SunGuard High Durable
®

HD Silver 70
Szkło do zastosowań monolitycznych!
SunGuard ® HD Solar reprezentuje nowy standard wśród powlekanych szkieł przeciwsłonecznych produkowanych przez firmę GUARDIAN. Produkty serii HD cechują się wysokim poziomem przejrzystości i termoizolacji, charakterystycznym dla szkieł miękkopowłokowych. Jednocześnie dają możliwości obróbki
i przetwarzania porównywalne pod wieloma względami do obróbki produktów z powłoką pyrolityczną.
Wytrzymałość powłok HD pozwala na monolitycznie wykorzystanie szkła tego typu na wewnętrznej
płaszczyznie okna lub w spandrelu.
Właściwości
• Łatwość przetwarzania
• Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna
• Może być hartowane lub gięte
• Jeden produkt zarówno do zastosowań w wersji odprężonej jak i do obróbki cieplnej
• Brak ograniczeń czasowych dotyczących dopuszczalnego okresu magazynowania
• Wysoka estetyka i wydajność
Zastosowanie
• Przeszklenia balkonów i balustrad
• Fasady typu „podwójna skóra”
• Zadaszenia szklane, drzwi, ścianki działowe
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Szkło monolityczne: 6 mm, powłoka na pozycji #2.

Produkty serii SunGuard ® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci
zakładów przetwarzających szkło GUARDIANa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.
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Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości
współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.
Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak rownież dodatkowym obowiązującym
pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania
wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak rownież aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem
firmy GUARDIAN.
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