SGG

PARSOL® ULTRA-GRIS

Vidro
intensamente gris

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN
1665.
O futuro da habitação desde 1665.

SGG

PARSOL® ULTRA-GRIS

O gris mais intenso para interiores elegantes.

Descrição

Vantagens

Normas

PARSOL ULTRA-GRIS é um vidro
float colorido na massa. Fabrica-se
segundo o mesmo processo que o
vidro incolor.

•O
 brilho e a profundidade de uma cor
gris muito intensa.
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•T
 ransmissão luminosa muito baixa
que proporciona maior intimidade.

Oferece uma cor gris muito intensa com
uma transmissão luminosa muito baixa
(10% para 4 mm e 3% para 6 mm).

•P
 ossibilidades de transformação
semelhantes às de um vidro float
SGG PLANILUX.

Este produto dispõe da documentação
necessária para cumprir com a marcação CE para produtos da construção.
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Aplicações

Características

A cor gris profunda do
SGG PARSOL ULTRA-GRIS adorna qualquer tipo de espaço interior. É ideal para
a criação de ambientes design.
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Peso kg/m2

Transformação
PARSOL ULTRA-GRIS pode
submeter-se aos mesmos processos
de transformação como o vidro float
SGG PLANILUX. Entre outras, pode ser
temperado.
SGG

PARSOL ULTRA-GRIS

Espessura mm

PARSOL ULTRA-GRIS cumpre com
a norma EN 572 2.

Factores luminosos

O seu tom elegante dá uma sensação de
sofisticação, harmonia e intimidade.
Pode-se utilizar para todo tipo de aplicações em interiores como móveis (estantes, portas de armários, mesas, etc.),
divisões, portas e paras duche.

Gama

TL %

Factores energéticos

AE %

Espessura: 4 e 6 mm (+/- 0.2 mm).
Dimensões: 6000 X 3210 mm (PLF).

Montagem
As opções de montagem e recomendações para o vidro de cor
SGG PARSOL ULTRA-GRIS são iguais às
de um vidro float colorido na massa.
Para certas aplicações, pode requerer
ser temperado ou termo endurecido
para reduzir o risco de rotura.
O dimensionamento e a montagem
do vidro devem ser conformes com as
normas em vigor e as exigências de
segurança.

Cor: Gris Escuro.

SGG PLANILUX®, SGG

PARSOL® ULTRA-GRIS, são marcas registradas pela Saint-Gobain.

Distribuidor

Saint-Gobain Glass Portugal
EN 10 – Apartado 1713
2691-652 Santa Iria de Azóia - Portugal
Tel. - 219 534 600
www.saint-gobain-glass.com
info-vidriosinteriores@saint-gobain.com

Saint-Gobain Glass reserva o direito de modificar este catálogo sem aviso prévio, em função de disponibilidade e actualização da gama. Sujeito a modificações técnicas. realização: comunicación impresa, s.l – dezembro 2013
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