SGG

PLANILAQUE ®
EVOLUTION Vidro lacado de
alta resistência

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

PLANILAQUE® EVOLUTION

Aplicações

Descrição

PLANILAQUE EVOLUTION associa a
estética do lacado com o brilho do vidro.
Este produto exclusivo adapta-se a
qualquer espaço interior, contribuindo
para enriquecer e decorar qualquer
ambiente, incluindo aqueles
de grande humidade.
SGG PLANILAQUE EVOLUTION
reveste as paredes e utiliza-se em
mobiliário e portas de correr.
É perfeito tanto para a sua casa como
para qualquer ambiente onde se
procure um toque de estilo e decoração
(hotéis, centros comerciais, museus,
salas de espetáculos, etc.).
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Vantagens

PLANILAQUE EVOLUTION é um
vidro lacado de aspeto opaco e de cor,
obtido por deposição e recozido com
uma laca de alta resistência sobre
uma das faces do vidro.
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Transformação

• Resistência à humidade
A composição da laca utilizada
para fabricar o SGG PLANILAQUE
EVOLUTION permite a sua aplicação
em espaços húmidos, tais como
cozinhas e casas de banho.

Para responder às exigências
de certos projetos,
pode-se colocar um filme
específico de segurança,
graças ao qual responde
aos requisitos.
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Espessura (mm)

Com SGG PLANILAQUE EVOLUTION,
as cores realizadas pelo vidro
iluminam os ambientes interiores
através dos reflexos.

Ultra-branco
SGG 11

Dimensões
(mm)

Vermelho Fogo

• Resposta às inspirações
arquitetónicas atuais

• Segurança

Preto
SGG 20

PLANILAQUE EVOLUTION corta-se e
transforma-se exatamente igual a um
espelho. Para o corte recomenda-se
colocar os vidros sobre uma mesa
limpa e livre de esquirlas para proteger
e manter adequadamente a laca.
Para personalizar SGG PLANILAQUE
EVOLUTION, pode serigrafar-se um
logótipo a frio sobre a face vidro (face
não lacada) ou gravação no lado da laca.
O efeito estético obtido será diferente
em função de se esta gravação se
realiza no lado vidro ou no lado da laca.
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Montagem
• Montagem simples
De acordo com a norma em vigor
SGG PLANILAQUE EVOLUTION foi
projetado exclusivamente para a sua
montagem em interiores.
SGG PLANILAQUE EVOLUTION pode
fixar‑se:
–M
 ecanicamente com um caixilho
ou com ajuda de peças de fixação;
–C
 olado, usando adesivos neutros
translúcidos ou adesivo branco de
dupla face. Em caso de dúvida acerca
da compatibilidade do adesivo,
é indispensável ensaiar antes a sua
reação com a laca.
SGG PLANILAQUE EVOLUTION não pode
situar-se próximo de fontes de calor
intenso.
• Manutenção
Limpar com um pano limpo e suave
e com um produto de limpeza adequado
específico para vidros (produto
neutro sem partículas abrasivas).

A representação das cores só pode ser utilizada como orientação. As técnicas de impressão utilizadas não permitem reproduzir as cores com exactidão.
®
SGG PLANILAQUE
EVOLUTION é uma marca registada pela Saint-Gobain.

Distribuidor

Saint‑Gobain Glass Portugal,
Vidro Plano S.A.
EN 10 – Apartado 1713
2691-652 Santa Iria da Azoia
Tel.: +351 219 534 626
Fax: +351 219 534 642
www.saint-gobain-glass.com

Este folheto foi fabricado com papel 100% reciclado
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