
SGG EMALIT EVOLUTION®

SGG SERALIT EVOLUTION®

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Hærdet, keramisk
farvet glas*
Hærdet glas med
silketryk*
*blyfri keramisk farve
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SGG EMALIT EVOLUTION®

Hærdet, keramisk farvet glas*

SGG SERALIT EVOLUTION®

Hærdet glas med silketryk*

*blyfri keramisk farve



3 • SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Fuldstændigt miljøvenligt
SAINT-GOBAIN GLASS er med lanceringen af SGG EMALIT EVOLUTION®

og SGG SERALIT EVOLUTION® forrest, når det gælder miljøbeskyttelse og

bæredygtig udvikling. Fremstillingen af disse glastyper, deres anvendelse

i bygninger og efterfølgende genanvendelse udgør ingen risiko for

hverken sundhed eller miljø.

Garanteret blyfri keramiske farver*
De nye keramiske farver, som anvendes i SGG EMALIT EVOLUTION®

og SGG SERALIT EVOLUTION®, indeholder ikke tungmetaller såsom bly,

cadmium, kviksølv, krom VI eller andre skadelige stoffer som for eksempel

lithium. Vores fremstillingsprocesser overholder de strengeste miljø-

standarder.

Få alle fordelene ved hærdet , lakeret glas
SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT EVOLUTION® giver alle de fordele,

som de emaljerede produkter og produkterne med silketryk giver:

Kreativitet, et bredt udvalg af farver og mønstre, sikkerhed og holdbarhed.

* < 1.000 ppm i lakken

Fremtidens farver



A n v e n d e l s e s o m r å d e r

SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® er velegnede til mange
formål både udendørs og indendørs.

Takket være det smukke udseende,
farvesortiment, holdbarhed og sikker-
hedsmæssige egenskaber bidrager
disse glas med mange fordele både
bygnings- og designmæssigt. Da de
ikke indeholder hverken tungmetaller
eller andre skadelige stoffer, er de et
must for designere og bygningsejere,
som gerne vil beskytte miljøet.

Interiør
• SGG EMALIT® anvendes også

indendørs (vægpaneler, møbler,
afskærmning, laboratorier osv.) og
hvor der kræves en særlig modstand
mod  fugt.

• SGG SERALIT® anvendes i døre, skille-
vægge, afskærmninger, rækværk,
værn, brusekabiner og møbler (bord-
plader, udstillingsdiske, hylder,
skabsdøre osv.). Glasset tillader en
naturlig lystransmission, og dertil
kommer en betydelig merværdi i
form af æstetik og sikkerhed.

Gadeinventar
• Takket være SGGSERALIT EVOLUTION®s

holdbarhed og sikkerhed i form af
dets sikre brudmønster kan det
anvendes i busskure, informations-
skranker, reklamedisplay, støjskærme
osv.

4 • SGG EMALIT EVOLUTION®/SGG SERALIT EVOLUTION®

Utallige muligheder

Facader
• SGG EMALIT EVOLUTION® er det ideelle

materiale til facadeglas (uigennem-
sigtige brystningselementer,
vægbeklædning osv). Glasset kan
anvendes til design af flader med
rene linier og til at skabe smukke
effekter ved hjælp af glassets
naturlige lysrefleksion.

• SGG EMALIT EVOLUTION® kan også
integreres i  termoruder med
SGG CLIMALIT® eller SGG CLIMAPLUS®.

• I lamineret glas kan SGG SERALIT
EVOLUTION® anvendes til delvis
transparente brystningselementer,
afskærmning, hængende glaspartier
eller gangbroer, hvor mønstre
således kan kombineres med farver.

• Termoruder  med  SGG CLIMALIT® eller
SGG CLIMAPLUS® i kombination med
SGG SERALIT EVOLUTION® giver flere
gode egenskaber, såsom et smukt,
æstetisk udseende, fint gennemsyn
indefra og ud, solafskærmning og
afskærmning mod blænding.
SGG SERALIT EVOLUTION®s solafskær-
mende egenskaber afhænger af
mønstrenes tæthed og farve og kan
yderligere forstærkes ved  kombina-
tion med for eksempel SGG PARSOL®,
SGG ANTELIO®, SGG SATIMAT, SGG COOL-
LITE® CLASSIC eller SGG COOL-LITE SKN®.

