
Sticlă lăcuită de
înaltă durabilitate

PLANILAQUE
EVOLUTION



 PLANILAQUE EVOLUTION

Cinci nuanţe noi
pentru interioare
încântătoare:  

       SGG 155 PLUM

       SGG 139 RASPBERRY

       SGG 180 CHOCO BROWN

       SGG 161 PISTACHIO GREEN

       SGG 08 LIGHT BLUE

PLANILAQUE EVOLUTION îmbină într-un 
mod inovativ culorile intense cu strălucirea 
sticlei. Oferă o ambianţă deosebită fiecărui 
interior, fiind adecvată locaţiilor exigente atât 
din punct de vedere estetic, cât și funcţional.
PLANILAQUE EVOLUTION poate fi utilizată 
atât pentru amenajarea spaţiilor non-
rezidenţiale (hoteluri, magazine, muzee, 
cinematografe, teatre etc.), cât și pentru 

spaţii rezidenţiale.
PLANILAQUE EVOLUTION creează suprafeţe 
netede și omogene, având multiple utilizări:
• Bucătării și băi (placare pereţi, mobilier de 
bucătărie și baie etc.);
• Placări durabile și estetice pentru pereţi și 
uși;
• Mobilă (uși, piese de mobilier de bucătărie/ 
baie/ dressing-uri etc.).
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• Design modern, aliniat tendinţelor actuale din domeniul 
amenajărilor interioare

PLANILAQUE EVOLUTION** aduce un plus de culoare și 
lumină, printr-un aspect inovativ și creativ pentru pereţi și 
piese de mobilier. Amplificate de strălucirea sticlei, culorile vii 
ale PLANILAQUE EVOLUTION luminează interioarele și 
animă mediul ambiant cu reflecţii și strălucire.

• Suport durabil și finisaj perfect

Strălucirea culorilor este superioară vopselelor lucioase 
aplicate pe suprafaţa sticlei; 
Prin aplicarea lacului pe spatele sticlei, aceasta este protejată 
împotriva deteriorării, fiind asigurată durabilitatea culorii.

• Rezistenţă la umiditate

Datorită compoziţiei speciale a lacului, sticla PLANILAQUE
EVOLUTION poate fi folosită în interioare cu umiditate 
crescută - bucătării și băi.

APLICAŢII

AVANTAJE

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS EUROPE



Culori elegante și moderne care oferă un aspect 
strălucitor interioarelor

 PLANILAQUE  EVOLUTION este disponibilă în 10 culori.

SGG 170
LIGHT GREY

SGG 08
LIGHT BLUE

SGG 155
PLUM

SGG 161
PISTACHIO 
GREEN

SGG 180
CHOCO 
BROWN

SGG 139
RASPBERRY

SGG 11
ULTRA 
WHITE

SGG 22
ULTRA 
BLACK

SGG 10
ARCTIC 
WHITE

SGG 27
DUNE BEIGE

*Culorile prezentate în această broșură nu reflectă 
intensitatea reală a culorii.

Grosime* Dimensiuni Disponibilitate 

4 mm
3210 x 2550 mm

1605 x 2550 mm

6 mm 3210 x 2550 mm*

*alte dimensiuni și grosimi pot fi disponibile la cerere

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS EUROPE

PRELUCRARE

PLANILAQUE EVOLUTION este singura sticlă 
lăcuită din Europa conformă cu specificaţiile 
tehnice ale Saint-Gobain. 
Saint-Gobain garantează nuanţe* identice la 
fiecare lot de producţie. 
PLANILAQUE EVOLUTION este certificată de 
Institutul de Ceramică și Materiale de 
Construcţii din Varșovia. 

PLANILAQUE EVOLUTION poate fi tăiată, 
șlefuită și perforată ca orice oglindă obișnuită. 
Există posibilitatea de sablare cu nisip, gravare 
sau serigrafiere. Efectul obţinut depinde de faţa 
pe care se face ornamentarea – cea lăcuită sau 
cea nelăcuită. 

