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Edzett biztonsági üveg 

Olyan helyiségekre, ahol a jégesőnek, erős szélnek ős hótehernek 

való ellenállás fontos szempont. Amikor az edzett üveg betörik, 

ezernyi apró darabig hullik szét, ezáltal a személyes sérülések 

kevésbé valószínűek. (--59, --73, --60. --65, --34, --4 I üveg esetén) 

/ 

‚r-,7 	Ragasztott biztonsági üveg 
/. / 	Olyan lielyiségekre, ahol az ablak alatt emberek alszanak, ját- 

szanak vagy dolgoznak. Az üveg két síküveg táblából épül fel, 

közöttük PVB (poli-vinil-butil) fóliával. Törés esetén az üvegda-

rabokat a fólia egyben tartja. 

(--73, --60. --65, --62, --41 üveg esetén) 

Esőzajcsökkentő  hatás - Éjjel nem ébred fel az cső  zajára 

A VELUX Cégcsoport által szabadalmaztatott esőzajcsökkentő  
/ 	megoldás a --60-as üveg esetében 7dB-lel redukálja az 

esőkopogás zaját, aniely az érzékelést tekintve fele akkora 

hangliatást jelent az ablakon és az üvegen, mint bevonat nélkül. 

Könnyen tisztuló (easy-to-clean) bevonat - Tisztitsa 

ritkábban ablakát! 

Csökkenti a külső  üvegfelület tisztitásának gyakoriságát. 
‚ 	

Azüvegre rakódott szennyeződés fellazul, az esővíz ezután 

könnyen lemossa. (--73. --60, --65 üveg esetén) 

Harmatmentes bevonat - Tökéletes kilátás kora reggel is 

A --62 ős --65-ös üveg külső  felületén lévő  egyedülálló bevormat 

- 	a zavartalan kilátást biztosítja. A különleges hőszigetelő  képeI- 

• 	 ségű 	iivegezésnél kívül lecsapódhat a harmat, melyet e bevonat 

megakadályoz. 

I-löátbocséitási tényező  (W/m2K) 
A hÖvesitésl a hőátbocsatási tényezővel 
lLJ-őrtékl nirsősitlük. Ez sz érték azt mlltstia 
meg, hogy neiieyi a hővesztés 1 no felületen, 
laa felület két nidala közöttI hőmérséklet' 
külbnbsisg iCsagy ik. 

Minél kisebb ez sz érték, anrsál jobba hészigetelé 
képenség. 

M5Z EN 150 12567-2:2006 szerint 
1)= MSZ EN 673:1999 szerint 

'11,,,. = CCL ablaktipus eseten 1.1 W/ Ie K 

Összenergia-átbocsátási tényező  (%) 
Mrgmutat1a Izom sz ablakot érő  napeirergia 
lány Százaléka halad át az üvegen. Minél kisebb 

sz érték, arinál kevesebb meleg sugirek nyáron 
a szobába. teh2t liavösebb marad a helyioeq. 
MInél magasabb sz érték, anv5l több ersergiához 
iuturkingyen a téli ldévzakbao. Max.értéke: 1 
g 	= EN 410 szerInt 

Légliang$tlás (dB) 
Megmutsiji, hogy sz ablak mennyire képes a 
bejovő  zalt csőkkeriteni. Minél magasabb sz 
érték, annál inbb liangszigrtolé képességé az 
ablak. 

= MSZ EN 110717-1:2000 szerint 

Fényátbocs'itüsitényezö (%) 
Megmutatla, rogy sz ablakot iré napfény hány 
százaléka lijl-J :it az anerjeri Minél kisebb sz 
érték,annál kirersebb fény szüi odik át, tehát 
sötétebb a helyiség. Max. értéke: I 

= EN '110 szerint 

Float üveg 

I

Olyirt h 	eelyisegekr ahol a személyes biztonsag nem fontos 

szempont. Anfkora float üveg betörik, éles üvegdarabok 

Kripton gáz 	 Argon gáz 	 Argon gáz 	 Argon gáz 

(65)2  

Extra energia-

takarékos üveg 

ví I 

/ 

f» 

H 
/ 

5% 	 5% 	 30% 	 5% 

U= 0,5 W/m 2K U0,9W/mn2K U,,,, 1,1 1N/m"K tJ1,4W/m2K 

USbk  = 1,0 W/m?K* ti m, 	t.0 W/m'K U,,, = 1,4 W/lll?K = 1,6W/ni2K 

g,5 =0.50 g=O,50 g,,,
1

=0,54 g=0,54 

R,35dB R,5ia42dB 
R ,1,. =32dB R,e,=35dB 

T 	=0,69 'T 	=0,71 [=075 T 	=0,75 

Passzivházakba a GPU SDOJ1 jelű  csomagot ajánljuk. 

VELUX 11 


