
STRATOBEL STRONG 

Páratlan erő,  
exkluzív megjelenés



A Stratobel Strong a hagyomá-
nyos PVB fóliánál merevebb mű-
anyag fóliával ellátott, védelmet és 
biztonságot nyújtó laminált üveg. 
Az erősebb alapanyag növeli az 
üveg mechanikai tulajdonságait.
Kizárólag az AGC-nek fejlesztették ki 
ezt a különleges PVB fóliát, melynek 
tökéletesen semleges a megjelenése 
és az idő múlásával sem változik meg 
a színe. Ez különösen érzékelhető, 
ha az AGC nagyon átlátszó Planibel 
Clearvision üvegéből állítják össze  
a Stratobel Strong szerkezetet.



Miért annyira különleges? Mit is jelent ez Önnek?

Nagyobb terhelhetőség – 
 
 

–

Bizonyos feltételek mellett az 
edzési folyamat már nem szükséges 
(alacsonyabb költségek, rövidebb 
szállítási idő, szebb megjelenés stb.).

Bizonyos terheléseknél az üveg 
vastagságát csökkenteni lehet, ami egy 
vékonyabb, könnyebben összeszerelhető 
üveget erdményez.

A hagyományos PVB fóliánál 100-szor 
erősebb köztes fólia

– Kevésbé deformálódik a teher alatt.

A fólia erősen tapad az üveghez –

–

 
–

Kevésbé érzékeny a nedvességre.

Jobb élstabilitás, delamináció kockázata 
csekély.

Sokféle ragasztóval és tömítőanyaggal 
kompatibilis.  

Kiváló semlegessége a különleges 
fóliának köszönhető

– Tökéletesen transzparens és világos, 
akár nagyon vastag változatban is.

Törés után biztonságosabban 
viselkedik

– Az üveg törés után is a helyén marad, 
biztosítva a tárgyi és személyi sérülések 
elkerülését.

Használatra kész laminált üveg, DLF 
(ládás) és PLF (jumbo) méretben

– 

–

Optimalizálható feldolgozási folyamat 
(gyorsabb és költséghatékonyabb).

Ugyanolyan könnyen feldolgozható 
mint a standard laminált üveg.

Nagy méretben is elérhető,  
legfeljebb 321 × 600 cm

– Segít az építésznek a nagyszabású tevei 
megvalósításában.

Kiemelkedő minőségú laminált üveg – Csekély vágási veszteség (kevesebb 
hulladék, nagyobb termelékenység).

Számos teszt és számos minősítés áll 
rendelkezésre

Technikai támogatás és szakértelem, 
a TAS-on keresztül (Műszaki 

Tanácsadó Szolgálat)

– Segít Önnek az egész projekt tervezési 
és számítási fázisában a biztosító által 
alkalmazandó legújabb szabványok és 
tanúsítványok betartásában.

Páratlan erő,  
exkluzív megjelenés
STRATOBEL STRONG



Stratobel Strong 44.2 55.2 66.2 88.2 1010.2 1212.2

Planibel Clearlite LT / EA % 89/16 88/18 87/20 86/23 84/27 83/30

Planibel Clearvision 
LT / EA %  

91/10 91/10 91/10 91/12 91/13 91/14

Élstabilitás, természetes 
időjárási körülmények 
között* – UV és 
páratartalom keverve, 
magas napi átlaghő-
mérsékleti ciklusban

26 hónap rétegszétválás keverve, magas klíma feltételek mellett  
(4 hónap a hagyományos PVB fóliával)

Young-modulus 
(1 Hz 20 °C-nál)

1040 MPa (45 MPa PVB fóliával)

Vetemedési rugalmasság 
(1 Hz 20 °C-nál)

300 MPa (3 MPa PVB fóliával)

Szakíthatóság EN 356 P2A
Szakíthatóság EN 12600 1B1
* Sivatag Miami közelében, Florida, USA – 56 hónapon keresztül tesztelve
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Feldolgozási lehetŐségek 
Stratobel Strong ugyanúgy megmunkálható, mint egyéb más laminált üveg.

elérhetŐSég 
A Stratobel Strong elérhető edzetlen laminált változatban PLF (jumbo) és DLF (ládás) 
méretben az Ön kérése szerint.

A Stratobel Strong elérhető a vastagságok széles skálájában, 44.2-től 1212.2-ig. (1515.2 és 
1919.2 rendelésre). Alapja lehet Planibel Clearlite vagy Planibel Clearvison. Kérésre gyártunk 
anyagában színezett Planibel alapüveggel vagy bevonattal ellátott terméket egyaránt.

A Stratobel Strong rendelhető edzett laminált méretre szabott változatban is az AGC 
feldolgozó leányvállalataitól (rendeléstől függően). 

Bővebb információt az AGC Product Catalogue-ban talál  
a www.agc-yourglass.com honlapon.

STRATOBEL STRONG  
a Cradle to Cradle Certified® Silver - 
ezüst minősítésével rendelkezik.

AgC glAss hungAry
Tel.: +36 209 732 987 – E-mail: hungary@agc.com - www.agc-yourglass.com 
AGC Glass Europe képviselői világszerte jelen vannak – További címekért lásd  
www.agc-yourglass.com.

STRATOBEL STRONG

Műszaki adatok


