
 
SGG MIRALITE® PURE O reflexo  

mais puro

O futuro do habitat sustentável

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN



SGG MIRALITE® PURE
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3• SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Aplicações

Luz, espaço e design

SGG MIRALITE® PURE é um excelente 
apontamento decorativo tanto em 
casa (casas de banhos, corredores, 
quartos,…) como em ambientes 
profissionais / comerciais (lojas, 
escritórios, restaurantes, hotéis…), 
em diversas formas e dimensões, 
seja em paredes, tectos ou peças de 
mobiliário (mesas, armários, portas, 
estantes,…).

Gama

SGG MIRALITE® PURE 

O novo espelho SGG MIRALITE® PURE  
respeita o meio ambiente e a saúde 
das pessoas, traduzindo os valores 
fundamentais da Saint-Gobain Glass.

SGG MIRALITE® PURE combina 
a eficiência ambiental única 
(sem incorporação de chumbo 
na pintura de protecção e com 
utilização mínima de solventes) 
com uma superior qualidade, sendo 
consequência da contínua capacidade 
de inovação Saint-Gobain Glass.

As suas características permitem 
a sua fácil transformação e 
manufactura, garantindo ao mesmo 
tempo conforto e durabilidade 
excepcionais aos seus utilizadores. 

SGG MIRALITE® PURE incorpora 
SGG PLANICLEAR®, um vidro mais 
transparente e de tom mais claro, 
garantindo-se assim um reflexo 
puro e um brilho intenso. 

2• SGG MIRALITE PURE

O novo espelho que respeita mais  
o meio ambiente e a saúde.

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Dimensões:
PLF: 3210x6000mm
DLF:  3210x2000 / 2100 / 2250  

/ 2400 / 2550mm

Tolerância de espessura: 
3, 4, 5, 6mm +/- 0,2mm

Cores: 
Consultar disponibilidade

As propriedades únicas de 
SGG MIRALITE® PURE ajudam a 
melhorar a aparência e conforto 
dos interiores, ampliando o espaço 
percebido. SGG MIRALITE® PURE 
proporciona maior luminosidade e cria 
um sentido de maior conforto, sendo 
o complemento ideal na decoração de 
qualquer ambiente.

CASA DECOR MADRID – Foto: Nacho Uribesalazar.



Melhores 
condições  

de trabalho

Fácil 
transformação

A pintura de protecção contem menos 70% de 
solventes e cumpre com a directiva Decopaint 
(limite estabelecido em 130g/l).1

Zero solventes aromáticos (xileno).

É utilizada uma pintura de base aquosa, o 
que reduz odores e exposição a substâncias 
prejudiciais.

SGG MIRALITE® PURE permite 
todo o tipo de corte e 
acabamento de arestas. 

A pintura não se destaca do 
vidro base.

SGG MIRALITE® PURE oferece excelente qualidade e 
durabilidade. As emissões de Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV)2 são bastante reduzidas, o que 
permite salvaguardar a qualidade do ar no espaço 
interior.

É fabricado sem incorporação de Chumbo.

Não contem ftalatos (compostos de certos 
plastificantes) nem Cobre. 

Possuindo uma recobrimento opaco azul escuro, 
SGG MIRALITE® PURE é perfeito para criar efeitos de 
iluminação (por exemplo com LED3).

Tecnologia 
avançada

Espelho  

convencional

Concentração Infinitesimal de Chumbo6

Medições segundo norma ISSO 16000  

e realizadas por EUROFINS.

Ensaio de pintura seca por TÜV9,  

conforme norma ISO 11885

SGG MIRALITE® PURE cumpre com todos os requisitos da 

marcação CE e suas características são controladas.

30-50 000 ppm7

<1 000 ppm

<90 ppm

<40 ppm

RoHS8

US Federal

SSG MIRALITE®

PURE

Reduzido nível de COV2 detectados

Medições após 28 dias

COV2 total 

AFSSET
4
/AgBB

5

< 10 µg/m3 < 10 µg/m3

< 1000 µg/m3 10 µg/m3

Formaldeído2

SGG MIRALITE ®

PURE

Névoa salina neutra, ISO 9227 após 480 h

Máxima  

corrosão  

nos bordos (mm)

Máxima  

corrosão  

nos bordos (mm)

Máxima  

corrosão  

nos bordos (mm)

Norma 

UNE-EN 103610

Névoa salina cupro-acética (CASS), ISO 9227

Condensação de água (UNE-EN-EN 1036 – apêndice 
A), ISO 9227 480 h

SGG MIRALITE®

PURE

< 1000 50

250

0

< 1500

< 200

Durabilidade garantida

Resultados de ensaios

3 LED: díodo electroluminescente.

4 AFSSET: Agência Francesa para o Meio-Ambiente, Saúde e 
Segurança (França).

5 AgBB: Comité para a Avaliação do Impacto na Saúde dos 

Produtos de Construção.

6 O Chumbo é um potente agente corrosivo utilizado 
tradicionalmente em pinturas aplicadas na superfície posterior 
dos espelhos, sendo potencialmente prejudicial à saúde e 
meio-ambiente.

7 ppm parte por milhão: unidade utilizada para medir baixas 
concentrações de materiais. Uma parte por milhão (ppm) 
corresponde a um grama por tonelada.

8 RoHS: Directiva Europeia 2002 / 95 / EC sobre a restrição 
do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos 
eléctricos e electrónicos.

9 TÜV (Technischer Überwachungsverein): Agência de 
inspecção e normalização alemã para verificação de segurança 
e qualidade de produtos.

