
Спестете време за почистване,

спечелете дълготраен блясък



Дълготрайна прозрачност и лесно почистване

Висока степен на прозрачност
и неутрален вид

��� TIMELESS е направено от 
чисто стъкло, ��� PLANICLEAR, 
върху което е нанесено невидимо 
защитно покритие. Благодарение 
на това ��� TIMELESS е супер 
прозрачно и независимо от дебели-
ната си не влияе върху възприятието 
на цветовете от интериора.

Антикорозионна защита 
за дълготрайна прозрачност

Ден след ден, стъклото е защитено от 
корозия,  което елиминира по -
беляването и запазва безупречния му 
изглед за по-дълго време.

Стъкло по-лесно за почистване
Водата лесно се плъзга по повърх-
ността, което намалява отлаганията 
на котлен камък и мръсотия. Всички 
натрупани отлагания се почистват 
много по-лесно в сравнение с 
обикновено, необработено стъкло.

Високоустойчиво покритие
Изключителните качества на ��� 
TIMELESS се дължат на финото 
покритие на стъклото, извършено с 
магнетронно разпрашаване на 
метални оксиди. То е много устойчиво 
и последващи индустриални обра-
ботки на стъклото не водят до загуба 
на неговите свойства.



АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ: ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Обикновено, нетретирано стъкло

Повърхността на ��� TIMELESS е фабрично защитена 
чрез иновативното покритие от метални оксиди. 
Стъклото не побелява, остава винаги прозрачно. Котленият 
камък и мръсотията не полепват по стъклото, което гарантира 
много по-лесна поддръжка в сравнение с обикновено, 
нетретирано стъкло.

Независимо от редовното му почистване, обикновеното 
стъкло за душ-кабини губи блясъка и прозрачността си 
с времето. 
По повърхността му се появяват микропори, които задържат 
налепи от котлен камък и други частици, което кара стъклото 
да побелява.

Увеличена снимка на SGG TIMELESS стъкло на душ-кабина

с ежедневна употреба: не се забелязват налепи и корозия

Увеличена снимка на обикновено стъкло на душ-кабина

с ежедневна употреба: видими отлагания и корозия

Приложение

Видове

��� TIMELESS е създадено специално за приложение в банята - за душ-кабини, паравани и прегради за душ или вана;
Подходящо е за всякакви санитарни помещения, където има честа употреба на вода и почистващи препарати.

��� TIMELESS се произвежда в цвят
ПРОЗРАЧНО, 4, 6, 8 и 10 мм*

*В България е налична само дебелина 8 мм

Допустими отклонения
в дебелините
± 0.2 за 4 мм и 6 мм
± 0.3 за 8 мм и 10 мм

Стандартни размери на
листовете
3210х6000 мм (за други размери се
прави запитване до SAINT-GOBAIN GLASS)



СРАВНИТЕЛЕН АНТИКОРОЗИОНЕН ТЕСТ

��� TIMELESS е устойчиво на корозия и замъгляване. Ден след ден, душ след душ, 
то запазва своята кристална прозрачност.

Обикновено стъкло

Няма корозионни процеси,
стъклото остава прозрачно.

Високи нива на корозия,
стъклото изглежда замъглено.

Тест с ускорено състаряване: Излагане на горещина (температура 50°С) и 

влажна среда (влажност: 95%) за 14 дни.

СРАВНИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА ЗАМЪГЛЯВАНЕ С ПАРА

��� TIMELESS възвръща първоначалната си прозрачност много бързо.
Кондензацията се изпарява по-бързо отколкото при обикновено стъкло.
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Обикновено стъкло Обикновено стъкло

По-малък конденз на 
стъклото.

По-бързо изпаряване
на конденза.

Високи нива на кондензация. Кондензът се изпарява по-бавно.
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СРАВНИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА ВАРОВИКОВИ ОТЛАГАНИЯ

Водата се стича по ��� TIMELESS много бързо, оставяйки минимално количество 
варовикови следи, за разлика от стандартното стъкло.

Обикновено стъкло

Обикновено стъкло

Минимални следи от котлен камък. Множество следи от котлен камък.

Тест за ускорено отлагане на котлен камък: Стъклото се пръска с гореща вода

за 30 секунди в продължение на 2 часа за 14 дни.

Почистването на ��� TIMELESS не изисква усилия. За да го направите още 
по-лесно - след къпане минете мократа повърхност с гумена чистачка за стъкла.

СРАВНИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Лесно за почистване. По-трудно за почистване.

Варовиковите отлагания и следите от пяна вече са лесни за почистване.
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Фабрична

обработка
��� TIMELESS е едностранно обработено 
стъкло. Предназначено е за темпериране 
(закаляване). Процесът по закаляване на 
стъклото е задължителен за достигане на 
максималните свойства на ��� TIMELESS.

