
S
ai

n
t-

G
o

b
ai

n
 G

la
ss

 B
en

el
u

x 
0

4
/2

0
18

 
o

n
d

er
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
 v

an
 w

ijz
ig

in
g

en

Saint-Gobain Building Glass Benelux

Saint-Gobain Innovative Materials 
Belgium N.V.

Industrielaan 129, B 1070 Brussel
glassinfo.be@saint-gobaincom

www.saint-gobain-building-glass.be

Einsteinlaan 6, B 1300 Waver
BTW BE 0402.733.607

RPR Nijvel

SGG MASTERGLASS en andere hulpmiddelen en 
logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van 

Saint-Gobain.

Verdeler



MASTERSOFT 
COLOR-IT
Gelakt glas met gecapitonneerd reliëf 



Beschrijving 

MASTERSOFT COLOR-IT is een assortiment 
van gelakt figuurglas met één zijde gefigureerd 
en de andere zijde gelakt in de kleur van uw 
keuze.

  
MASTERSOFT COLOR-IT is verkrijgbaar in wit 
of zwart. De kleuren van het DECOLIT- 
assortiment zijn ook beschikbaar op aanvraag.

Voordelen 

Het revolutionaire effect van het 
gecapitonneerde reliëf geeft dankzij het 
driedimensioneel ontwerp en de kleurdiepte, 
een warme, gezellige en elegante sfeer aan  
uw interieur. 
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MASTERSOFT COLOR-IT
MASTERSOFT COLOR-IT is een combinatie van een 
gecapitonneerd reliëf met de afwerking van gelakt glas.  
Het is een trendy glas dat speelt met diepte en textuur. 



Toepassingen

MASTERSOFT COLOR-IT 
verrijkt uw interieur. Het 
geeft een zacht accent aan 
badkamers en slaapkamers. 
En is ook zeer geschikt 
voor de aankleding van 
commerciële ruimtes.

Installatie

MASTERSOFT 
COLOR-IT is uitsluitend 
bedoeld voor het interieur 
en moet worden geplaatst 
in overeenstemming met 
de geldende voorschriften 
en de goede professionele 
gebruiken.

Het glas wordt steeds voor 
een egaal dichte wand 
geplaatst, stofvrij, droog 
en zonder agressieve 
bestandsdelen, lakzijde naar 
de wand gericht. De lichte 
tinten moeten steeds voor 
een egale lichtkleurige wand 
geplaatst worden. Het kan 
mechanisch worden gefi xeerd 
of gelijmd met een neutrale 
en transparante lijm en / of 
dubbelzijdige kleefband. 1 à 2 
mm speling voorzien tussen 
de glasplaten en de voegen.

Gamma

3210 x 2000 mm - 
4 mm en 6 mm

DIEPZWART DL 227 

ALPENWIT DL 210 

Glasbewerking

MASTERSOFT COLOR-IT kan 
worden verwerkt zoals elk 
ander gelakt glas: snijden, op 
vorm maken, roderen, 
boren,... 

MASTERSOFT COLOR-IT 
is ook beschikbaar in een 
geharde versie. Bekijk de 
kleur- en bewerkings-
mogelijkheden van DECOLIT.

Zoals bij de andere 
fi guurglazen heeft het 
patroon van MASTERSOFT 
COLOR-IT een richting. Voor 
een strokend aanzicht kunnen 
de glasbladen naast elkaar 
geplaatst worden zodat het 
patroon wordt uitgelijnd *.
* Productiebeperkingen vereisen een 
tolerantie van 5 mm off set

Aan extra veiligheids-
maatregelen kan makkelijk 
worden voldaan door 
een veiligheidsfi lm op de 
achterkant van het glas aan 
te brengen, zie de versie 
“MASTER-SOFT COLOR-IT 
SAFE”.
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