
 
SGG MIRALITE® PURE
Reflexia pur[ a naturii 

BUILDING GLASS ROMÂNIA



 
SGG MIRALITE® PURE
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Alb • • • • • • • • • • • •

Extra Clar • • • • •

Maro • • • • • •

Gri • • • • • •

Aplicaţii

Proprietăţile SGG MIRALITE® 
PURE ajut[ la m[rirea
spa'iilor interioare (niveluri 
crescute de lumin[, bucurie ;i
stare de bine, ambian'[ 
completat[ cu design original).
Este ideal[ pentru a fi folosit[ 
acas[ (b[i, holuri etc.) ;i în
cl[diri non-reziden'iale precum 
birouri, firme, hoteluri,

Lumină, spaţiu și design

restaurante, s[li de sport etc. 
Utilizabil[ în diverse forme 
pentru a crea noi dimensiuni:
oglinzi înr[mate sau neînr[mate, 
placare pere'i, piese de
mobil[ (mas[, u;[ de dulap, 
raft), reclame etc.

Gamă 

SGG MIRALITE® PURE

SGG MIRALITE® PURE r[mâne fidelă 
valorilor fundamentale ale  
Saint-Gobain Glass ;i transmite un 
mesaj puternic de con;tientizare real[ a 
chestiunilor privind s[n[tatea ;i mediul. 

Dovad[ a proceselor continue de 
inova'ie desf[;urate de Saint-Gobain 
Glass, aceast[ nou[ oglind[ combin[ 
calitatea superioară cu o performan'[ 
de mediu unic[ (vopseaua de protec'ie 
nu con'ine plumb, iar cantitatea de 
solven'i utiliza'i este minim[). 

SGG MIRALITE® PURE oferă 
posibilitatea unei prelucr[ri u;oare, 
precum ;i calitate ;i durabilitate 
excep'ionale, iar acest nivel înalt de 
performan'[ faciliteaz[ procesarea 
;i asigur[ confortul utilizatorului. 

Utilizarea exclusiv[ la fabrica'ie a unui 
tip nou de sticl[ – SGG PLANICLEAR®, 
cu transparen'[ crescut[ ;i o nuan'[ 
clară, str[lucitoare – garanteaz[ culori 
pure ;i vii, indiferent de condi'iile 
de iluminare. În plus, aplicarea 
de sticl[ opac[ extinde gama de 
posibilit['i privind designul interior. 
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O oglindă dedicată sănătăţii și mediului  

SGG MIRALITE® PURE

Dimensiuni de fabricare: 
DLF: 3210x2000 mm, 3210x2250 mm, 
3210x2550 mm, 3210x2750 mm
HDLF: 1605x2000 mm, 1605x2250 mm, 
1605x2550 mm, 1605x2750 mm

Toleranță a grosimii:   
2, 3, 4, 5, 6 mm +/- 0,2 mm



Condi'ii 
de lucru 

îmbun[t['ite

Procesare facil[

Vopseaua con'ine cu 70% mai pu'in solvent 
;i respect[ cerin'ele Directivei 1 ”Decopaint” 
(valoarea con'inutului maxim este de 130 g/l). 

Zero solven'i aromatici (xilen).

Vopseaua folosit[ este pe baz[ de ap[ ;i 
sunt diminuate astfel mirosurile ;i expunerea 
la substan'e d[un[toare. Astfel, siguran'a 
muncii ;i a liniilor de produc'ie este crescut[.

SGG MIRALITE® PURE se 
preteaz[ la toate tipurile 
de opera'iuni de t[iere 
;i de prelucrare.  

Nu se ciobe;te, nu se sf[râm[ 
;i nu con'ine compu;i 
organici volatili (COV).  

SGG MIRALITE® PURE ofer[ calitate superioar[ 
;i durabilitate. În acela;i timp, nivelele de COV 
emise în aerul din interior r[mân nedetectabile.  

Pentru c[ nu con'ine plumb, este mai u;or 
de reciclat în cuptoarele pentru sticl[. 

Fiind realizat[ din sticl[ cu grad crescut de 
claritate, SGG MIRALITE® PURE este ideal[ pentru 
crearea unor spa'ii interioare puternic luminate.  

Datorit[ suportului opac, acoperit cu un 
strat albastru, este de asemenea perfect[ 
pentru crearea efectului de backlighting 
(folosind, de exemplu, LED-uri).

