LACOBEL, KWALITEIT TEN DIENSTE VAN VERNIEUWENDE CREATIVITEIT

Indien er geen dragend paneel is, wordt
aanbevolen de laklaag te laten voorzien
van een "Safe" veiligheidsbekleding.(1)

DUURZAAMHEID
Perfecte hechting lak op glas
De hechtingsmiddelen die gebruikt wor-

®

Met de Safe (1) - veiligheidsbekleding
(wordt op verzoek aangebracht) krijgt
Lacobel een nieuwe dimensie:
• een veilig product dat voldoet aan de
norm BS 6206 en aan de pr EN 12600.
• een laklaag die uitstekend is bestand
tegen vocht.
• totale bescherming van de laklaag
tegen beschadiging als krassen of vlekken in toepassingen waarbij de coating
niet bedekt is (schuifdeuren van garderobes, kastdeuren van meubilair, enz.).
Het is hierdoor tevens een zeer goed alter-

NB: sommige tinten zoals Cherry, Forest,
Sunshine, Marine, Sahara, Ocean zijn ook
zonder Safe-bekleding uitstekend bestand
tegen vochtigheid.

Voor de opslag, het snijden, de bewerking, de verpakking, de montage en het
lijmen verwijzen wij tevens naar onze
folder "Gebruiksvoorschriften voor spiegels en specialiteiten" – ook op Internet

Mocht het glas per ongeluk breken, dan blijven de glasscherven aan de veiligheidsfilm op de achterzijde van het Lacobel-glas kleven.
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EENVOUDIGE PLAATSING, ZELFS IN
EEN VOCHTIGE OMGEVING

natief voor tegels in keuken of badkamer
of als muurbekleding.
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In tegenstelling tot traditionele gelakte
panelen is de laklaag altijd naar het dragende paneel gericht..
Op deze wijze wordt ze beschermd door
het glasoppervlak en garandeert ze:
– een optimale bestendigheid tegen
krassen en vlekken
– een eenvoudig onderhoud
– een product waarvan het esthetische
aspect niet verandert in de tijd.

den voor de speciale oppervlaktebehandeling garanderen een duurzame hechting
van de lak op het glas.
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SCHOONHEID VAN LAK,
VOORDELEN VAN GLAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Type

Prestaties

Veiligheid

gehard glas
gelaagd glas

nee
ja

Safe
veiligheidsbekleding
rechthoekig en rond
afschuining
afslijpen
gaten
sparingen en inkepingen

ja

Snijden
Bewerken en afwerken
van de randen

Vochtbestendigheid

ja
ja
ja
ja
ja
ja in Safe-versie

Hittebestendigheid

ja

Weerstand tegen UV-stralen

ja

Lijmen/bevestiging

ja

Lijmen op kader
(bijv. meubeldeuren)
Specifieke behandelingen
Gebruik buitenshuis

ja
Zandstralen

ja
nee

Bijzondere opmerkingen
Lacobel kan worden gelaagd tot een veiligheidssamenstelling
van het type Mirolam (4 + 4 mm) of Sanilam (3 + 3 mm).
Dan beantwoordt het aan de norm BS 6206 – zie de betreffende
documentatie.
Conform de norm BS 6206 en prEN 12600 – zie de betreffende
documentatie
– Laat zich snijden als een traditionele spiegel (zonder teveel
snijolie) aan de niet-gelakte zijde.
– Idem voor Safe-versie – zie de betreffende documentatie.
Vochtbestendige tinten zonder Safe- behandeling : zie hierboven.
Onderdompeling niet aan te raden.
– max. 120 °C
– In Safe-versie max. 80 °C
Geschikt voor toepassingen waarbij het glas wordt blootgesteld
aan zon- of kunstlicht < 120 °C.
– Verlijming met behulp van dubbelzijdige plakstrips.
NB : bij de Lacobel Safe versie gebruik maken van kleefstroken
van het type « rubber ».
Op de glaszijde (en niet op de gelakte zijde).
Uitsluitend aan de glaszijde.
Mag met name niet als dubbele gevelbeglazing gebruikt worden
zelfs niet als de Lacobel naar binnen gericht is.

Sommige tinten kunnen op de afgebeelde foto’s enigszins verschillen van de werkelijkheid. Glaverbel raadt u daarom aan uw kleur uitsluitend
op basis van een Lacobel monster te selecteren. Doet u dit niet, dan zal Glaverbel geen klachten aangaande de tint kunnen aanvaarden.

