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El vidre laminat és considerat el vidre de seguretat per excel·lència, ja que 
en cas de trencament els fragments de vidre queden adherits a una làmina 
de PVB, evitant que es converteixin en trossos tallants i perillosos com  
passa en el vidre comú. El Codi Tècnic de l’Edificació, segons norma  
UNE-EN 12600, contempla el vidre i la importància de la seguretat en vers  
el risc d’impacte i ferides de tall que poden sofrir les persones. Per tant,  
és de màxima importància utilitzar vidres laminats que ofereixin la màxima 
seguretat i resistència davant d’un cop.  

A Vidriera del Cardoner som conscients de la importància que té 
la seguretat i, per aquest motiu, hem desenvolupat aquesta línia de vidres 
per proporcionar protecció i tranquil·litat a les persones que es troben 
davant del vidre. 

Aquesta col·lecció, fabricada amb Novomat Design, es caracteritza per 
ser un vidre tècnic d’altes prestacions i màxima qualitat. La seva alta 
resistència a les ratllades i la fàcil neteja doten al producte d’una major 
durabilitat. A més a més, aconsegueix una major atenuació acústica 
i filtració de rajos ultraviolats.

Solucions en seguretat 
i disseny en el vidre.
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CARACTERÍSTIQUES 

| base producte
  float incolor

| mides
  3.210 x 2.250 mm
              
| gruixos
  3+3 mm  en estoc
  4+4 | 5+5 mm  segons comanda
  altres composicions a consultar 

TRACTAMENTS REALITZATS

| laminat 

TRACTAMENTS PERMESSOS

| manufactura propia del vidre laminat

CERTIFICACIONS

| vidre laminat de seguretat
  UNE-EN 14449:2006

| resistencia a les ratllades
  UNE 67-101:1985+1M:92

| resistencia a las taques
  UNE-EN ISO 10545-14:1998

Novomat / escala 1:1
vidre matejat

Gretta / escala 1:1
vidre matejat gravat

Alma / escala 1:1
vidre matejat gravat

Rim / escala 1:1
vidre matejat gravat



Av. del Conflent, 80
08915 Badalona (Barcelona)

Tel.: +34 934 651 792
info@facilvitrum.com
 
www.facilvitrum.com
 

Fabricat per 
Vidriera del Cardoner,S.A.


