
MIRALITE REVOLUTION
Het nieuwe ontspiegelde glas
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Toepassingen

De eigenschappen van  
MIRALITE REVOLUTION geven 
een meerwaarde aan het interieur 
(toegenomen licht, aangename 
en heldere sfeer door originele 
architectuur ...).

Geschikt voor woningen  
(badkamers, circulatiezones ...)  
en professionele ruimtes zoals 
kantoren, handelszaken, hotels, 
restaurants, sportzalen ...

MIRALITE REVOLUTION laat 
via diverse toepassingen toe 
om vernieuwende accenten te 
leggen: spiegel met of zonder lijst, 
wandbekleding, meubilairelement 
(tafel, kastdeur, rek),  ...

Gamma

Productie-afmetingen 
PLF : 3 210 x 6 000 mm

PLF

Dikte (mm) 3, 4, 5, 6

3 210 x 2 250 3 210 x 2 550

Klaar

Brons  *

Grijs

Diktetoleranties
3,4,5 en 6 mm ± 0,2 mm

Bewerking

Diverse bewerkingsmogelijkheden

MIRALITE REVOLUTION 
kan worden gesneden in 
geometrische en andere vormen. 
Het kan worden doorboord en 
randgeslepen (facet, afkanting, 
enzovoorts).

MIRALITE REVOLUTION kan 
worden voorzien van een logo, 
een gezandstraalde tekening 
of worden geëtst op de kant 
tegenover de coating.

MIRALITE REVOLUTION
Een innoverende spiegel door zijn uitzonderlijke zuiverheid

Optische prestaties

Dikte % Rl minimum

3 mm 93

4 mm 92

5 mm 91

6 mm 89

Meting van de gerichte reflectie bij genormaliseerd
daglicht «A» (CIE) onder een snijhoek tot 10°
tegenover de loodlijn(volgens de norm EN 1036).
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De ecologische voetafdruk 

van MIRALITE REVOLUTION 

werd lichter gemaakt door in 

elke stap van de levenscyclus 

duurzaam te handelen.

Zorg voor welzijn en 

gezondheid: de spiegel bevat 

geen toxische stoffen.

Kwaliteit en duurzaamheid 

blijven ongewijzigd, dankzij een 

toonaangevend research- en 

developmentprogramma.

Esthetische troeven die ideaal 

zijn om lichte en aangename 

leefruimtes te creëren.



MIRALITE REVOLUTION
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Plaatsing

 Plaats de spiegel op een zuivere, 
droge en volledig vlakke wand 
die vrij is van agressieve stoffen.

 Voorzie voldoende steun tussen 
de draagmuur en de spiegel 
om een goede ventilatie te 
verzekeren (5 mm voor een 
spiegel minder dan 1 m hoog,  
10 mm voor een grotere 
spiegel).

 Neem een spouw van 1 tot 2 
mm tussen spiegels bij plaatsing 
naast elkaar.

 Plaats geen spiegels vlakbij een 
verwarmingsbron (verlichting, 
verwarming …).

Bevestiging

 Sponningplaatsing in een 
profiel  
Zie erop toe dat het 
profiel zuiver en droog is. 
Plaats de spiegel steunend 
op afstandhouders van 
minstens 3 mm om contact 
met condensatiewater te 
vermijden dat in het profiel kan 
terechtkomen.

 Bevestigingsklemmen 
Voorzie aangepaste 
bevestigingen.Vermijd contact 
glas-metaal door gebruik van 
afstandshouders en plastic 
ringen. Plaats de spiegel zonder 
kracht uit te oefenen.

 Lijmen 
Bevestig MIRALITE 

REVOLUTION door middel van 
spiegellijm of neutrale siliconen 
uitsluitend op basis van alcohol 
of oximes, of dubbelzijdige tape 
met dezelfde specificaties. Volg 
de opgegeven instructies van 
de producent.

*Bij twijfel over de neutraliteit van het gebruikte 
product is het noodzakelijk een test op de coating 
uit te voeren.

Onderhoud

Gebruik geen agressieve 
producten (zuren, alkalische 
oplossingen of schurende 
stoffen). Vermijd dat 

schoonmaakproducten 
achterblijven op de rand van de 
spiegel.

Veiligheid

MIRALITE REVOLUTION moet 
worden geplaatst conform de 
geldende regelgeving. Het gebruik 
van een veiligheidsfolie “SAFE” is 
dikwijls noodzakelijk.

Productieproces

Laklaag 2: bescherming tegen schuring en krassen   
Kleine emissie van Vluchtig Organische Stoffen 

Laklaag 1: bescherming tegen corrosie 
Zonder toegevoegd lood (<50ppm)

Nabehandeling: hechting en duurzaamheid

Zilver: reflectie

Grondlaag: chemische activatie

Glas



Saint-Gobain Building Glass Benelux 
Industrielaan 129, B 1070 Brussel
glassinfo.be@saint-gobain.com 
www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative  
Materials Belgium N.V.  
Einsteinlaan 6, B 1300 Waver 
BTW BE 0402.733.607 
RPR Nijvel
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MIRALITE REVOLUTION is een 
gedeponeerd merk. Verdeler


