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miralite pure
O OGLinDĂ DeDicATĂ sĂnĂTĂţii și MeDiULUi

AplicAţii

Proprietăţile sGG MiRALiTe®PURe 
ajută la mărirea spaţiilor interioare 
(niveluri crescute de lumină, 
bucurie, ambianţă completată cu 
design original).
este ideală pentru a fi folosită 
acasă (băi, holuri, etc.) și în clădiri 
non-rezidenţiale precum birouri, 
firme, hoteluri, restaurante, săli de 
sport.

Gamă

Dimensiuni de fabricare:
Vezi în tabelul din dreapta

toleranţă a grosimii: 
2, 3, 4, 5 and 6 mm +/- 0.2 mm
8 mm +/- 0.3 mm 

LUMinĂ, sPAţiU și DesiGn

Poate fi utilizată în diverse forme, 
înrămate sau neînrămate sau simplu 
folosită pentru a evidenţia pereţi 
sau piese de mobilă.

sGG MiRALiTe® PURe rămâne fidelă valorilor 
fundamentale ale saint-Gobain Glass și transmite 
un mesaj puternic de conștientizare reală a 
chestiunilor privind sănătatea și mediul.

Dovadă a proceselor continue de inovaţie 
desfășurate de saint-Gobain Glass, 
MiRALiTe® PURe combină calitatea superioară 
cu o performanţă de mediu unică (vopseaua de 
protecţie nu conţine plumb, iar cantitatea de 
solvenţi utilizaţi este minimă).

Utilizarea la fabricaţie a sticlei sGG PLAnicLeAR®, 
garantează o transparenţă crescută și o reflexie 
neutră, apreciată în designul interior.

Performanţa sa crescută, calitatea excepţională 
și durabilitatea facilitează o ușoară instalare. Mai 
opacă decât oglinzile obișnuite, se completează 
perfect cu lumina.
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COV total după 28 de zile

VOC(2)

total
Total 

formaldehide(2)

MIRALITE® PURE < 10 µg/m3 < 10 µg/m3

AFSSET(4)/AgBB(5) < 1.000 µg/m3 < 10 µg/m3

Măsurători făcute conform ISO 16000 
realizate de EUROFINS test

miralite pure,
O iniţiATiVĂ ecOLOGicĂ

Sticla și oglinda sunt produse în același loc 
pentru a evita transportul

30% din sticla folosită este reciclată

20% mai puţină vopsea de proţecţie (este 
necesar un singur strat)

Cresterea 
beneficiilor de 
sustenabilitate

reducerea 
impactului 

asupra mediului 
și a sănătăţii Limitează mirosurile și expunerea la substanţe 

nocive datorită vopselei pe bază de apă.

Scăderea semnificativă a emisiilor de 
compuși organici volatili COV.(2)

Durabilitatea depășește cu mult 
cerinţele minime ale standardului 
European Mirror (EN 1036).(9)

Datorită suportului opac, acoperit cu un
strat negru, este de asemenea perfectă
pentru crearea efectului de backlighting
(folosind, de exemplu, LED-uri).(3) 

SGG MIRALITE® PURE se pretează la toate 
tipurile de operaţiuni de tăiere și de prelucrare.

Nu se ciobește, nu se sfărâmă pe parcursul 
procesului.

Prin designul ultra-simplu și compoziţia lipsită de plumb și solvenţi, SGG MIRALITE® PURE reflectă atenţia 
sporită acordată sănătăţii și mediului.
Inovaţia Eco este rezultatul angajamentului asumat de Saint-Gobain pentru a oferi produse durabile și 
soluţii clienţilor săi.

performanţe de top dovedite
COnţinut De COV aprOape 
neDeteCtaBil Cea mai sCăzută COnCentraţie De plumB(6)

MIRALITE® 
PURE

US Federal

RoHs(8)

Oglindă standard

< 40 ppm

< 90 ppm

< 1,000 ppm

30-50.000 ppm(7)

en 1036 
standard(9)

miralite® pure

Test de coroziune în ceaţă salină neutră,
ISO 9227 după 480 H.

Coroziune maximă a marginilor (microni) < 1,000 50

Test de coroziune în ceaţă salină
cupro-acetică (CASS), ISO 9227 după 120H.

Coroziune maximă a marginilor (microni) < 1,500 250

Condens (EN 1036 – Anexa A) după 480 H.

