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Välimine klaas

 

 Katte positsioon

LT

LRe

LRi

g - väärtus

Varjestuskoefitsient

Ug- väärtus, õhk

LT - valguse läbilaskvus
LRe - väline valguse peegeldus
LRi - sisene valguse peegeldus
g - päikesefaktor
Ug - klaaspaketi soojusläbilaskvuskoefitsient

 

 

Konfiguratsioon

Ug- väärtus, argoon 90%

SGG PLANICLEAR

6(16)4

Pinnal #2
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SGG COOL-LITE
XTREME 50/22 II

1.0

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II valgus- ja soojustehnilised 
näitajad vastavad normile EN 673 ja EN 410.

SAINT-GOBAIN GLASS

K i r j e ldus

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II 
on kõrgtehnoloogiliste päikese-
kaitseklaaside üks viimastest 
uuendustest, mille kate on kantud 
kirkale float klaasile 
vaakummagnetronseadme abil.

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II on 
esimesi karastatavaid kolmekordse 
hõbekattega päikesekaitseklaase 
Euroopa turul, mille suurepärane 
selektiivsustegur (valguse läbivuse 
suhe kogu energia läbivusse) on 
2.24.

Ee l i sed

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II 
seab selektiivsetele 
päikesekaitseklaasidele täiesti uued 
standardid, säilitades siiski 
COOL-LITE klaaside perekonnale 
omase neutraalse välimuse:

Kõrge valguse läbilaskvuse näitaja 
47%, tagab siseruumides loomuliku 
valguse ja heleduse.
Madal päikesefaktor 0.21 aitab 
vähendada sisekliima jahutusele 
tehtavaid kulutusi.
Suurepärase U-väärtuse 1.0W/m2K 
tõttu on see toode ideaalne energia 
säästmiseks ja soojapidavuse 
parandamiseks.
SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II 
neutraalne välimus ja vähene väline 
peegeldus  võimaldab luua veelgi 
meeldivama interjööri ning aitab 
vähendada suvel ruumide 
ülekuumenemist ja talvel 
soojakadusid.

Kasu tuskohad

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II, 
mis on väga heade selektiivse 
päikesekaitseklaasi omadustega 
leiab laialdast kasutust eelkõige 
äri- ja kaubandushoonete 
ehituses.

Tänu katte suurepärastele 
omadustele on see klaas ideaalne 
fassaadi- või katuselahendustes, 
kus on nõutud karastatud või 
termotöödeldud klaase.

Kasu tus juh i sed

Parima tulemuse saavutamiseks 
tuleb SGG COOL-LITE XTREME 
50/22 II alati karastada või 
termotugevdada enne klaaspaketi 
koostamist.

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II 
peab alati asetsema kahe- või 
kolmekordse klaaspaketi välimise 
klaasina, kattega klaaspaketi 
sissepoole ehk pinnal #2.