10 UNE-EN 1036: Norma europeia relativa à qualidade de 
espelhos de interiores (vidro para construção).

Um processo optimizado para 
poupar os recursos naturais

Redução de 
emissões para 

um ar mais 
puro

Poupança 
energética

Menos 20% de pintura de protecção 
(camada única). 

30% de vidro reciclado na sua composição. 

Reutilização de 30% a água utilizada no 
processo de fabrico.

Reciclagem de 100% dos metais e 
desperdício de vidro.

Em 5 anos, redução de 15%  
no consumo energético relativo  

à produção do vidro.

Redução de 10% no consumo 
energético relativo ao fabrico  

do espelho, reduzindo  
em 270 t de CO2 / ano  
por centro de produção.

Os nossos centros de produção, tanto de 
vidro como de espelho, estão equipados com 
sistemas de redução e tratamento de emissões 
de poeiras, CO2 e SOX.
O vidro base SGG PLANICLEAR® é fabricado 
no mesmo centro do espelho, eliminando-se 
transportes intermédios.

A sua composição sem chumbo ou solventes faz de SGG MIRALITE® PURE um produto que respeita o meio 
ambiente e a saúde das pessoas, valores muito importantes para Saint-Gobain.

1 A directiva “Decopaint Directive” (Directiva 2004/42/EC, baseada 
no Protocolo de Gotemburgo) aponta à limitação de emissões de 
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) potenciando a utilização de 
solventes orgânicos em alguns vernizes e pinturas. O objectivo será o 
de evitar ou reduzir a contaminação do ar envolvente aos materiais. 

2 Os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e formaldeído são substâncias 
químicas que se propagam facilmente à temperatura ambiente. 
A concentração elevada destas substâncias em espaços interiores 
pode provocar problemas de saúde (irritação de olhos, problemas 
respiratórios, etc…).

1 tonelada 
de vidro reciclado

Equivale à redução em  
250 a 300 kg 

de emissões de CO2

=

Redução da concentração  
de solventes

Espelho 
convencional

SGG MIRALITE® PURE

equivalem à emissão de um camião de 
40 t num percurso de 200.000 km

130 g/L
460 g/L

Cumprimento  
de Decopaint

Os nossos centros de produção de espelho estão certificados 
pelas normas ISO 14000 (ambiental), ISO 9001 (qualidade) e 
OHSAS 18001 (segurança).

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

270 t de CO2 
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Segurança

SGG MIRALITE® PURE deve ser instalado 
de acordo com a regulamentação 
vigente.

Em todos os casos:

Independentemente do sistema de 
fixação aplicado, será necessário:

• Instalar o espelho sobre parede ou 
suporte que seja estável, esteja 
limpa e seca, livre de substâncias 
agressivas, e que seja totalmente 
plana.

• Prever espaço suficiente entre a 
parede de suporte e o espelho de 
modo a assegurar boa ventilação (5 
mm para espelho de altura inferior 
a 1 m e 10 mm para espelhos 
maiores).

• Respeitar uma folga de 1-2 mm 
entre espelhos colocados lado a 
lado.

• Evitar colocar espelhos junto 
de fontes de calor (iluminação, 
aquecimento, etc…).

Pintura protectora contra 
corrosão, abrasão e riscos.

Não contem Compostos 
Orgânicos Voláteis (COV). 
Sem incorporação de Chumbo 
(< 40 ppm) 

Sistemas de fixação

• Montagem em moldura 
Assegurar que a moldura esteja 
limpa e seca. Aplicar o espelho 
em peças de pelo menos 3 mm de 
espessura e assegurar ausência 
de contacto com eventuais 
condensações nas molduras.

• Fixação por presilhas
Assegurar que as fixações são 
adequadas e suficientes. Evitar 
o contacto entre vidro e metal 
utilizando separadores de plástico. 
Fixar o espelho sem excessiva 
pressão.

• Fixação por adesivos
Utilizar adesivos especiais para 
espelhos ou silicones neutros à 
base de álcool associados a fitas 
adesivas de dupla face.

* Qualquer dúvida sobre a neutralidade dos 
produtos a utilizar deverá motivar um teste 
prévio sobre a pintura.

Instalação Exterior

Contactar Saint-Gobain Glass.

Manutenção

Não utilizar produtos agressivos 
(soluções ácidas, muito alcalinas ou 
muito abrasivas).

Assegurar que não permanecem 
resíduos de produtos de limpeza 
junto das arestas.

Esquema de fabricação

6• SGG MIRALITE PURE

Transformação

Características Ópticas

Múltiplas opções de manufactura 
de aresta

SGG MIRALITE® PURE é passível de 
ser cortado em qualquer forma 
geométrica. Pode ser perfurado e 
arestado em diversos formatos.

SGG MIRALITE® PURE pode ser 
personalizado com logótipos, 
foscagem a areia ou gravações na 
face oposta à capa.

SGG MIRALITE® PURE

Espessura % Reflexão 
Mínima

3mm 93

4mm 92

5mm 91

6mm 89

As medidas de reflexão devem seguir a norma 
UNE-EN 410, mas com ângulo de incidência da
luz de 8° face ao normal.

Espelho convencional SGG MIRALITE® PURE

Pintura 1

Pintura 2

Activação química

Prata

Activação química

Vidro

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Instalação e Manutenção – Instruções

CASA DECOR MADRID – Foto: Nacho Uribesalazar.
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SAINT-GObAIN GLASS Portugal
EN 10 – Apartado 1713
2690-295 Santa Iría de Azoia

www.climalit.pt
www.saint-gobain-glass.com


