
   
    

 

Äärmiselt kõrge 
selektiivsusteguriga 
päikesekaitseklaas

SGG COOL-LITE® XTREME/
XTREME II

The future of habitat. Since 1665.

SAINT-GOBAIN GLASS
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SGG COOL-LITE® XTREME/XTREME II
SSG COOL-LITE XTREME/XTREME II, mille selektiivsustegur on suurem kui 2 ja Ug-väärtus kahekordses 
klaaspaketis 1.0 W/m2K, on hetkel üks tõhusamaid saadaolevaid päikesekaitseklaaside seeriaid. Selektiivsustegur 
väljendab valguse läbivuse suhet kogu energia läbivusse (S=LT/g-väärtus). Selektiivsustegur on oluline 
päikesekaitseklaaside valikul, kui soovitakse maksimaalset valguse läbivust samaaegselt minimaalse 
päikeseenergia koguläbivusega. Kõrge valguse läbivus muudab ruumi heledamks ning madal g-väärtus tagab 
maksimaalse heaolu ja mugavuse. Seetõttu on kesksuvel siseruumides meeldivalt jahe ning külmadel 
talvekuudel mõnusalt soe.

Äärmiselt kõrge selektiivsusteguriga päikesekaitseklaas
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Klaasitüüp Klaaspaketi
paksus (mm) 

Ug-väärtus
(W/m2K) 

Valguse
läbivus (%)

g-väärtus
(%)

Väline valguse
peegeldus (%)

SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II 1.0 70 33 11

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 1.0 60 28 14

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 II 1.0 61 28 14

SGG  COOL-LITE XTREME 50/22 II 1.0 47 21 16

SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II 1.0 71 33 11

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 1.0 61 28 14

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 II 1.0 62 28 15

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II 26 1.0 48 21

*6/16Ar90%/4, kate pinnal #2

Standard konfiguratsioon* tavalise float klaasiga (SGG PLANICLEAR®)

Standard konfiguratsioon* eriti kirka klaasiga (SGG DIAMANT)
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    Saint-Gobain Glass Estonia
Ringtee 58b
51014 Tartu

Tel: +372 7300220
info@glassolutions.ee
www.glassolutions.ee

Ee l i sed

Klaasi hea läbipaistvus ja suur 
valguse läbivus võimaldab 
maksimaalselt ära kasutada 
loomuliku päevavalguse. Madal 
päikesefaktor vähendab 
jahutussüsteemide koormust 
ning selle tagajärjel vähenevad 
kliimaseadmetele tehtavad 
kulutused, säästab raha ja on 
keskkonnasõbralik, kuna 
vähendab energiatarbimist ja 
seeläbi ka CO2 hulka. 
SGG COOL-LITE XTREME on 
väga ökonoomne lahendus 
kontrollimaks päikesekiirgust.

Nähtav  mugavus

Kõrge valguse läbilaskvus ja 
neutraalne toon. Toad on palju 
heledamad ning tulemuseks on 
valgusküllane õhkkond igal 
aastaajal.

S i sek l i ima

Võrreldes tavalise klaaspaketiga 
vähendab siseruumides 
ülekuumenemist kuni 5°C võrra.

Soo jus i so la t s i oon

Isoleerib tõhusalt siseruumi soojuse, 
mistõttu vähenevad küttekulud.

Komb ineer im i se  
võ ima lused

SGG STADIP®  (kukkumiskaitse), 
SGG STADIP® SILENCE (müra 
vähendamine) ja 
SGG STADIP® PROTECT 
(vigastuste- ja 
sissemurdmisvastane kaitse).

CE-märg i s tus

CE-märgistuse puhul on tegemist 
vastavusmärgistusega, mis näitab, 
et antud toode vastab Euroopa 
Liidu ehitustoodete direktiividega
kehtestatud nõuetele.

Vä l imus

SGG COOL-LITE XTREME klaasid 
on viimaseid uuendusi kõrge 
selektiivsusteguriga päikesekaitse- 
klaaside valdkonnas. Kate on kantud 
kirkale SGG PLANICLEAR või eriti kirkale 
SGG DIAMANT klaasile vaakum- 
magnetronseadme abil. SGG COOL-LITE 
XTREME klaasid on neutraalse 
välimusega ja madala välise 
peegeldusega, mistõttu sobivad 
paljudele hoonetele. Kuna tegu on 
multifunktsionaalse katte 
kombinatsiooniga, siis sõltuvalt hoone 
arhitektuurist ja tehnilisest 
kontseptsioonist võimaldab see loobuda 
tülikatest ning tolmu koguvatest 
ribikardinatest ja ruloodest.

Kasu tuskohad

Klaasfassaadid
Katuseklaasid
Aknad
Topeltfassaadid, tagamaks neutraalse 
tooniga välimust 
Kõik turvalisusega seonduvad kohad, 
kus nõutakse neutraalse tooniga 
välimust ja optimaalset Ug-väärtust


