SGG MIRALITE PURE

Descriere
Utiliz?ri
Oglind? SGG MIRALITE PURE se poate utiliza în orice fel de interior, în locuin?e individuale sau în spa?iile
profesionale.
Recunoscut? de c?tre designeri ?i arhitec?i de amenaj?ri interioare, oglinda este ideal? pentru a transforma o
înc?pere, a crea vizual impresia de spa?iu, a genera jocuri de lumin? sau efecte de perspectiv?.
Poate fi utilizat? sub diverse forme: oglinzi încadrate sau nu, placare mural?, element de mobilier (u?? de
dulap).

Avantaje
ESTETIC?
Cu aceste atuuri estetice, oglinda permite crearea de spa?ii interioare luminoase.

GRIJA PENTRU MEDIUL ÎNCONJUR?TOR
Cantitatea de plumb rezidual din lacul de protec?ie corespunde cu cel care se g?se?te în materiile prime în

stare natural?. Rezultat: impact zero asupra mediului înconjur?tor.

REDUCEREA LA MINIMUM A AMPRENTEI ECOLOGICE
Oglinda SGG MIRALITE PURE se înscrie în politica de protec?ie a mediului înconjur?tor lansat? de Grupul
Saint-Gobain, membru a Global Compact creat de Na?iunile Unite. Ac?iunile întreprinse în fiecare etap? de
fabrica?ie se articuleaz? în jurul a trei axe majore:
1. Economia resurselor naturale
30% din apa folosit? în procesul de fabrica?ie este refolosit?;
30 % din sticla reciclat? este folosit? în compozi?ia sticlei.
2. O produc?ie responsabil?:
Reducerea emisiilor de CO2;
Retratarea apei;
Reciclarea reziduurilor de metale pre?ioase ?i a resturilor de sticl?.
3. Un circuit logistic optimizat datorit? fabricilor instalate în Europa.

FACILITAREA PUNERII ÎN OPER? ?I A PRELUCR?RII
Fa?? de oglinzile tradi?ionale, MIRALITE PURE este compatibil? cu o multitudine de adezivi ?i produse de
lipit. Duritatea lacului contribuie la u?urin?a decup?rii ?i a fason?rii.

Performan?e
Reflexie luminoas?
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În conformitate cu standardul EN 1036.

EMISIE DE COV
Gra?ie compozi?iei exclusive de lac, MIRALITE PURE se caracterizeaz? printr-o emisie redus? de COV

(Compu?i Organici Volatili).
Este clasat A+ conform etichet?rii sanitare impuse în Fran?a începând cu dat? de 1 septembrie 2013 pentru
produsele de decora?iune ?i amenajare.

Posibilit??i de prelucrare
MIRALITE PURE se potrive?te tuturor manierelor de decupare, geometrice sau non geometrice. Dup?
decupare, sticla poate fi g?urit? ?i fasonat? (oblic, înclinat etc.).
Oglinda se poate personaliza cu un motiv, logo sau desen prin sablare sau gravare pe fa?a anterioar?.
Pentru mai multe informa?ii legate de prelucrarea oglinzii MIRALITE PURE vezi ghidul de prelucrare.

Montaj
Montajul se va realiza cu respectarea reglement?rii în vigoare ?i normelor de securitate.

PRINDERE ÎN FAL? ÎNTR-UN PROFIL
Cadrul trebuie s? fie perfect curat ?i uscat.
Oglinda va fi sprijinit? pe suporturile din plastic dur pentru ridicarea acesteia cu cel pu?in 3 mm ?i se va evita
contactul cu apa din condens care este posibil s? se acumuleze în profil.

ELEMENTE DE FIXARE
Se va avea în vedere c? fixarea s? se realizeze în mod corespunz?tor.
Se va evita contactul sticl?-metal prin utilizarea filmelor intercalare ?i a filmelor din plastic pentru fixare.
Se va avea grij? ca oglinda s? nu fie for?at? la momentul fix?rii.

LIPIRE
Oglinda va fi fixat? cu ajutorul produsului dublu adeziv ?i a celui de lipit sau exclusiv cu silicon neutru pe

baz? de alcool sau oxim?. Este necesar? efectuarea unui test de compatibilitate oglind?-produs.
Se vor respecta instruc?iunile produc?torului de lipici.

ÎN TOATE CAZURILE
Între peretele-suport ?i oglind?: se va las? un spa?iu suficient pentru ventila?ie (spa?iu de 5 mm dac?
în?l?imea oglinzii este < 1 m, 10 mm dac? în?l?imea oglinzii este de > 1 m).
În cazul în care se monteaz? mai multe oglinzi una lâng? cealalt?: se va respecta un spa?iu intercalar de
minimum 1 pân? la 2 mm.
Oglind? va fi montat? pe un perete suport stabil, curat ?i uscat care s? nu con?in? substan?e agresive.
Oglinda va fi montat? pe o suprafa?? perfect plan? (suport plan, oglind? f?r? bride, etc.) pentru a se evita
orice distorsionare de imagine.
Se va evita instalarea oglinzii în apropierea unei surse puternice de c?ldur?.

ÎNTRE?INERE
Este interzis? folosirea produselor de între?inere agresive (solu?ie acid?, puternic alcalin? sau abraziv?).
Se va avea grij? c? pe margini s? nu r?mân? urme ale produselor de cur??at.

Reglement?ri
Oglinzile din gama MIRALITE PURE respect? cerin?ele standardului EN 1036.
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