Coroziune maximă a marginilor (microni) < 200 0

SGG MIRALITE® PURE poartă marcajul CE, iar performanţa sa este monitorizată continuu.

mai puţin impact asupra mediului…   mai multe beneficii pentru clienţi

emisii reDuse

un prOCes De prODuCţie Optimizat
și resurse eCOnOmisite

tehnOlOGie aVansată

mai puţine ChimiCale fOlOsite 
COnDiţii De luCru îmBunătăţite

menţinerea Calităţii 
superiOare și a DuraBilităţii

emisii reDuse
pentru un aer mai Curat

prOCesare faCilă

lOnGeVitate Garantată

100%
reciclabil

(1)    Așa numita ”Directiva Decopaint” (Directiva 2004/42/EC, bazată 
pe Protocolul de la Gothenburg) are drept obiectiv limitarea 
emisiilor de compuși organici volatili – COV – prin utilizarea 
solvenţilor organici în anumite lacuri și vopsele, printre alte 
produse, pentru a preveni și a reduce poluarea aerului cauzată de 
COV, aceștia contribuind la formarea ozonului de la nivelul solului.

(2)    Compușii organici Volatili (COV) și formaldehidele sunt substanţe 
chimice organice care pot fi emanate ușor la temperatura camerei. 
În concentraţie ridicată, provoacă probleme de sănătate (iritatie a 
ochilor, probleme de respiraţie etc).

(3)    LED= Diodă emiţătoare de lumină

(4)    AFSSET= Agenţia Franceză de Securitate Sanitară a Mediului și 
Muncii (Franţa).

(5)    AgBB= Comitetul de evaluare a problemelor de sănătate privind 
produsele de construcţie (Germania).

(6)    Plumbul este un agent anti-coroziv puternic, folosit în mod 
tradiţional în vopseaua aplicată pe partea din spate a oglinzilor. 
Este potenţial periculos pentru sănătate și mediul înconjurator.

(7)    ppm (parts per milion = părţi per milion)= unitate de măsură 
a concentraţiilor unor substanţe diluate într-o soluţie. 1 ppm 
corespunde unui raport de 10-6, adică 1 g per tonă.

(8)    RoHS= Directiva European[ 2002/95/EC referitoare la Restric‘ia 
utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice.

(9)    EN 1036= Standardul European privind calitatea oglinzilor de 
interior (sticlă în industria construcţiilor).

Unitătile noastre de fabricare a oglinzilor sunt 
certificate isO 14000 (mediu), isO 9001 (calitate) și 
OHsAs 18001 (siguranţă).

Reducerea concentraţiei 
de solvenţi

Oglindă 
standard

MIRALITE 
PURE

130 g/l
respectă 

cerinţele cu 
Decopaint

460 g/l
 

O tonă de sticlă 
reciclată reduce 

emiterea a 
300 Kg de CO2

Vopseaua conţine cu 70% mai puţin solvent și 
respectă cerinţele Directivei ”Decopaint(1)”

(valoarea conţinutului maxim este de 130 g/l)

Zero solvenţi aromatici (xilen)

Vopseaua folosită este pe bază de apă și
sunt diminuate astfel mirosurile și expunerea

la substanţe dăunătoare
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PROCesaRe
numeroase opţiuni de prelucrare 
sGG MiRALiTe® PURe se pretează la 
tăieri în forme geometrice regulate sau 
neregulate. Poate fi găurită si prelucrată 
(conic, sanfren etc.).

sGG MiRALiTe® PURe poate fi 
personalizat cu logo, design sablat 
sau gravat pe faţa opusă a stratului 
protector. 

PeRfORmanţă OPtiCă
miralite® pure

Adeziv aprobat

Adeziv aprobat

fixare 
 § înrămare 
Asiguraţi-vă că rama este curată 
și uscată. Poziţionaţi oglinda 
pe distanţiere (cale) de plastic 
cu grosimea de cel puţin 3 mm, 
pentru a ridica oglinda și pentru a 
evita contactul cu condensul care 
s-ar putea acumula pe ramă.

 § fixare mecanică 
Asiguraţi accesorii adecvate. 
evitaţi contactul dintre sticlă 
și metal, utilizând distanţiere și 
rondele din plastic. Fixaţi oglinda 
fără a aplica o presiune excesivă. 

