
Настав час більшої селективності — SunGuard® SNX 70
Скло SunGuard® SNX70 пропонує найвищий рівень селективності з неперевершеним захистом від сонця та пропусканням світла 
70 %, а також чудовими теплоізоляційними властивостями. Водночас його унікально прозорий природний зовнішній вигляд і 
ледь помітна відбивна здатність дають змогу досягти надзвичайно однорідної естетики в різних варіантах дизайну за різних кутів 
огляду. Це скло є ідеальним варіантом для офісних будівель, а також для медичних і навчальних закладів, у яких вищий рівень 
природного освітлення може сприяти концентрації уваги, відновленню сил і навчанню. У складі лінійки SunGuard® у Європі та 
Росії, скло SunGuard® SNX 70 також має декларацію EPD (екологічна декларація продукції), і його було незалежно оцінено за 
програмою Cradle to Cradle Certified®, за якою воно отримало Бронзовий сертифікат.

Product Information

Варіанти застосування вікна / Фасади / Навісні стіни / Двері

Варіанти виробництва Відпалений / Ламінована / Згинання

Рекомендоване розташування покриття Surface 2 (double IGU) Surface 2 (triple IGU)

Максимальний розмір <3210x6000mm

Усунення кромки Так

Тип скла Triple Silver Coated Glass

Варіанти виготовлення Must be used in an Insulating Glass Units

Appearance Neutral

SunGuard® eXtraSelective

SNX 70
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Подвійне скління: 6-16-4 SunGuard® eXtraSelective SNX 70 on Guardian ExtraClear #2, Guardian ExtraClear, 90% Argon Fill

68 13 14 93.4 12 30 44 47 26 31.80 0.37 1.63 1.03 0.68

Потрійне скління: 6-14-4-14-4 SunGuard® eXtraSelective SNX 70 on Guardian ExtraClear #2, Guardian ExtraClear, ClimaGuard® Premium2 on Guardian ExtraClear #5, 90% Argon Fill

61 15 18 92.4 8 27 45 43 29 29.55 0.34 2.75 0.61 1.46

Наведені показники ефективності є номінальними та залежать від виробничих допусків. Спектрофотометричні показники відповідно до GOST / Метрична.

Продукція в цій публікації продається відповідно до стандартних умов продажу Guardian та будь-яких застосовних письмових гарантій (наявних на сайті www.guardianglass.com або від місцевого представника Guardian за запитом). 
Покупець несе відповідальність за підтвердження того, що продукція придатна для відповідного застосування згідно з чинним законодавством та нормами. Зверніться до місцевого представника Guardian, щоб отримати будь-які 
відповідні посібники з поводження та виробництва, а також найновішу інформацію про продукт.


