
COOL-LITE
BY GLASSOLUTIONS

Solafskærmende energiglas



FORDELE

   Effektiv solafskærmning og dagslys

  Reduktion af varmeoverførsel
 Glassets lave g-værdi på 0,37 reducerer opvarmning   
 af rum på en solskinsdag til et minimum. Det betyder   
 lavere udgifter til nedkøling og bedre indeklima. 
 COOL-LITE SKN glassene har en høj lystransmittans til   
 trods for den effektive solafskærmende effekt, og lukker   
 dermed meget lys ind.

 
 Energieffektivitet
 Med en u-værdi på 1,0, er COOL-LITE SKN både god   
 for miljøet og varmeregningen.

 
 Æstetik
 COOL-LITE SKN har et meget neutralt udseende og   
 gengiver derfor farverne udenfor rigtig klart og 
 neutralt.

COOL-LITE SKN
COOL-LITE SKN giver: 
   › effektiv solafskærmning med en meget neutral farve
   › høj lystransmittans
   › lav g-værdi

COOL-LITE SKN er en solafskærmende belægning, der anvendes 
på PLANICLEAR floatglas.

UDE INDE

VARIANTER
COOL-LITE® SKN lagerføres i tykkelserne 6 og 8 mm.



COOL-LITE XTREME
COOL-LITE XTREME giver: 
   › masser af lys ind, mens solvarmen holdes ude
   › ekstremt høj selektivitet på over 2
   › lav u-værdi 
   › lav g-værdi (solfaktor) kombineret med optimal lystransmission

Solafskærmende glas 2-lags ruder – opbygning 6/15/6 3-lags ruder – opbygning 6-15-4-15-6 kan fås som
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COOL-LITE XTREME 70/33 1,0 70 11 0,33 94 0,6 63 13 0,31 93 • • •

COOL-LITE XTREME 60/28 1,0 60 14 0,28 93 0,6 54 15 0,26 92 • • •

COOL-LITE SKN 176 1,0 70 13 0,37 96 0,6 63 15 0,35 94 • • •

COOL-LITE XTREME 50/22 II 1,0 47 16 0,21 84 0,6 43 17 0,19 83 •

COOL-LITE SKN 165 1,0 61 17 0,34 94 0,6 55 18 0,32 92 • • •

COOL-LITE SKN 154 1,0 52 19 0,28 89 0,6 47 20 0,26 88 • • •

Ovenstående typer kan også fås på ekstraklart glas

FORDELE

   Effektiv solafskærmning og dagslys

  Dagslys
 Den høje isoleringsevne reducerer om  
 kostningerne til opvarmning og nedkøling  
 væsentligt.

 Energieffektivitet
 Med en u-værdi på 1,0, er COOL-LITE   
 SKN både god for miljøet og 
 varmeregningen.

 
 Æstetik
 COOL-LITE XTREME har en lav lysreflek-  
 tion og et neutralt udseende, hvilket gør   
 den velegnet til mange forskellige   
 bygningstyper.

VARIANTER
COOL-LITE XTREME findes i 6, 8 og 10 mm tykkelse. Ydermere findes 
glasset i hærdbar og lamineret udgave.

ANVENDELSE
COOL-LITE XTREME er velegnet til mange forskellige bygninger, 
såvel offentlige som private. I eksempelvis kontorbygninger, forret-
ninger, hoteller, restauranter, skoler, hospitaler mv, vil COOL-LITE 
XTREME skabe et behageligt indeklima uanset vejrtype og facaderet-
ning. COOL-LITE XTREME er især velegnet i store sydvendte facader, 
hvor solen ellers kan forårsage overophedning af lokalerne. 
COOL-LITE XTREME vil desuden være et oplagt valg til 
ovenlysvinduer. I private hjem er COOL-LITE XTREME meget 
anvendelig til bl.a. udestuer, ovenlysvinduer og store sydvendte 
vinduespartier.