Vopsea care oferă protecţie 
unică împotriva coroziunii,
abraziunii și a zgârieturilor.

conţinut redus de compus 
organic volatil (cOV).
Fără plumb adăugat 
(< 40ppm).

stRuCtuRa OGlinzii

standard mirror MiRALiTe PURe 

Vopsea 1
Vopsea 2

Tratament chimic

Strat de argint

Tratament chimic

Sticlă

Grosime % rℓ minimum

3 mm 93

4 mm 92

5 mm 91

6 mm 89

Măsurarea gradului de reflexie este realizată 
în conformitate cu standardul en 410, dar cu 
un unghi de incidenţă a luminii la 80 faţă de 
normă. 

întreţinere
nu folosiţi produse agresive
(soluţii foarte acide, soluţii
foarte alcaline, abrazive etc).
Asiguraţi-vă ca nu rămân resturi
de produse de curăţare pe margini.

siguranţă
MiRALiTe PURe trebuie instalată în 
conformitate cu reglementările în 
vigoare. 

Mai multe informaţii despre proces si ansamblare in procesul MiRALiTe PURe găsiţi pe: www.saint-gobain-building.com
in toate cazurile, instalarea trebuie realizată cu adeziv.

mOntaRe Și ÎntReţineRe - Ghid PRaCtiC

ATe sBR Bond
BOsTiK siL esPeJOs
 MsP 113 MiROiRs
 XTReM‘FAsT
BOsTiK MsP 108 GTi
Den Braven HeRcUseAL seALeR 302
 HYBRiFiX 611
 MiRRORFiX Ms
Den Braven MAMUT GLUe HicH TAcK 
Dow corning 817 HiGH MODULUs ADHesiVe
Fratelli Zuchini Ms sUPeR
Hodgson MiRROR ADHesiVe
illbruck sP050
illbruck sP141
intecnia siLcOseL c-621
Krafft siLKRAF esPeJOs
  water-based glue
 for ecological mirrors
Olivé OLiVÉ G-64
OTTO-cHeMie novasil s 802
OTTO-cHeMie novasil sP 5737
OTTO-cHeMie OTTOcOLL M 501
OTTO-cHeMie OTTOcOLL s 16
PATTeX sL618 sOLYPLAsT
QUiLOsA ORBAsiL n32
sOUDAL soudal Mirror Fix
sOUDAL silirub 2s
würth Ms MiROiR
würth sABesTO Ms insTAnT esPeJOs

3M 4032
3M 4910 F VHB
3M 9087
ADHeX P270
ceys  Montack
H-hold 8920
Lohmann Durabloc 230
Lohmann Duplocoll 370
Lohmann Duplocoll 5009
Lohmann Duplocoll 5015
Pattex no mas clavos
saint-Gobain Performance Plastics nORBOnD V1500
Raytech supermount
stokvis s70100
Tesa AcXplus
Tesa Powerbond
Tesa Powerstrips
würth MiRROR ADHesiVe TAPe

important
indiferent de modul în care este 
fixată oglinda, asiguraţi-vă că:

 § instalaţi oglinda pe un perete 
suport care este stabil, curat și 
uscat, fără substanţe abrazive și 
absolut plat;

 § Lăsaţi suficient spaţiu între peretele 
suport și oglindă pentru a asigura 
o ventilaţie bună (5 mm pentru o 
oglindă care are mai puţin de 1 m 
înălţime, 10 mm pentru o oglindă 
mai mare); 

 § Lăsaţi un spaţiu de 1 – 2 mm între 
oglinzi atunci când sunt instalate 
una lângă alta; 

 § evitaţi așezarea oglinzii lângă o 
sursă puternică de căldură (corp de 
iluminat sau sursă de încălzire etc.)

BranD

BranD

referintă

referintă

fixare cu adeziv

fixare cu bandă laterală dublă

 § fixarea cu adezivi

BOsTiK

Den Braven

Lakma



Saint-Gobain buildinG GlaSS 
Romania

Str. Varianta Nord, nr. 61
910053 - Călărași, România

Tel: +40 242 305 185
Fax: +40 242 305 113

Birouri București
Tel: +40 21 207 57 50

info.glass.ro@saint-gobain.com
www.saint-gobain-building-glass.ro


