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AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy naleznete na www.yourglass.com.
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ZÁRUKA
10LETÁ

proti korozi

Mirox
JEDINÉ ZRCADLO 

S 10LETOU ZÁRUKOU 
PROTI KOROZI

Sanilam

AGC poskytuje svým zákazníkům technickou podporu 
a pomoc při výběru nejvhodnějších sklářských 
komponentů pro jejich aplikace. Kontaktujte prosím 
Technickou podporu společnosti AGC (tas@eu.agc.com), 
která vám poskytne podrobnější informace (nejprve se 
však musíte zaregistrovat na www.yourglass.com).

Řezání Přímé nebo kruhové 

Broušení a úprava hran Opracování hran (bez kulatých „C“ profilů)

Zkosení hran (bez kulatých „C“ profilů)

Zrcadlo Mirox Sanilam je tvořeno dvěma 3mm slepenými zrcadly Mirox MNGE. 
Rozměry: 225 × 321 cm.

Mirox Sanilam nelze považovat za výrobek zajišťující bezpečnost podle 
evropských norem.

Možnosti zpracování

MIROX SANILAM

Jak se stát certifikovaným zpracovatelem

•  Stáhněte si příslušný postup Záruční podmínky Mirox Sanilam na 
www.yourglass.com.

• Vyplňte ověřovací formulář.
•  Vyplňte schvalovací tiskopis. Seznamte se s Návodem ke zpracování 

Mirox Sanilam. Oba dokumenty podepište.
• Dokumenty zašlete příslušnému místnímu zástupci AGC.
•  Odešlete vzorky* zpracovaných zrcadel Mirox Sanilam do AGC k provedení testů.
•  Pokud budou výsledky testů uspokojivé, stanete se certifikovaným 

zpracovatelem, to znamená, že budete mít povolení (nejprve na dobu šesti 
měsíců) nabízet 10letou záruku proti korozi.

•  Po šesti měsících budete muset znovu zaslat vzorky AGC k provedení testů 
za účelem obnovy certifikátu.

Podrobné informace vám poskytne místní zástupce AGC nebo je můžete 
získat na stránkách www.yourglass.com.

*  Vzhledem k tomu, že povolení je platné pouze pro jeden typ hran, prosím, zašlete dva 
vzorky pro každý typ hran, pro něž žádáte povolení.



Mirox Sanilam je oboustranné zr-
cadlo vysoce odolné proti vlhkosti 
určené pro aplikace v interiérech, 
kde může docházet ke korozi vli-
vem vlhkosti, jako jsou koupelny, 
sauny, plavecké bazény apod. 
Mirox Sanilam je tvořeno dvěma 
slepenými zrcadly Mirox MNGE. 
AGC se zaručuje, že u zrcadla 
Mirox Sanilam (finální výrobek) 
nedojde ke korozi po dobu 10 
let od dodání za podmínky, že 
zpracování zajistil zpracovatel 
certifikovaný společností AGC. 
Úplný aktuální seznam certifiko-
vaných zpracovatelů je k dispozici 
na www.yourglass.com. 

Jediné zrcadlo s 10letou 
zárukou proti korozi

Co je na něm 
tak výjimečného?

Co to pro 
vás znamená?

Vynikající odolnost proti korozi 
ve vlhkém prostředí

– Perfektní řešení pro aplikace spojené 
s významným rizikem koroze z důvodu 
vysoké úrovně vlhkosti1, jako jsou 
například koupelny, sauny, plavecké 
bazény, fitness centra apod.

– 10letá záruka proti korozi poskytovaná 
AGC na zrcadla Mirox Sanilam 
dodaná zpracovatelem certifikovaným 
společností AGC. 

Dlouhá životnost – Mirox Sanilam splňuje požadavky, které 
jsou dokonce přísnější, než požadavky 
stanovené pro standardní zrcadla v normě 
EN 1036-12.

Výrobek šetrný k životnímu prostředí – Zrcadla Mirox Sanilam nepoškozují 
kvalitu vnitřního ovzduší, protože emitují 
jen velice málo těkavých organických 
látek (VOC) a formaldehydu.

Rychlé a snadné řezání – Mirox Sanilam lze řezat snáze než 
vrstvené bezpečnostní sklo 
s fóliemi PVB nebo EVA. 

– Při řezání skla Mirox Sanilam odpadá 
nutnost zahřívání fólie. V porovnání 
s vrstveným bezpečnostním sklem 
se cyklus řezání zkrátí z 60 sekund 
na pouhých 15 sekund.

1. Mirox Sanilam nesmí být částečně nebo plně ponořen do vody.
2. Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory.

MIROX SANILAM


