SGG

MIRALITE® PURE

Ghid de procesare, întreţinere şi
montare.
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Informaţii generale
1. Informaţii generale
Oglinda SGG MIRALITE® PURE este
rezultatul unui proces
continuu de inovare desfășurat
de Grupul SAINT-GOBAIN.
Oglinda combină calitatea
înaltă cu preocuparea
excepţională privind mediul
(vopsea protectoare fără plumb
și un minimum de solvenţi).
• Procesarea facilă, calitatea și
durabilitatea excepţională,
precum și performanţa se
traduc printr-un grad înalt de
confort al montajului și al
utilizării.
• Folosirea exclusivă ca bază
a noii sticle SGG PLANICLEAR®,
caracterizată prin transparenţă
crescută și o tentă neutră și
clară, conduce la obţinerea unor
culori naturale ale obiectelor din
reflexie.
• Substratul unic de culoare gri
antracit elimină efectul de

supraexpunere atunci când sunt
folosite lumini de fundal de tip
LED.
MIRALITE® PURE respectă
standardele EN 1036-2:2008.
SGG

Fiecare panou de oglindă este
marcat cu sigla producătorului
SAINT-GOBAIN, sigla
SGG MIRALITE® PURE, precum și
data de fabricaţie și momentul
imprimării pe lacul de protecţie.
Pe perioada de utilizare a
oglinzilor, trebuie urmate câteva
reguli esenţiale:
• Evitaţi montarea oglinzii în
apropierea surselor de căldură
(temperatură mai mare de
45°C) – încălzirea excesivă a
oglinzilor poate cauza
deteriorarea stratului reflectant
sau spargerea sticlei.

• Luaţi în calcul impactul
mecanic, spre exemplu în cazul
oglinzilor montate pe uși sau pe
fronturile de mobilă.
• Evitaţi expunerea constantă la
umezeală (băile nu sunt locuri
clasificate ca având expunere
constantă la umezeală). Totuși,
dacă aceasta nu poate fi
evitată, spre exemplu în cazul
instalării în săli de gimnastică
sau de fitness, spaţii pentru
călărie, piscine, camere de spa,
saune și camerele învecinate
sau alte astfel de încăperi, în
care umiditatea aerului sau
vaporii corozivi sunt prezenţi,
vă recomandăm să utilizaţi
sticla cu strat protector
SGG MIRASTAR. Acesta oferă
o reflexie similară cu aceea a
oglinzii.

Depozitare
2. Depozitare
În acord cu Termenii Generali de
Vânzare, orice deteriorare
rezultată în urma transportului
va fi raportată transportatorului.
Dacă oglinzile sau ambalajele
sunt afectate de umezeală, spre
exemplu în cazul în care
temperaturile se modifică în
timpul transportului,
îndepărtaţi imediat materialul
umezit și uscaţi oglinzile înainte
de depozitare.
• Oglinzile trebuie depozitate
în poziţie verticală (la un unghi
de până la 6-7 grade). Atenţie
la marcajul de pe cutie. În cazul
depozitării distanţate,

grosimea unui pachet de
oglindă nu trebuie să
depășească 300 mm, distanţa
necesară pentru circulaţia
optimă a aerului. Oglinzile
trebuie să fie întotdeauna
îndreptate în faţă. Nu plasaţi
niciodată două oglinzi cu
suprafeţele reflectante faţă în
faţă.
• Depozitaţi oglinzile doar în
spaţii acoperite, închise și
uscate, la o temperatură de până
în 10° C în timpul perioadelor reci
și ventilate în timpul sezonului
călduros. Nu depozitaţi oglinzile
în directa vecinătate a surselor de

căldură, a materialelor corozive
sau a surselor de vapori
(substanţe chimice, solvenţi,
combustibili, acizi etc.).
• Pentru a preveni deteriorarea,
depozitaţi oglinda pe o
suprafaţă neexpusă la vibraţii
(din plăci de lemn sau de
plastic), iar sprijinirea acesteia
se face numai pe margini,
niciodată pe colţ.
• Pentru depozitarea oglinzilor,
respectaţi întotdeauna regula
FIFO, adică stocurile mai vechi
se folosesc primele.
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Procesare
3. Procesare
• Oglinda SGG MIRALITE® PURE
poate fi tăiată în forme
geometrice regulate sau
neregulate. Poate fi găurită sau
poate fi prelucrată (tăiere
oblică, conică și sablare).

• La prelucrarea oglinzii,
evitaţi soluţiile acide sau bazice
agresive și materialele abrazive.
Reziduurile agenţilor folosiţi în
timpul prelucrării și al
curăţării trebuie îndepărtate de
pe procesul finit. În plus,
acordaţi atenţie curăţeniei la

staţiile de manevrare a
oglinzilor și în timpul procesării și
al tăierii.