Специалното покритие на ��� TIMELESS 
е практически невидимо. 
За различаване на третираната от нетрети-
раната страна на стъклото се използва
детектор или UV лампа, която показва т.нар. 
„калаена страна“ .Покритието на ��� 
TIMELESS винаги се поставя на срещупо-
ложната на „калаената“ страна. 
За улеснение при работата със стъклата ��� 
TIMELESS се препоръчва поставянето на 
слабоадхезивни стикери на „калаената“ 
(необработена) стра-на на стъклото, които се 
забелязват лесно и не оставят следи.

Продуктът може да бъде подлаган на
основните обработки, които се прилагат
към стъклото, при условия идентични на
тези използвани за флоатно стъкло.

��� TIMELESS може да бъде рязано,
кантирано и закалявано.

Може да бъде огъвано с радиус до 1 м
(препоръчителни са тестове за малки
радиуси).

При необходимост върху ��� TIMELESS може 
да се изпълнява двустранно принтиране.

Може да бъде също и ламинирано, като
се направи предварително закаляване
и се гарантира, че специалната обработка
е от външната страна на крайния продукт.

За всеки етап и тип обработка е добре да
бъдат използвани чисти инструменти и
материали, за да се избегне надраскване
или увреда на покритието. Стъклото трябва да 
бъде грижливо изсушено при всеки етап на 
обработката, за да се отстранят всякакви 
остатъчни следи,които няма да могат да 
бъдат премахнати след като стъклото 
премине закаляване.

(Повече информация може да откриете
 в Инструкциите за обработка на ��� 
��������)

Оптични

свойства

Регулации

��� TIMELESS отговаря на следните стандарти:

EN 14428: Душ-кабини - Функционални 
изисквания и тестови методи.

EN 1096 (клас А): Стъкла в строителството
- Стъкло с покритие.

Дебелина Светлопропускливост Пречупване на светлината

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

* Измерените стойности са съгласно стандарт EN 410

Покритието ��� TIMELESS няма цвят или
отразяващ/пречупващ ефект: неговият вид 
е идентичен с чисто прозрачно стъкло.



Производствен принцип

Монтаж

Поддръжка

Гаранции

��� TIMELESS се произвежда чрез
процес на прецизно високотехнологично 
магнетронно полагане(фино разпра-
шаване) на високо-устойчиво покритие от 
метални оксиди.

Стъклата се монтират като покритието 
��� TIMELESS трябва да е разположено 
от вътрешната страна на душ-кабината. 
Методът на монтаж е стандартен, както 
при кабини от обикновено закалено 
стъкло. 
Монтажът трябва да отговаря на основни 
стандарти за здравина и безопасност.

(Повече информация може да откриете в  
Инструкциите за употреба на ��� 
TIMELESS).

Стъклата ��� TIMELESS трябва редовно
да се почистват. Препоръчително е да се
чистят с мека кърпа, вода и гумена чис-
тачка за стъкла. Могат да се използват по-
чистващи препарати подходящи за 
стъкло.
Не се  препоръчва употребата на 
почистващи препарати, които съдържат 
абразивни частици, както и използването 
на абразивни инструменти.

(Повече информация може да откриете в  
Инструкциите за употреба на ��� 
��������).

Стъклата за душ-кабини ��� TIMELESS 
имат 10 години гаранция против 
корозия за първоначалния купувач*.

Тя важи за при стандартни условия 
на доставка, употреба, съхранение, 
обработка и поддръжка, съобразно
инструкциите на производителя Saint-
Gobain Glass.
Гаранция против корозия означава, 
че повърхността на стъклото ��� 
TIMELESS няма да се покрие с отлагания 
над 5% съгласно стандарт за замъг-
ляване**.

Тази гаранция не важи, когато:

- стъклото е неправомерно преправяно,
поврдено при инцидент, при неподходяща
употреба или по външни намеси по 
стъклото;

- стъклото е неправилно транспортирано,
съхранявано, обработвано, монтирано, 
почиствано, използвано или поддържано, 
съобразно инструкциите в съпътстващата 
документанция, публикувани и на:
 www.saint-gobain-glass.com;

- изтече дадения от производителя 
гаранционния период на стъклото;

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА:

Гаранцията покрива единствено замяна 
на стъкло ��� TIMELESS или връщане 
на разликата между първоначалната 
продажна цена и продажната цена на 
стандартно стъкло без покритие, по 
преценка на Saint-Gobain Glass.

В случай на замяна, новото стъкло ще 
бъде доставено до адрес на първо-
началния купувач.

Тази гаранция не покрива издраскване,
счупване, пукнатини или други инци- 
дентни или нарочни повреди, както
и разходите по монтаж/демонтаж на
повредено/заменено стъкло.

Гаранцията не се прехвръля и не се
преотстъпва.

Гаранцията от производител не изключва
законовите гаранции. 

*Първоначален купувач: директен клиент на Saint-
Gobain 

**Замъгляването се дефинира от съотношението на 
дифузно  преминаващата светлина и цялата 
преминаваща светлина, съгласно ASTM D1003 - 
11e1Glass

Магнетронно покритие

Стъкло ��� PLANICLEAR

Магнетронна производствена линия

http://www.saint-gobain-glass.com;
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