SunGuard SuperNeutral
®

SN 70/37
Znakomita selektywność i wartość U = 1,0 W/m 2K
Architekci i właściciele budynków regularnie wybierają szkła powlekane, które oferują wysoki poziom
naturalnej transmisji światła, zapewniając przy tym energooszczędność i ochronę przeciwsłoneczną. Produkt
SunGuard® SuperNeutral SN 70/37 idealnie spełnia te wymagania. Wielofunkcyjna powłoka ogranicza
konieczność stosowania sztucznego oświetlenia do minimum, charakteryzuje się przy tym doskonałą
ochroną przeciwsłoneczną oraz termoizolacyjnością.
• Standardowo dostępny na szkle ExtraClear ™
• Neutralny kolor odbicia i transmisji światła
• D oskonała selektywność, niski poziom całkowitej transmisji energii słonecznej oraz wysoka
przepuszczalność światła widzialnego
• Dostępne na szkle laminowanym bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym
• Możliwość dobrania spandreli
• Dostępna wersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) oraz wersja odrężona

Światło widzialne
Transmisja

Energia słoneczna

[%]

Odbicie na
zewnątrz
[%]

Odbicie do
wewnątrz
[%]

Wskaźnik
oddania
barw

70

11

12

93

Szyba zespolona: 6/16/4, SunGuard® na pozycji #2
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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.

www.sunguardglass.pl
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