
SunGuard® High Performance 

Light Blue 62/52

Napvédő funkció hőszigeteléssel kombinálva

PROJEKT: Dream House  –  HELY: Moscow, Russia  –  ÉPÍTÉSZ: Murray O´Laoire 

A kortárs építészet nevezetes arról, milyen gazdagon alkalmazza az üveget. A fényárban úszó lakások és 
irodák nagyban hozzájárulnak jó életminőség-érzetünkhöz. A nagymértékű fényáteresztés ugyanakkor a 
hő és az ultraibolya fény mennyiségének növekedését is eredményezheti.
A korszerű napvédő üvegek - mint a SunGuard® is - képesek a napenergia-beengedést minimálisra csök-
kenteni, miközben gyakorlatilag bármely alkalmazásukban a lehető legnagyobb látható fényáteresztést 
teszik lehetővé.

•  Egyenletesen visszaverődő és áteresztett szín
•  Elérhető ragasztott biztonsági üvegen, vagy utólag ragasztható
•  Edzhető, előfeszíthető vagy hajlítható 
•  Hőkezeletlen és hőkezelhető változat egyetlen termékben
•  Szitázás csak jóváhagyott kerámia-festékkel*
•  A bevonat eltávolítása nem szükséges*
* Kérjük olvassa el az adott SunGuard® üveg feldolgozási útmutatóját és további információkért lépjen kapcsolatba a GUARDIAN-nel.
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A hőszigetelő üveg szerkezete: 6-16-4, SunGuard® HP #2 felületen.
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Az adatok névlegesek és a megengedett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerintiek.

Elhárító nyilatkozat: Ez a termékismertető általános tájékoztatást nyújt a SunGuard® termékről. A tájékoztató esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából 
eredő hibákért a GUARDIAN nem vállal felelősséget. A felhasználó felelőssége biztosítani azt, hogy a SunGuard® üveg alkalmazása helyes legyen és megfeleljen 
a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, szabványoknak, szokványoknak és egyéb követelményeknek. Javasoljuk, hogy a SunGuard® üveget feldolgozók olvassák 
el a GUARDIAN által kiadott Feldolgozási útmutatót, amely részletes utasításokat tartalmaz a SunGuard® termékek sikeres kezelésére, tárolására, feldolgozására, 
alkalmazására és beépítésére vonatkozóan. A Feldolgozási útmutató az első SunGuard® - szállítmánnyal érkezik, vagy beszerezhető közvetlenül a GUARDIAN-től.

A SunGuard® termékek elérhetőek a GUARDIAN független feldolgozói hálózatában Európa-szerte, számos 
helyen. További információkért forduljon a GUARDIAN helyi képviselőjéhez.

www.sunguardglass.hu


