (roztwory kwaśne,
silnie zasadowe lub ścierne).
Unikać pozostawiania resztek produktu czyszczącego na obrzeżach
lustra.

•

	SGG

Mocowanie za pomocą
uchwytów łapkowych
	Należy wybrać odpowiednie
uchwyty. Unikać kontaktu szkła
z metalem, używając odpowiednich przekładek i plastikowych,
okrągłych podkładek.
Nie mocować lustra na siłę.
• Klejenie
	Mocować SGG MIRALITE
REVOLUTION przy użyciu specjalnego kleju do luster lub obojętnego silikonu, wyłącznie na bazie
alkoholu lub oksymu*, w połączeniu z taśmą dwustronnie klejącą.
	Należy przestrzegać instrukcji podanych przez producenta.

Bezpieczeństwo
MIRALITE REVOLUTION należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Często konieczne jest zastosowanie lustra
pokrytego folią.

W każdym przypadku
 iezależnie od sposobu mocowania
N
należy:
•

 ocować lustro na podłożu stabilM
nym, czystym, suchym, bez żadnych substancji agresywnych
i idealnie płaskim.

•

 achować dostateczną przestrzeń
Z
między ścianą (podłożem) a lustrem, tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację (5 mm w przypadku
luster o wysokości do 1 m, 10 mm
w przypadku luster większych).

•

 przypadku montażu luster obok
W
siebie zachować odległość 1-2 mm
między poszczególnymi formatkami.

•

 nikać umieszczania lustra w poU
bliżu źródła ciepła (oświetlenie,
ogrzewanie).

*W
 razie wątpliwości co do neutralności
stosowanych produktów, niezbędne jest
przeprowadzenie testu lakieru.

Montaż na zewnątrz
Prosimy o kontakt.
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Saint-Gobain Glass Polska
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza

www.saint-gobain-glass.com
●

www.kaizen-reklama.pl ● 09.2010 ● Zmiany techniczne zastrzeżone.

Zdjęcia: Chédal - Desmier / Chédal - Vulverick / Joceline Busch / Istockphoto / Dmitry Pichugin - Fotolia.com / Stocklib / Shock - Fotolia.com / Corbis - Fotosearch / Lushpix - Fotosearch

Realizacja wersji polskiej: KAIZEN

Dystrybutor

