SGG

TIMELESS

O vidro de duche à prova de àgua

INFORMAÇÃO BASICA
Um efeito anti corrosão para uma transparência preservada - Dia após dia, o vidro é protegido da corrosão
mantendo a sua beleza.
Um vidro mais fácil de limpar - A água desliza sobre a superficie do vidro o que limita os depósitos de calcário e
manchas. Os vestígios residuais limpam- se com mais facilidade que o vidro não tratado.
Um tratamento de grande durabilidade - SGG TIMELESS é obtido por deposição magnetrónica de uma capa de óxidos
metálicos. Este tratamento mantém- se ao longo do tempo sem perder a sua eficácia e pode ser sujeito a todos os tipos
de transformação industrial.
DESCRIÇÃO
SGG TIMELESS é um vidro muito incolor, SGG PLANICLEAR, sobre o qual é depositado um revestimento praticamente
invisível.
SGG TIMELESS é por isso muito transparente e não altera a percepção das cores qualquer que seja a espessura do
vidro
PERFORMANCE
Teste comparativo anti corrosão - SGG TIMELESS resiste à corrosão. Duche após duche, ele continua transparente.
Teste comparativo anti mancha - SGG TIMELESS retoma a sua transparência inicial. O embaciado evapora- se mais
rapidamente que o vidro não tratado.
Espalhamento da água instantaneamente - Durante o duche, a água espalha- se visilmente e rapidamente.
Teste comparativo de limpeza - Com SGG TIMELESS a limpeza é rápida e sem esforço. Depois do duche, o limpador
desliza e a limpeza é muito facilitada.
Teste comparativo: Depósito de calcário - Sobre SGG TIMELESS a água espalha- se rapidamente e deixa pouco
vestígios de calcário, contrariamente à maioria dos tratamentos existentes.
TRANSFORMAÇÃO
SGG TIMELESS é um vidro tratado numa face. É um produto a temperar: a têmpera é obrigatória para obter as
caracteristicas finais do produto.
A capa SGG TIMELESS é praticamente invisível. Pra identificar a face tratada, recomenda- se localizar a face float
(graças a um detetor ou a uma lâmpada uv). O tratamento SGG TIMELESS é sempre localizado na face oposta à face
oposta à face float (face atmosfera). Para permitir identificar as faces do vidro, é aconselhavel colocar um autocolante
semi- adesivo sobre a face float (face não tratada).
O produto pode ser transformado nas condições gerais utilizadas para o vidro float. SGG TIMELESS pode ser cortado,
manufacturado e temperado.
Pode ser curvado dentro de raios próximos de 1m (para raios inferiores há que realizar ensaios).
SGG TIMELESS pode ser serigrafado sobre uma das faces.
Pode ser laminado, sob reserva que o vidro possa ser previamente temperado, e que a capa seja montada para o
exterior do laminado.
Para todas as fases de transformação, utilizar as ferramentas e materiais adequados para evitar danificar a capa.
Secar cuidadosamente o vidro a cada etapa de transformação para evitar eventuais riscos residuais que podem tornarse permanentes após têmpera.
REGULAMENTAÇÃO
SGG TIMELESS está conforme as normas:
UNE- EN 14428: «Paraede de duche. Prescrições funcionais e métodos de ensaio.»
UNE- EN 1096 (classe A): » Vidro na construção. Vidro de capa»

MONTAGEM
O vidro deve estar colocado com a capa SGG TIMELESS montado para o interior. SGG TIMELESS é um vidro montado
como um vidro tradicional de mesma espessura. Em todos os casos, a montagem deve ser conforme as normas de
segurança e regulamentação em vigor.

