VROEGER

LACOBEL T,
EEN TECHNOLOGISCH
HOOGSTANDJE

VOORDELEN
Lacobel T biedt heel wat voordelen, en in het bijzonder voor
verwerkers:
•	zij

ontvangen een glas dat al gelakt is en dat zij dus
onmiddellijk kunnen snijden en harden:
- dit biedt hen meer flexibiliteit in het beheer van hun
productielijnen, hun bestellingen en hun voorraden;
- het feit dat het product al is gelakt, levert een flinke tijdbesparing
en kortere levertijden op (tijdwinst = economisch voordeel).

Lacobel gelakt glas van AGC Glass Europe is een
waar succesverhaal. Het is bijzonder populair bij
glasverwerkers en architecten vanwege zijn esthetische kwaliteiten.
Lacobel wordt vooral veel gebruikt in meubilair en
is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Er bestond al
wel een veiligheidsversie (verkregen door op de
rugzijde een ‘SAFE’ folie aan te brengen) maar nog
geen geharde versie.
Nu, na jaren van research, komt AGC met een
belangrijke technologische innovatie in de vorm
van een uniek assortiment gelakt glas dat door
verwerkers gehard kan worden: LACOBEL T.

•	dankzij

het industriële proces waarmee AGC de laklaag
aanbrengt wordt een perfecte afwerking verkregen:
- uniforme kleur op het glas;
- stabiele kleurenweergave na harding.

•	de

laklaag op het glas is van hoge kwaliteit:
- zelfs vóór harding krast deze al niet snel: het risico op krassen
tijdens het transport is dus beperkt.

•	toepassingen

binnens- en buitenshuis:
- naast de traditionele toepassingen van gelakt glas voor
interieurdecoratie, kan Lacobel T ook gebruikt worden in gevels
(borstweringen of bepaalde gevelbekleding).
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TOEPASSINGEN
•	Meubilair:

tafels, rekken, schrijftafels, displays, glazen sokkels, enz.

•	Wandbekleding:

aanrechten, muren van restaurants, hotels,
winkels, kantoren, enz.

•	Borstweringen
•	Gevelbekleding

(bijv. winkeletalages)

Andere voordelen
•	in

zijn geharde versie kan het glas aan de veiligheidsvoorschriften
voldoen;

•

Lacobel T is bestand tegen thermische schokken;

•	en

niet te vergeten de voordelen die Lacobel beroemd hebben
gemaakt: zijn glanzende aanblik, eenvoudige montage en simpel
onderhoud.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Voor een correcte harding van LACOBEL T gelakt glas beveelt AGC
het gebruik aan van een hardingsoven met convectie. AGC kan de
glasverwerkers bijstaan in het hardingsproces en verder raadt zij aan
de Handleiding voor de verwerking van Lacobel T aandachtig door
te nemen, waarin de verschillende stappen van dit proces worden
beschreven. De gids is verkrijgbaar op onze site www.YourGlass.com.

Veiligheid

LACOBEL T GAMMA
LACOBEL T is verkrijgbaar in 4 tinten:
• Deep Black
• Zen Grey
• Crisp White
• Cool White²

Lacobel T Zen Grey
REF 6005

Ja

Verplicht: uitgevoerd door de verwerker;
de lak moet naar boven gericht zijn

Laminering

Ja

Laminering met PVB mogelijk ná harding,
zowel aan de verf- als aan de glaszijde

SAFE folie

Nee

Lacobel T is per definitie een beveiligd
product (na harding) – dit maakt de SAFE
film overbodig

Recht of
rond

Ja

Lacobel T wordt vóór harding gesneden
(de lak moet naar beneden gericht zijn):
zie de Handleiding voor de verwerking op
www.YourGlass.com

Bewerking en
afwerking van de
randen

Afschuinen

Ja

-

Slijpen

Ja

-

Boren

Ja

-

Uitsparingen

Ja

-

Zandstraling

Ja

Glaszijde vóór of na harding /
Emailzijde vóór harding

Matteren

Ja

Na harding op de glaszijde

Zeefdruk

Ja

Hardingsstempel met email mogelijk
aan glaszijde

Buiging

Ja

Waarbij de lak wordt gedrukt of getrokken
(lak tegenover het buigoppervlak)

-

Ja

-

Vochtbestendigheid

-

Ja

Lacobel T leent zich voor gebruik in
vochtige omgevingen, binnenshuis
(badkamers, keukens,...) én buitenshuis
(borstweringen, gevelmuren)

Hittebestendigheid

-

Ja

Weerstand tegen thermische schokken
(gehard product)

UV-bestendigheid

-

Ja

Kan niet verkleuren

Verlijming/montage

-

Ja

-

Simpel onderhoud

-

Ja

-

Specifieke
behandelingen

Gebruik buitenshuis

REF 8502

Harding

Snijden

Dikten: 4, 6, 8 en 10 mm.
Afmetingen: 225/255 x 321 cm.

Lacobel T Deep Black

OPMERKINGEN

www.witvrouwen.be - 01/2011 - Ref. 9000169

VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

ANDERE ASPECTEN

Lacobel T Crisp White
REF 1000

HARDBAAR GELAKT GLAS
Lacobel T Cool White²
REF 1502
www.yourglass.com

NB: de lak die voor de kleuren in het Lacobel T gamma wordt gebruikt
verschilt van de kleuren in het standaardassortiment van Lacobel (die niet
gehard kunnen worden).

AGC Glass Europe - Tel: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com
AGC heeft overal ter wereld vertegenwoordigers. Zie voor verdere informatie www.YourGlass.com, onder “Contact Verkoop & Services”.

