
 

                 

  

 
 TITLE
 SGG  BALDOSA GRABADA
 

 SUBTITLE
 Vidro impresso de grande espessura (19mm)
 

  

 DESCRIÇÃO
  SGG  BALDOSA GRABADA é um vidro impresso e de grande espessura (19mm) em que uma das faces apresenta um 
motivo exclusivo gravado. Este é obtido durante a fabricação do vidro fundido, na passagem entre os dois cilindros.
  A gravura distingue- se pela sua profundidade e aspecto tridimensional muito apreciados para aplicações de decoração
 de interiores.
 

 GAMA
  Espessura: 19 mm
 Cor: Incolor
 Dimensão standard: 2520 x 1800 mm
  
 

 PERFORMANCE
  Transnissão luminosa:  85% na espessura de 19mm
 

 
 

 TRANSFORMAÇÃO
  SGG  BALDOSA GRABADA pode ser:
   cortado (com uma serra diamante)
  furado
  manufacturado (aresta polida industrial recta, canto trincado)
  temperado
  esmaltado (queira consultar- nos)
 

 REGULAMENTAÇÃO
  SGG  BALDOSA GRABADA verifica as exigências da norma europeia EN 572-5 e evidencia a marcação CE.
 

 APLICACÕES
   Quartos de banho: lavatórios, prateleiras e armários.
  Cozinhas: mesas e outras superficies de trabalho.
  Comércio: balcões, mesas,prateleiras,degraus,azulejos para o chão, frentes de loja,armários.
  Hotéis, escritórios e outros edifícios não residenciais: balcões de atendimento, secretárias, mesas de reunião...
 

 VANTAGENS
  Luminosidade
 SGG  BALDOSA GRABADA reúne 3 vantagens:
 - significativa transmissão luminosa;
 - translucidez. Protege a privacidade dos locais impedindo visão directa
 - grande resistência mecânica dum vidro espesso.
 
 Sensação de maior espaço
 Utilizado em substituição de alguns materiais opacos, SGG  BALDOSA GRABADA aumenta a sensação de espaço, em 
particular em compartimentos de reduzidas dimensões.
 
 Design
 O motivo exclusivo e táctil de SGG  BALDOSA GRABADA integra- se bem nos projectos mais actuais, particularmente os 
que priveligiam as linha puras. Associa- se perfeitamente a outros materiais como o metal, no mobiliário de design mais
comtemporâneo.
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 Resistência mecânica
 SGG  BALDOSA GRABADA apresenta uma resistência mecânica excepcional. É por isso um material de eleição para 
aplicações em que sejam determinantes a resistência e durabilidade dos materiais.
  A longevidade das aplicações dsete tipo d vidro está contudo intensamente relacionada com o cuidado com que são 
realizadas as operações de transformação e colocação (corte, acabamento, junção, peças de fixação).
  
 

 MONTAGEM
  Devem- se tomar algumas precauções para garantir uma montagem de qualidade. A qualidade do corte é 
particularmente importante, tal como o acabamento dos bordos (desbordeamento) e a boa escolha dos dispositivos de 
fixação.
  De qualquer forma, a montagem de SGG  BALDOSA GRABADA deve obedecer sempre à legislação em vigor. Para 
algumas aplicações torna- se necessário recorrer a vidros temperados. Queira consultar- nos.
 