Glaverbel beschikt over een volledig gamma decoratieve beglazingen. Informatie hierover wordt u op verzoek gaarne verstrekt.
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Eigenschappen

DECORATIE - 05/01

DE ESTHETIEK VAN LAK
DE VOORDELEN VAN GLAS
Op het gebied van decoratie beperken

DEFINITIE

TOEPASSINGEN

esthetische oplossingen zich niet enkel tot

Lacobel is blank floatglas dat aan één zijde
bedekt is met een laklaag van hoge kwaliteit. Deze laklaag wordt aangebracht op
speciaal geselecteerde glasbladen (van
groot formaat) op een wijze die garant staat
voor een regelmatige en homogene coating.
De lak hecht optimaal dankzij een speciale
oppervlaktebehandeling van het glas.
Lacobel gelakt glas is uitsluitend bestemd
voor gebruik binnenshuis.

Lacobel is uitsluitend bestemd voor
gebruik binnenshuis*. Lacobel is bijzonder
gewaardeerd als muurbekleding in alle
ruimten, maar is tevens geschikt voor de
inrichting of decoratie van meubilair in :
• keuken (deuren van kasten en koelkasten);
• badkamer (wastafel, stellingkasten);
• woon- en slaapkamer (deuren van muurkasten of kledingkasten, legplankjes);
• kantoor en winkel (scheidingswanden,
schuifdeuren en andere, vitrinesokkels,
stellingkasten).

het selecteren van materialen en kleuren:

G Wandbekleding voor badkamer
(binnen de douche)
Marine RAL 5002 - SAFE versie

er moet tevens op worden toegezien dat
deze in de tijd het aspect en dus de
schoonheid behouden waarom zij aanvankelijk werden gekozen.
Lacobel gelakt glas vormt een voordelig
alternatief voor traditionele gelakte panelen (die gevoelig zijn voor vlekken en

G Schuifdeuren voor kast - Amber RAL 7035 - SAFE versie

krassen) en een duurzame, esthetische en
zuinige oplossing.
Lacobel onderscheidt zich in zijn Safe veiligheidsuitvoering ook door een grote
weerstand tegen vochtigheid.

Typen

G Bekleding voor koelkast deur

HET GAMMA
AFMETINGEN EN DIKTEN

Kleuren (1)

Dikten (2)
standaard (mm)

Marine RAL 5002

LACOBEL

®

* Gelieve altijd de op de betrokken markt
geldende veiligheidsnormen betreffende de
gekozen toepassing te respecteren.

Het gamma beschikbare kleuren kan variëren naargelang de trends die Glaverbel op
het gebied van binnenhuisarchitectuur
constateert. Speciale kleuren zijn mogelijk
voor bestellingen boven 500 m2 (tegen
meerprijs).

REF/RAL

3

4

6

321 x 225
321 x 255

321 x 600

enkel 4 mm

G Bekleding voor laden en meubel
Cherry Ref 1586

KLASSIEKERS

Afmetingen
standaard (cm)

WIT

RAL 9010

FJORD

•

•

•

•

GRIJS

RAL 7035

AMBER

•

•

•

•

BEIGE

RAL 1014

SAHARA

•

•

•

•

BORDEAUX

RAL 3004

LAVA

•

•

•

•

GROEN

REF 1342

FOREST

•

•

•

•

BLAUW

REF 1227

OCEAN

•

•

•

•

ZWART

RAL 9005

NIGHT SHADOW

•

•

•

•

BLAUW

RAL 5002

MARINE

•

•

•

•

ROOD

REF 1586

CHERRY

•

•

•

•

GEEL

REF 1601

SUNSHINE

•

•

•

•

GRIJS

RAL 9006

STEEL GREY

•

•

•

•

BLAUW-GRIJS

REF 1435

SOFT BLUE

•

•

•

•

BLAUW

REF 1603

SKY

•

•

•

•

GROEN

REF 1604

ORCHARD

•

•

•

•

GEEL

REF 1602

SPRING

•

•

•

•

G Schuifdeuren voor dressing

Ocean Ref 1227 – SAFE versie

F Bekleding voor bescherming

van keukenwanden
Soft Blue ref 1435 - SAFE versie

FELLE KLEUREN

Bekleding voor meubel
Soft Blue ref 1435
H

GEMETALLISEERDE
TINTEN

PASTELTINTEN

G Bureau

scheidingswanden
Orchard Ref 1604 SAFE versie

(1)
(2)

F Wandklok

RAL 9006 Steel Grey

Speciale kleuren zijn mogelijk voor bestellingen boven 500 m2 (tegen meerprijs).
Dikten van 1.25, 1.6, 2 ,5 ,8 ,10 en 12 mm beschikbaar naargelang de hoeveelheid en het project.

enkel 3, 4 mm