Tehnologie 
avansat[

Oglind[
standard

M[sur[tori f[cute conform ISO 16000 
realizate de EUROFINS Test

Con'inut de plumb în vopseaua uscat[ conform 
ISO 11 885, realizat de TüV9

SGG MIRALITE® PURE poart[ marcajul CE, iar  
performan'a sa este monitorizat[ continuu 

30-50 000 ppm7

<1 000 ppm

<90 ppm

<40 ppm

RoHS8

US Federal

Con'inut de COV aproape nedetectabil

COV total dup[ 

COV total

AFSSET
4
/AgBB

5

< 10 µg/m3 < 10 µg/m3

< 1000 µg/m3 10 µg/m3

Total formaldehide

SGG MIRALITE®

PURE

Test de coroziune în cea'[ salin[ neutr[,  
ISO 9227 dup[ 480 H

Coroziune  
maxim[  
a marginilor

Coroziune  
maxim[  
a marginilor

Coroziune  
maxim[  
a marginilor

EN 1036 
standard

Test de coroziune în cea'[ salin[  
cupro-acetic[, ISO 9227 dup[ 120 H

Condens (EN 1036 – Anexa A) dup[ 480 H

< 1000 50

250

0

< 1500

< 200

Longevitate garantat[ 

Performan'e de top dovedite

4. AFSSET= Agen'ia Francez[ de Securitate Sanitar[ a 
Mediului ;i Muncii (Fran'a).

5.  AgBB= Comitetul de evaluare a problemelor de 
s[n[tate privind produsele de construc'ie (Germania).

6. Plumbul este un agent anti-coroziv puternic, folosit 
în mod tradi'ional în vopseaua aplicat[ pe partea din 
spate a oglinzilor. Este poten'ial periculos pentru  
s[n[tate ;i mediul înconjur[tor.

7. ppm (parts per milion = p[r'i per milion)= unitate de 
m[sur[ a concentra'iilor unor substan'e diluate într-o 
solu'ie. 1 ppm corespunde unui raport de 10-6, adic[ 1 
g per ton[.

8. RoHS=  Directiva European[ 2002/95/EC referitoare 
la Restric'ia utiliz[rii anumitor substan'e periculoase în 
echipamentele electrice ;i electronice.

9. TüV (Technischer Überwachungs-Verein)= Agen'ia 
German[ de inspec'ie ;i standardizare care certific[ 
siguran'a ;i calitatea produselor. 

10. EN 1036= Standardul European privind calitatea 
oglinzilor de interior (sticl[ în industria construc'iilor).

Un proces de produc'ie optimizat 
;i resurse economisite

Emisii reduse 
pentru un aer 

mai curat

Economii de 
energie din 
dou[ cifre 

20% mai pu'in[ vopsea de protec'ie 
(este necesar un singur strat)

30% din sticla folosit[ este reciclat[ 

30% din apa folosit[ în procesul de 
fabrica'ie este tratat[ ;i reutilizat[ 

100% din metale, p[mânturi rare 
;i cioburi sunt reciclate

  

Reducerea cu 15% în 5 ani 
a consumului de energie 

la produc'a de sticl[. 
10% mai pu'in[ energie este 

necesar[ la produc'ia oglinzii, 
ceea ce evit[ emiterea a 270 
de tone de CO2 anual pentru 
fiecare unitate de produc'ie. 

Unit['ile noastre de produc'ie a 
sticlei ;i a oglinzilor sunt: 
• Echipate cu ESPs pentru a 
reduce ;i a trata emisiile de praf, 
precum ;i cele de CO2 ;i SOx
• Aproape una de cealalt[ (nu 
este necesar transportul)
• Localizate în apropierea consumatorilor 
pentru optimizarea logisticii. 

Prin designul ultra-simplu ;i compozi'ia lipsit[ de plumb ;i solven'i,  
SGG MIRALITE® PURE reflect[ aten'ia sporit[ acordat[ s[n[t['ii ;i mediului. 
Acum, mai mult decât oricând, inova'ia reflect[ valorile Saint-Gobain.  

1. A;a numita ”Directiv[ Decopaint” (Directiva 2004/42/EC, 
bazat[ pe Protocolul de la Gothenburg) are drept obiectiv 
limitarea emisiilor de compu;i organici volatili – COV – prin  
utilizarea solven'ilor organici în anumite lacuri ;i vopsele, 
printre alte produse, pentru a preveni ;i a reduce poluarea 
aerului cauzat[ de COV, ace;tia contribuind la formarea  
ozonului de la nivelul solului. 

2. Compu;ii organici Volatili (COV) ;i formaldehidele sunt 
substan'e chimice organice care pot fi emanate u;or la  
temperatura camerei. În concentra'ie ridicat[, provoac[ 
probleme de s[n[tate (irita'ie a ochilor, probleme de respira'ie 
etc).

3. LED= Diod[ emi'[toare de lumin[.

1 ton[ de sticl[ reciclat[ 

evit[ producerea a 250 
– 300 kg de CO2

=

Reducerea concentra'iei 
de solven'i 

Oglind[ standard  SGG MIRALITE® PURE 

echivaleaz[ cu cantitatea de emisii a unui camion 
de 40 de tone care parcurge 200.000 km. 