Montarea oglinzii
4. Montarea oglinzii
Alegerea sistemelor de fixare
Alegerea sistemelor de fixare
depinde de cererile de aplicare,
adică scopul oglinzii, suprafaţa pe
care oglinda va fi instalată,
grosimea sticlei și impactul
asupra condiţiilor de mediu.
În toate situaţiile de montare, mai
ales la montarea pe tavan, trebuie
respectate cerinţele de siguranţă
care se impun.
Cele mai frecvente metode de
fixare:
• agenţi chimici de lipire
• sisteme de fixare mecanică
• sisteme de fixare combinate
(chimic/mecanic)
Oricare ar fi metoda adoptată,
asiguraţi-vă că planurile de fixare
se îmbină cu precizie.
Instrucţiuni de montare și de
ventilare
Oglinda este expusă la deteriorări
și coroziune, în funcţie de mediul
în care este instalată.
De aceea, acordaţi atenţie
întotdeauna următoarelor reguli
de montare:
• Pentru a asigura ventilarea
necesară, spaţiul dintre oglindă
și suprafaţa de bază trebuie să
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fie de cel puţin 5 mm pentru
oglinzile de până la 1m înălţime
și de 5 până la 10 mm
pentru oglinzile mai înalte. Dacă
distanţa optimă nu poate fi
păstrată, asiguraţi cea mai bună
ventilare posibilă a părţii din
spate prin alegerea tipului și a
metodei de aplicare a mijlocului
de fixare (poziţionarea verticală
a benzii adezive/ a adezivilor,
folosirea distanţierilor).
• Pentru montarea oglinzii fără
ventilare în partea din spate,
este recomandată sigilarea
marginii de îmbinare. Astfel, se
va proteja partea din spate a
oglinzii de condiţiile exterioare.
Urmaţi întotdeauna instrucţiunile
producătorului privind timpul
de lipire a agenţilor folosiţi la
fixare înainte de sigilarea
marginilor oglinzii.
• Pentru oglinzi realizate
din mai multe părţi, păstraţi
distanţa corectă între margini.
• Pentru montarea oglinzilor în
dimensiunile de stoc oferite de
Saint-Gobain Glass, este
recomandată folosirea unui
panou.
• Pentru montarea oglinzilor în
profile, este recomandată

folosirea distanţierelor între
marginea oglinzii și profil.
• Materialele de lipire trebuie să
nu aibă proprietăţi agresive.

4.1 Pregătirea suprafeţei de bază
• Suprafaţa/ suprafaţa de bază
pe care va fi montată oglinda
trebuie să fie curată, uscată,
lipsită de umezeală, reziduuri
acide, vaze sau alţi agenţi
agresivi. Suprafaţa de bază
trebuie să fie amorsată.
• Suprafaţă de bază trebuie să
fie egală și să nu fie predispusă
la deformări. Evitaţi diverșii
factori de curbare a suprafeţei
de bază pentru a preveni astfel
deformarea imaginii oferite de
oglindă.
• Partea din spate a oglinzii
trebuie să fie pregătită și
degresată corespunzător, spre
exemplu cu spirt chirurgical.
• Este recomandată urmarea
de fiecare dată a instrucţiunilor
emise de producătorul
materialelor de asamblare.
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4.2 Sisteme chimice de fixare
Oglinda SGG MIRALITE® PURE
poate fi fixată folosind doar
următoarele sisteme chimice:
• adeziv special pentru oglinzi,
• silicon neutru pe bază de alcool
sau oxim (într-o culoare naturală)
• bandă specială dublu-adezivă
Adezivii acizi nu sunt
recomandaţi. Dacă nu sunteţi
sigur de compatibilitatea
adezivului, faceţi un test pe lac.
Materialele de lipire (adezivi,
silicon, bandă) trebuie aplicate
egal pe suprafaţă, în linii paralele
verticale. Urmaţi întotdeauna
instrucţiunile oferite de
fabricantul materialelor de lipire.
4.3 Testarea materialelor de lipire
Ca răspuns la numeroasele cereri
primite de la clienţii noștri,

SAINT-GOBAIN GLASS a
realizat un test privind
materialele de lipire alese.
Următoarele produse de lipire
s-au dovedit adecvate în ceea ce
privește aderenţa și nu au
prezentat decolorări în timpul
testului de laborator care a avut
loc în 2015.
SAINT-GOBAIN GLASS nu este
producătorul materialelor de
asamblare și de aceea nu
garantează caracterul lor
neutru și nu este responsabil

pentru proprietăţile produselor
menţionate în aceste instrucţiuni.
În cazul în care există incertitudini
privind materialele de asamblare,
realizaţi testul conform indicaţiilor
oferite de producător.
4.4 Sisteme mecanice de fixare
Oglinda SGG MIRALITE® PURE
poate fi montată utilizând
elemente mecanice, precum:
• șuruburi cu spaţiere de perete;
• bare speciale în formă de U;
• magneţi.

Întreţinere
5. Întreţinere
Pentru a îndepărta petele apărute
în utilizarea de zi cu zi, oglinzile
trebuie șterse folosind o ţesătură
curată și moale și un agent de
curăţare destinat sticlei, neutru
și fără particule abrazive. Agenţii
care conţin substanţe puternic
acide sau bazice nu vor fi folosite
deoarece pot deteriora
permanent suprafaţa de sticlă.
Petele rezistente, precum
grăsime, cosmetice etc., pot fi

îndepărtate folosind piele de
căprioară înmuiată în apă
călduţă și stoarsă. Odată
curăţată, oglinda nu trebuie să
rămână udă și nu trebuie
lăsate picături pe margini. Pentru
a asigura durabilitatea stratului de
oglindă, evitaţi prezenţa continuă
a umezelii pe margini.

SAINT-GOBAIN GLASS a luat toate măsurile pentru a se asigura că informaţia prezentă va fi corectă în momentul publicării. SAINT-GOBAIN GLASS își rezervă dreptul de a
schimba conţinutul documentului în versiunile ulterioare.
Notă! În cazul utilizării unor agenţi de curăţare neadecvaţi, producătorul nu este responsabil pentru posibilele deteriorări ale oglinzii.

