FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

Vidre decoratiu
& Seguretat

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.
• DESCRIPCIÓ
Vidre float laminat translúcid, d’aspecte satinat obtingut
mitjançant un procés químic amb o sense disseny.

• UTILITZACIONS
Balconeres, separacions, portes, mampares,
mobiliari, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

RECOMANACIONS

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

EMMAGATZEMATGE
Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s’observa
humitat o condensació separar les fulles i assecar-les
immediatament.

• TIPUS DE VIDRE

• COLOR
El vidre base és Float incolor. Sobre comanda es podran
fabricar sobre diferents vidres Float de color.

• MIDES
3210x2250mm.

• NETEJA
Aquest vidre presenta unes condicions excepcionals
respecte a la facilitat de neteja a causa del seu tractament
especial d’àcid.

• GRUIXOS
3+3, 4+4, 5+5 mm.

• SEGURETAT
El vidre laminat és considerat el vidre de seguretat per
excel·lència, ja que en cas de trencament els fragments de
vidre queden adherits a una làmina de PVB, evitant que es
converteixin en trossos tallants i perillosos com passa en
el vidre comú.

MANUFACTURA
Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb
líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar
i assecar immediatament.
RENTAT
Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar
immediatament.
SILICONAT
Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

RESPONSABILITAT
CONDICIONS DE FABRICACIÓ
• TRACTAMENTS
àcida per obtenir un acabat d’aspecte translúcid-satinat.
• TRACTAMENTS PERMESOS
Manufactura pròpia del vidre laminat.
• TOLERÀNCIA DE CONTORN
15 mm màxim pel costat del 3210 mm i 5 mm pel costat
del 2250 mm com a conseqüència del procés de fabricació.

• CARACTERÍSTIQUES LLUMINOSES I ENERGÈTIQUES
Depenent del color, el gruix del vidre i la col·locació de
la cara tractada, posició 1 o 2.

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d’un altre
valor que el producte subministrat, i a substituir per una
altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.