130 g/L
460 g/L

respectă cerinţele
Decopaint

Unit['ile noastre de fabricare a oglinzilor sunt certificate 
ISO 14000 (mediu), ISO 9001 (calitate) ;i OHSAS 18001 
(siguran'[). 

270 de tone de CO2 

Cea mai sc[zut[ concentra'ie de plumb
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Nu folosi'i produse agresive  
(solu'ii foarte acide, solu'ii
foarte alcaline, abrazive etc).
Asigura'i-v[ c[ nu r[mân resturi 
de produse de cur['are
pe margini.

Siguran'[
SGG MIRALITE® REVOLUTION 
trebuie instalat[ în conformitate 
cu reglement[rile în vigoare.

Important  
Indiferent de modul în care este 
fixat[ oglinda, asigura'i-v[ c[:

• Instala'i oglinda pe un perete 
suport care este stabil, curat ;i 
uscat, f[r[ substan'e abrazive ;i 
absolut plat; 

• L[sa'i suficient spa'iu între 
peretele suport ;i oglind[ pentru 
a asigura o ventila'ie bun[ (5 
mm pentru o oglind[ care are 
mai pu'in de 1 m în[l'ime, 10 mm 
pentru o oglind[ mai mare);

• L[sa'i un spa'iu de 1 – 2 mm 
între oglinzi atunci când sunt 
instalate una lâng[ alta;

• Evita'i a;ezarea oglinzii lâng[ o 
surs[ puternic[ de c[ldur[ (corp 
de iluminat sau surs[ de înc[lzire 
etc.). 

Vopsea care ofer[ protec'ie unic[  
împotriva coroziunii,
abraziunii ;i a zgârieturilor.

Nu con'ine nici un compus  
organic volatil (COV).
F[r[ plumb ad[ugat ( < 40ppm ) .

Fixare

• Înr[mare
Asigura'i-v[ c[ rama este curat[ 
;i uscat[. Pozi'iona'i
oglinda pe distan'iere (cale) de 
plastic cu grosimea de cel
pu'in 3 mm, pentru a ridica 
oglinda ;i pentru a evita
contactul cu condensul care s-ar 
putea acumula pe ram[.

• Fixare mecanic[
Asigura'i accesorii adecvate.  
Evita'i contactul dintre sticl[ ;i
metal, utilizând distan'iere ;i 
rondele din plastic. Fixa'i oglinda 
f[r[ a aplica o presiune excesiv[. 

• Fixarea cu adezivi
Fixa'i SGG MIRALITE® PURE  
folosind adeziv pentru oglind[ 
(N.B: FOLOSI"I NUMAI  
silicon neutru, realizat pe baz[ 
de alcool sau oxim) sau pl[cu'e 
dublu-adezive. Adezivii acizi nu 
sunt recomanda'i. Respecta'i 
întotdeauna instruc'iunile  
produc[torului de adezivi. 

*În cazul în care există vreun  
dubiu dacă produsele folosite
sunt neutre, este foarte  
important să se facă un test
de compatibilitate cu vopseaua.

Instalare exterioar[
V[ rug[m s[ contacta'i 
Saint-Gobain Glass.

Între'inere

Structura oglinzii

Montare ;i între'inere – ghid practic 

Procesare

Performan'[ optic[ 

Numeroase op'iuni de prelucrare 

SGG MIRALITE® PURE se preteaz[ 
la t[ieri în forme geometrice 
regulate sau neregulate. Poate 
fi g[urit[ ;i prelucrat[ (conic, 
;anfren etc.).

SGG MIRALITE® PURE poate fi  
personalizat cu logo, design 
sablat sau gravat pe fa'a opus[ 
stratului protector. 

Grosime % Rl minimum

3 mm 93

4 mm 92

5 mm 91

6 mm 89

Oglind[ standard

Vopsea 1

Vopsea 2

Tratament chimic

Strat de argint

Tratament chimic

Sticl[

M[surarea gradului de reflexie 
este realizat[ în conformitate 
cu standardul EN 410, dar cu un 
unghi de inciden'[ a luminii  la  
8o fa'[ de norm[. 
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SGG MIRALITE® PURE 



Saint-Gobain Glass Polska
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza/Polska
glassinfo.pl@saint-gobain-glass.com

http://pl.saint-gobain-glass.com 

Building Glass România

Saint-Gobain Glass România

Str. Varianta Nord, nr. 61

910053 - C[l[ra;i, România

Tel: + 40 242 305 185

Fax: + 40 242 305 113 

Birouri Bucure;ti 

Tel: + 40 212 075 716 

glassinfo.ro@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.ro

www.controlsolar.ro

www.fereastraperfecta.ro

www.sticlasidesign.ro


