SprimoSecure

Sprimosecure
Gehard Glas
Het gehard glas is een glas bewerkt
bij middel van een hardingsproces
met als doel het verbeteren van haar
mechanische eigenschappen.
Het gaat erom het glas op hoge
temperatuur te brengen door het in
een oven te plaatsen, tot het bereiken van een temperatuur tussen 600

en 700° in functie van haar samenstelling. Het wordt vervolgens snel
gekoeld aan de oppervlakte door
middel van luchtblazers. Het gehard
glas biedt vijfmaal meer weerstand
dan een gewoon glas. De breuk van
een gehard glas kenmerkt zich door
duizenden onscherpe fragmenten.

NEW

- Het interieurglas : de meubels, de vitrines,
de wanden, de trappen …

Nieuwe hardingsoven van 2600x5100mm

- Het stedelijk meubilair zoals bushokken,
publiciteitspanelen, telefooncabines …

Sprimosecure
SPRIMOSECURE (gehard glas)
beantwoordt aan de norm
EN 12150.
Wij benadrukken nogmaals onze
permanente wil om de kwaliteit
van onze produkten te verbeteren
alsmede de technologie die wij
gebruiken voor het vervaardigen
van elk van hen.
Het is daarom dat SPRIMOGLASS
zich heeft uitgerust met een
hardingsoven met versterkte
convectie die het mogelijk maakt
de LOW-E en ZONWERENDE
beglazingen te harden die
voortkomen uit de research van de
voornaamste glasproducenten.
De toepassingsgebieden van het
gehard glas zijn wijd, haar prestaties

maken haar vaak onontbeerlijk,
zelfs verplicht voor veelvuldige
toepasingen:
• Het interieurglas : de meubels, de
vitrines, de wanden, de trappen …
• Het stedelijk meubilair zoals
bushokken, publiciteitspanelen,
telefooncabines …
• De gevels inclusief, de
gordijnmuren, de deuren, de
vitrines, borstweringen …
Heat Soak Test (HST) : deze
complementaire thermische
bewerking heeft als doel het
elimineren van de thermisch
geharde beglazingen die risico’s
van spontane thermische breuk
vertonen.

- De gevels inclusief de gordijnmuren, de
deuren, de vitrines, borstweringen …

Technische gegevens
• Maximum afmeting van de oven :
2600*5100mm
• Hardingsdikte : 4 - 19mm
• Dikte van hardbaar glas met laag in
voorraad : 6mm
• Heat Soak Test : De maximale afmetingen van
de oven zijn 2300*3300mm
• Minimale hardingsafmetingen : 200*300mm
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