REZISTENŢA  LA  FOC
PLANILAQUE EVOLUTION îndeplinește 
cerinţele Clasei B-s1-d0 privind rezistenţa la foc.

SIGURANŢĂ
PLANILAQUE STADIP este o sticlă 
laminată-lăcuită ce îmbină eleganţa 
unei sticle lăcuite cu protecţia unei 
sticle laminate. Având ambele feţe 
lăcuite, PLANILAQUE STADIP** 
reprezintă îmbinarea perfectă între 
eleganţă și protecţie. 

Avantaje 
• În nuanţă deschisă, mai ales „Ultra White”, 
poate fi utilizată atât ca element de partiţie, cât 
și ca tablă de scris, economisind spaţiu în sălile 
de consiliu sau în sălile de clasă 
• Opacitate totală, strălucește la lumină 
• Protecţie împotriva căderii și deteriorării 
• Rezistenţă sporită la condiţii de umiditate și 
raze UV 
• Menţine calitatea aerului din interior (respectă 
reglementările de control al emisiilor de 
formaldehide şi compuşi organici volatili) 

Ideală pentru: 
• Uși și partiţii de interior 
• Pereţi despărţitori 
• Uși glisante 
• Table de scris 
• Cabine de probă (în combinaţie cu MIRALITE 
REVOLUTION) 
• Panouri și pereţi despărţitori 
Este conformă cu standardele EN 12543
și EN 14449. 
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Instalare 
PLANILAQUE EVOLUTION poate fi montată:

• mecanic, prin încadrarea acesteia în suporţi prevăzuţi cu canale 
de fixare sau în ornamente speciale, sau prin utilizarea unor 
șuruburi de fixare adecvate. 

• cu adeziv (folosind unul transparent) sau cu bandă dublu adezivă 
albă. În cazul în care există dubii privind compatibilitatea 
adezivului, este esenţial să se testeze local reacţia la contactul cu 
lacul (și siguranţa filmului suport, dacă este cazul). 

Este indicat să se utilizeze dispozitive mecanice cu rol de fixare 
precum canalele de tip „J", în partea de sus și jos, în combinaţie cu 
orice adeziv. 
PLANILAQUE EVOLUTION nu trebuie montată lângă o sursă de 
căldură puternică. 

Întreţinere 
Se curăţă periodic cu o cârpă fină și cu soluţie de curăţare geamuri 
obișnuită (neutră și non-abrazivă). 

MONTAJ  ȘI  ÎNTREŢINERE

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS EUROPE

PLANILAQUE EVOLUTION este un produs multifuncţional, lipsit de 
factori nocivi: emisii nesemnificative de COV (compuși organici 
volatili) și de formaldehidă, asigurând o atmosferă curată și 
nepoluată în încăpere. 
Nu conţine metale grele (plumb) și componente chimice toxice.

Produsul este încadrat în clasa de calitate A+ conform noilor 
reglementări referitoare la caracterul prietenos cu mediul.

Nu conţine substanţe periculoase conform REACH.

**Pentru mai multe detalii referitoare la produse și mostre de sticlă, contactaţi echipa 
de vânzări a Saint-Gobain Glass România. 

BUILDING GLASS ROMÂNIA

Saint-Gobain Glass România
Str. Varianta de Nord, nr. 61 
910053 - Călărași, România
Tel.: +40 242 305 185
Fax: +40 242 305 113

Birouri București
Tel.: +40 212 075 700

info.glass.ro@saint-gobain.com 
www.saint-gobain-glass.ro
www.controlsolar.ro
www.fereastraperfecta.ro

Protecţia mediului
 
PLANILAQUE EVOLUTION contribuie la menţinerea unui mediu sănătos 
și nepoluat. Produsul satisface cele mai stricte standarde* din domeniul
emisiilor de formaldehidă și alţi compuși organici volatili (COV). 

(*) conform standardului ISO 16000. 

PRIETENOS CU MEDIUL


