ZELFREINIGEND: Dubbelglas Super S1 HR coating +/++

met Activ reiniging

Dubbelglas Super S1 HR coating +/++ met Activ reiniging

TopKwaliteit Dubbel glas met Super S1 HR +/++ coating, argon gasvulling, zelfreinigende coating. Ug-waarde van 1,0W/m2K. Nederlands
fabricaat met 10 jaar fabrieksgarantie.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Verkoopprijs: € 145,69
Verkoopprijs zonder BTW: € 120,41
Bedrag BTW€ 25,28

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
{tab=Omschrijving}
Dubbel glas met nieuwste HR ++ coating en argon gasvulling - S1- Ug-waarde van 1,0W/m2K (ipv 1.1) van hoogwaardig Nederlands fabricaat.

Dit Isolatieglas(dubbelglas) bestaat uit twee glasplaten die op een bepaalde afstand(spouw) van elkaar met elkaar zijn verbonden, gevuld met
argongas zodat een isolerende spouw ontstaat. De zelfreinigende coating is aan de buitenzijde aangebracht. Altijd schone ramen!
1 laag HR coating aan de binnenzijde van de binnenste glasplaat.
Dubbel glas wordt toegepast in kozijnen en ramen van gebouwen voor een betere warmte-isolatie en geluidsisolatie.
Lees meer over Isolatieglas

Een revolutionaire zelfreinigende coating die werkt
in twee fasen
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De unieke dubbele actie zelfreinigende coating bevindt zich op de buitenste ruit. (aangeduidt met * in de webwinkel)
Het heeft fotokatalytische en hydrofiele eigenschappen, en werkt in twee fasen:
(Fase 1) De titaniumdioxide coating reageert (door middel van een fotokatalytisch proces) op de ultraviolette straling in het daglicht en
breekt zo het organisch vuil af.
(Fase 2) Wanneer regen of water op het glas valt, vormt het water geen druppeltjes, maar een film over het oppervlak van het glas en
wordt het vuil zo van het glas afgespoeld. Vergeleken met conventioneel glas droogt het water ook zeer snel op zonder vlekken achter
te laten.
Tijdens lange droge periodes kan het glas gereinigd worden door simpelweg de ruit schoon te spuiten met schoon water.

{tab=nog meer info}
Pilkington ActivTM
Dankzij de unieke dubbele werking van de Pilkington ActivTM waarbij de natuur wordt gebruikt om het glas vrij te houden van organisch vuil
hoeft u de ruiten niet alleen minder vaak schoon te maken, maar ze zullen er ook ook helder en beter uitzien.
Voordelen
Het bespaart tijd en geld en is veiliger dan de ramen zelf schoonmaken.
Geschikt voor bijna elke externe toepassing.
De unieke coating kan niet slijten of van het glas af gewreven worden.
Bij droog weer gemakkelijk schoon te maken door met water af te spoelen of schoon te maken met zeepsop en een zachte doek.
Kan samen met andere glasproducten van Glasmaatje worden gebruikt voor extra energiebesparing en lagere verwarmingskosten.
{/tabs}
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