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DECO - FLOAT

G r u p p e

DECO-FLOAT - jedná se o ploché sklo typu float o síle 2 mm. Z hlediska spékání je tento typ určen pro spékání
se skly typu float, ale vzhledem k různorodosti vyráběných skel typu float (čirých) je nutné vždy před spékáním
DECO - FLOATu s podložním sklem typu float provádět testy na kompaktibilitu. Dodavatel negarantuje
kompaktibilitu skla DECO - FLOAT s každým čirým sklem typu float.
Sklo DECO - FLOAT je tvořeno nanesenou vrstvou keramické barvy na povrch podložního skla. Tato vrstva je
velmi tenká - je důležité, z jaké strany DECO - FLOAT přikládáme na podložní sklo. Vždy po výpalu - spékání
dochází ke změně výsledné barvy oproti barvě původní - před spékáním.
Řezání skla DECO - FLOAT je nutné provádět vždy po nebarevné straně. K čištění povrchu DECO - FLOATu
nikdy nepoužívat žádné silné chemikálie (ani ocet), doporučuje se používání pouze běžných prostřednků na
čištění skla na bázi lihu.
DECO - FLOAT se vyrábí v řadě jednobarevných odstínů, převážně transparentních barev - FT série a nově
v řadách SP a CL, které jsou vícebarevné.
Velikost dodávané tabule : 60 x 80 cm

82 599 00

vzorkovnice DECO-FLOAT jednobarevná skla

Barevná vzorkovnice série FT

110

82 520 00 (FT20)
černá

82 521 00 (FT21)
červená opálová

82 532 00 (FT32)
růžová stará

82 533 00 (FT33)
růžová zlatá

82 534 00 (FT34)
akvamarín

82 535 00 (FT35)
modrá světlá

82 537 00 (FT37)
modrá tmavá

82 538 00 (FT38)
modrá střední

82 539 00 (FT39)
hnědá světlá

82 540 00 (FT40)
zelená světlá

82 541 00 (FT41)
zelená trávová

82 542 00 (FT42)
zelená

82 543 00 (FT43)
žlutá
82 548 00 (FT48)
žlutá střední

82 544 00 (FT44)
fialová

82 546 00 (FT46)
jantarová světlá

82 547 00 (FT47)
šedá světlá

82 555 00 (FT55)
bílá opálová

82 556 00 (FT56)
hnědá tmavá
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Barevná vzorkovnice série SP

82 611 00 (SP311)
žlutá citronová

82 613 00 (SP313)
jantarová

82 621 00 (SP321)
růžová

82 623 00 (SP323)
fialová světlá

82 632 00 (SP332)
akvamarín

82 641 00 (SP341)
tyrkysová

82 642 00 (SP342)
modrá

82 651 00 (SP351)
červená

82 599 01

82 631 00 (SP331)
zelená

vzorkovnice DECO-FLOAT vícebarevná skla

Barevná vzorkovnice série CL

82 711 00 (CL411)
žlutá

82 712 00 (CL412)
béžová

82 713 00 (CL413)
hnědá

82 741 00 (CL441)
akvamarín

82 742 00 (CL442)
modrá světlá

82 743 00 (CL443)
modrá

82 721 00 (CL421)
fialová

82 731 00 (CL431)
zelená

Označení “TESTET COMPATIBLE” AK 96, Ak90, Ak85, AK 104 neznamená, že takto označená skla jsou bez jakýchkoliv
omezení kompatibilní, vždy je nutné provést zkoušku kompatibility vybraných skel. Takto označené skla jsou vyráběna s
kontrolovaným koeficientem roztažnosti.
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