ARTLITE
SILKSCREEN

Gezeefdrukt
decoratief glas

Artlite Silkscreen is een glas dat aan één zijde bedekt is met permanente decoratieve motieven. Deze motieven worden
gecreëerd door via een zeefdrukproces email op het glas aan te brengen. De zeefdruktechniek is ideaal voor grote serie
producties met dezelfde motieven. Hierdoor worden de vaste kosten gespreid over grote geproduceerde aantallen, wat
deze techniek tot een zeer rendabele optie maakt.
Het Artlite Silkscreen gamma bestaat uit vier producten: Artlite Classic, Artlite Matt, Artlite Metallic en Artlite Side One*.
*Artlite Side One is het enige product in het gamma dat geïnstalleerd kan worden in positie 1, voor een perfecte kleurweergave.

Breng uw motieven tot leven
Wat is er zo speciaal aan?

Wat betekent dit voor u?

Groot aantal kleurmogelijkheden – U hebt de keuze tussen:
- Standaardkleuren (RAL-kleuren)
- Matte emails
- Glanzende metallic emails
Middelgrote tot grote serie productie – Zeer rendabel productieproces vermits uw vaste kosten gespreid worden
over grote productie aantallen
Erg duurzaam – De kleur van het hoogwaardige email behoudt met de tijd zijn kleurvastheid
dankzij de thermische behandeling van het glas, waardoor de afbeelding bestand
is tegen vocht, slijtage en UV-straling
Gehard veiligheidsglas – Uitstekende mechanische weerstand, voor een optimale bescherming van personen
en eigendommen

Verwerkingsmogelijkheden

Beschikbaarheid

- Lamineren (veiligheid)
- Dubbele of driedubbele beglazing

Artlite Silkscreen is verkrijgbaar op verschillende glastypes of glassubstraten
en in dikten van 4 tot 19 mm.

Artlite Silkscreen wordt standaard geleverd conform thermisch gehard veiligheidsglas
[EN 12150], maar desgewenst kan het ook geproduceerd worden in thermisch
versterkt [EN 1863] of heat soaked thermisch gehard veiligheidsglas [EN 14179].
Artlite Silkscreen kan worden verwerkt in Thermobel isolerende beglazingen
(waarbij het gehele jaar optimaal thermisch comfort wordt geleverd) of in Stratobel
gelaagd veiligheidsglas.

Afmetingen
Hoogte
[mm]
3210
Op aanvraag

2400

Maximum

1500

Toepassingen
250
Minimum
350

2200

4500

B.max

Breedte
[mm]
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- Gevelontwerp: vliesgevels, structurele beglazing, balustrades, borstweringen, enz.
- Bescherming tegen de zon: externe zonneweringen, lamellen, glasdaken, enz.
- Interieur: scheidingswanden, wandbekleding, deuren, leuningen, balustrades,
vloeren, enz.
- Privacy (volledige of gedeeltelijke zeefdrukken)
- Stadsmeubilair en abri’s (trein, tram, bus, enz.)

AGC GLASS EUROPE, EEN LEIDER IN VLAKGLASJ
AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC, ’s werelds grootste vlakglasproducent. Zijn baseline,
Glass Unlimited, weerspiegelt zijn belangrijkste eigenschappen: innovatieve kracht in geavanceerde
glastechnologieën, een wereldwijd commercieel netwerk en productie-eenheden van Spanje tot Rusland.
www.yourglass.com
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