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 DESCRIÇÃO
  A capa de SGG  MIRASTAR à base de crómio é depositada sob vácuo, sob depositação catódica.
 

 GAMA
  Disponivel até 6000mm x 3210mm, SGG  MIRASTAR permite uma vasta aplicação.
 

 PERFORMANCE
  Graças à sua resistência aos riscos e à sua durabilidade SGG  MIRASTAR pode ser comparado a um vidro capa dura 
pirolitica. O produto passou com sucesso todos os testes referentes a Classe A definida pela norma EN 1096-2 (vidros 
de capa) e à norma EN 1036 (espelho tradicional à base prata):
   Teste de abrasão
  Resistência à ataques ácidos
  Resistência à condensação
  Resistência ao meio salino neutro.
 

 TRANSFORMAÇÃO
  Graças à sua composição única, sem verniz de protecção SGG  MIRASTAR pode ser submetido a qualquer 
transformação como um vidro tradicional:
   Temperado* ou laminado pode ter propriedades de segurança.
  Curvado para arredondar os contornos.
  Serigrafado para personalizar a decoração.
  * - pode ser temperado utilizando um forno a radiação ou a convexão.
 

 APLICACÕES
  Pode sofrer qualquer tipo de transformação.
  SGG  MIRASTAR adapta- se a uma grande variedade de aplicações, tanto em interiores como no exterior dos edificios. 
Esta característica inovadora seduz os arquitectos e decoradores, utilizadores de espelhos, para transformar, 
embelezar e aumentar o espaço criando jogos de luz e perspectiva.
  Divisorias e portas de interior
  SGG  MIRASTAR temperado ou laminado é compactivel com os sistemas modernos de fixação com peças metálicas.
  Elementos decorativos
  Foscado ou esmaltado SGG  MIRASTAR pode ser um elemento de decoração interior.
  Casas de banho, duches e coberturas de piscinas 
  Praticamente inoxidavel SGG  MIRASTAR pode ser aplicado em locais submetidos a um grande nivel de humidade ou 
naqueles que exigam para a sua desinfecção grande quantidades de detergentes.
  Espelho espia
 Muito pouco transparente SGG  MIRASTAR permite a partir de um local à sombra observar o interior de um local mais 
iluminado sem ser visto. Do lado do local mais iluminado, a parede apresenta o aspecto de um espelho tradicional.
  Lojas, salas e showrooms
  A aplicação de SGG  MIRASTAR na decoração de espaços comerciais confere o toque original ao conjunto.
  Fachadas
  SGG  MIRASTAR é perfeito como elemento de fachada. Em paramento, a versão temperada integra- se em Vidros 
Exteriores Agrafados (VEA).
 

 VANTAGENS
  SGG  MIRASTAR é uma solução inovadora para fachadas de edificios ou decoração de interiores
  Novo vidro de efeito de espelho sem prata. Este vidro concebido à base de crómio pode ser transformado como 
qualquer vidro tradicional. SGG  MIRASTAR responde nomeadamente às exigências dos vidros de segurança.
  Contrariamente ao espelho tradicional, SGG  MIRASTAR pode ser temperado e exposto de forma prolongada em 
ambientes humidos. Estas características aumentam considerav elmente o seu campo de aplicação.
 


