
Planibel  
       Easy

Planibel  
Easy Clear 

4 mm

Planibel  
Easy Clear 

6 mm

Planibel  
Easy Blue 

4 mm

Planibel  
Easy Blue 

6 mm

Lichtdoorlaat 84 83 63 53

Lichtreflectie van buitenaf 14 14 12 14

Zontoetreding (%) 82 81 58 50

Energiereflectie (%) 13 13 11 11

Energieabsorptie (%) 6 8 41 52

 Technische specificaties

PLANIBEL EASY

EENVOUDIG TE REINIGEN

PLANIBEL EASY CLEAR en PLANIBEL EASY BLUE zijn leverbaar
- op Planibel Clearlite en op Planibel Dark Blue in 4 mm en in 6 mm
- In de volgende formaten:  PLF 6000 x 3210 mm 

DLF 2250 x 3210, 2550 x 3210

Ga voor meer informatie naar de productcatalogus van AGC op www.agc-yourglass.com

Hoe werkt de coating?

1.  De coating wordt 
geactiveerd

2.  Organisch vuil 
wordt vernietigd

3.  Het vuil 
wordt door 
de regen 
weggespoeld

SCAN OM DE VIDEO TE  
BEKIJKEN
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BELGIË: AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc.com

NEDERLAND: AGC Glass Holding
T +31 344 679704 - F +31 344 679724 - sales.nederland@eu.agc.com
AGC Glass Europe heeft vertegenwoordiging over de hele wereld,  
deze adressen kunt u vinden op www.agc-yourglass.com.



Met Planibel Easy Clear en Planibel 
Easy Blue is het makkelijker dan ooit 
om uw ramen schoon te houden. 
Hoe? Eenvoudig, de speciale 
coating op het glas werkt in twee 
stappen: door middel van daglicht 
(5 tot 7 dagen) wordt organisch 
vuil vernietigd, waarna het door de 
regen wordt weggespoeld. Hierdoor 
is het de ideale keuze voor serres, 
lichtkoepels en ramen.  Bovendien 
kunnen Planibel Easy Clear en 
Planibel Easy Blue in dubbel glas met 
andere producten van AGC worden 
gecombineerd, zoals low-E-glas.

Wat is er zo bijzonder aan? Wat betekent dit voor u?

Speciale coating voor  
reiniging in twee stappen

– Schone ramen zonder moeite doordat 
UV-licht de coating activeert (ook 
op dagen dat de zon niet schijnt) 
waardoor organisch vuil wordt 
afgebroken, waarna de regen het 
wegspoelt

De coating zorgt ervoor dat 
het water gelijkmatig over het 
glasoppervlak wordt verspreid

– Het glasoppervlak wordt gelijkmatig 
gereinigd en droogt snel

Neutraal glas – Vrijwel niet te onderscheiden van 
standaard floatglas

Hoge lichtdoorlaat – Laat daglicht maximaal door

Pyrolitische coating – Uiterst duurzaam en eenvoudig te 
verwerken voor glasverwerkers

Onafhankelijk getoetst  
volgens EN1096-5

– De eigenschappen die ervoor  
zorgen dat het glas makkelijk kan 
worden gereinigd, zijn getest en 
gecontroleerd door het befaamde 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und 
Oberflächentechnik IST

Zo eenvoudig als  
Planibel Easy Clear  

en Planibel Easy Blue

PLANIBEL EASY 
CLEAR AND BLUE


