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MATELAC T

Edzhető festett üveg
selymes felülettel

Kiegészítve a meglévő Lacobel T színpalettát, napjaink
trendjéhez alkalmazkodva, mely a bársonyos és matt felület
irányába mutat, most az AGC egyedülálló edzhető festett
üvegcsaládját kínálja selymes felülettel: mely a Matelac T.
Válasszon a termékskála 15 mai színéből játszva a kontraszttal és a perspektívával. Ugyanazt az előnyöket és tulajdonságokat kínálva, mint a Lacobel T, a Matelac T egészen
új dizájn lehetőségeket nyújt és tökéletesen illeszkedik beltéri vagy kültéri projektjéhez.

Vastagság: 6 mm (standard ST) és 4, 8, 10 mm (NST)
Méret: kizárólag DLF(láda) méretben

MATELAC T
Hová alkalmazható?

Inspirációk…

Bútor

Asztalok teteje, konyha munkalap, kiskereskedelmi üvegállvány, stb...

Kültéri alkalmazás

Kültéri bútor, térelválasztó fal
Konyhaszekrények közötti falburkolat, akár fürdőszobában, étteremben, hotelben,
üzletekben, irodában, iskolában, egyetemen, stb...
Üzletek frontjai, parapet üveg kereskedelmi vagy lakóépületnél, stb...

Beltéri falburkolás
Homlokzati burkolás

Technikai részletező

Milyen feldolgozási lehetőségek vannak? Vegye figyelembe…
Biztonság

Vágás

Alak és él
megmunkálás

Kültéri alkalmazás

Edzhető

Igen

Az edzéshez feltétlenül konvekciós kemence szükséges. A festett oldal felfelé nézzen

Laminálás

Igen

SAFE biztonsági fólia

n/a

Egyenes vagy körös

Igen

PVB laminálás a hőkezelés után lehetséges
Matelac T alapvetően biztonságos termék (edzés után)
Ezáltal a SAFE biztonsági fólia többé már nem szükséges
Matelac T vágható a hőkezelés előtt (a festett oldal lefelé nézzen)

Él csiszolás

Igen

Kizárólag hőkezelés előtt

Csiszolás

Igen

Kizárólag hőkezelés előtt

Furatolás

Igen

Kizárólag hőkezelés előtt

Bemetszés

Igen

Hajlítás

Igen

–

Igen

Kizárólag hőkezelés előtt
A festett oldallal ellentétes oldal formázzuk
(a kemence görgők ne a festett oldallal érintkezzenek)
Parapet üveg nem átlátszó alapon, falburkolás (pl.: üzletek frontjai)

További jellegzetességek

Az Ön szolgálatában

Nedvesség ellenállóság

–

Igen

Karc – állóság

–

Igen

Hő – állóság

–

Igen

Matelac T használható nedves környezetben akár beltéren (fürdőszoba, konyha, stb.)
és kültéren (parapet üveg, homlokzaton). A festett oldal nem kerülhet 1.pozícióba
Köszönhetően az egyedülálló savmaratott felületének a Matelac T
a legellenállóbb a karcokkal szemben
Edzés után ellenáll a „hő-sokknak”

UV – állóság

–

Igen

Színelhalványulás nem lehetséges

Felszerelés

–

Igen

Könnyű és biztonságos beszerelés

Könnyű karbantartás

–

Igen

Ideális még több alkalmazáshoz

12hónapig raktározható –

Igen

Hatékonyabbá teszi a raktárkezelést

Matelac T festett üveget az EN 12150 norma szerint vagy edzeni vagy az EN 1863 norma szerint
előfeszíteni szükséges konvekciós kemencében.
Az AGC gondoskodik az üvegfeldolgozók
technikai támogatásáról, hogy segítsen a korrekt
hő-eljárásmód meghatározásában.

Kérjük alaposan olvassa el a Lacobel T / Matelac T
Feldolgozási Segédletét (Processing Guide), amely
leírja a hőkezelési folyamat minden lépését.
A segédlet elérhető a www.yourglass.com
honlapon.
AGC Glass Europe világszerte jelen van. Címekért lásd a www.yourglass.com honlapot.