SGG SERALIT EVOLUTION®, standardmønster

OK Olie, Århus
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The Criterion, London – Arkitekt: Renton Howard Wood Levin PartnershipBergske Avistryk, Struer

Domus Statoil, København SV



F o r d e l e  

Teknologisk fornyelse giver et materiale
med øget merværdi
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SGG EMALIT EVOLUTION® fås i en lang række standardfarver.
Yderligere æstetiske effekter kan opnås ved at kombinere forskellige glastyper:

SGG EMALIT EVOLUTION®: Utallige muligheder
for facade- og vægbeklædning

SCANGLAS kan også levere specielle farver eller udføre farvematchning efter ønske

Med sin betydelige ekspertise inden
for silketryk kan SCANGLAS tilbyde
en lang række standardmønstre
og -farver. Specialfremstillede design
og farver kan produceres efter
kundens ønsker.

SGG SERALIT EVOLUTION®:
Enestående dekoration

I facader fremhæver SGG SERALIT
EVOLUTION® glassets solafskærmende
egenskaber og reducerer blænding fra
direkte sollys. Glassets lystekniske
data afhænger af mønstrets tæthed
og farve.

SGG SERALIT EVOLUTION®

SGG EMALIT EVOLUTION® 
STANDARD ➤ SGG EMALIT® på standard floatglas

EKSTRA KLAR ➤ SGG EMALIT® på jernfattigt glas

METAL ➤ SGG EMALIT® med metaleffekt

STRUCTURE ➤ SGG EMALIT® med steneffekt

DESIGN ➤ SGG EMALIT® med silketryk 

CONTRAST ➤ SGG EMALIT® på ornamentglas

SATIMAT ➤ SGG EMALIT® på satineret glas

Utrolig holdbarhed
SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® er lige så holdbare som
almindeligt, hærdet glas. Farverne
forandrer sig kun minimalt i tidens
løb, og det gælder både, når glasset
anvendes udendørs og indendørs.

Garanteret sikkerhed
SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® er hærdet glas i overens-
stemmelse med standard DS/EN 12150,
hvilket betyder fuld  personsikkerhed  i
forbindelse med evt. glasbrud.

RTX Telecom, Nørre Sundby



SGG EMALIT® ES 120 SGG EMALIT® ES 121

SGG EMALIT® ES 123 SGG EMALIT® ES 124 SGG EMALIT® ES 125

SGG EMALIT® SAS 111

SGG SERALIT® SL-R 100 SGG SERALIT® SL-R 101 SGG SERALIT® SL-L 103

SGG SERALIT® SL-P104 SGG SERALIT® SL-K 105

SGG EMALIT® ES 122

SGG EMALIT® SAS 110

SGG SERALIT® SL-R 102

SGG SERALIT® SL-K 106 SGG SERALIT® SL-R 107

S t a n d a r d s o r t i m e n t
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SGG EMALIT EVOLUTION®

Vi anbefaler, at man vælger farve og
type på SGG EMALIT EVOLUTION® ud fra
prøver anbragt i den position og på
det sted, hvor de skal anvendes, for at
opnå den ønskede æstetik.

NB: De viste farveprøver er udeluk-
kende til vejledende eller sammen-
lignende formål. På grund af de
nuværende trykketeknikker er det ikke
muligt at fremstille en fuldstændig
nøjagtig kopi af SGGEMALIT EVOLUTION®.

Det endelige farvevalg bør ske efter
at have set rigtige glasprøver på
SGG EMALIT EVOLUTION®. Farven skal
altid bedømmes ved at se gennem
glasset.

Farver 
SGG EMALIT EVOLUTION® fås i en række
standardfarver.

Bemærk venligst: For at opnå en helt
ensartet farve, anbefaler vi, at der kun
anvendes én glastykkelse. Farvetonen
er afhængig af basisglassets tykkelse,
idet den ses gennem glasset .

Varmeforstærket glas
SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® kan til visse anvendelses-
formål varmeforstærkes i overens-
stemmelse med standard DS/EN 1863
(kontakt os venligst).

SGG SERALIT EVOLUTION®

SGG EMALIT® 15 300 SGG EMALIT® 19 300 SGG EMALIT® 25 300 SGG EMALIT® 28 300 SGG EMALIT® 33 300 SGG EMALIT® 35 300

SGG EMALIT® 35 700 SGG EMALIT® 39 600 SGG EMALIT® 44 700 SGG EMALIT® 50 600

SGG EMALIT® 51 400 SGG EMALIT® 55 300 SGG EMALIT® 58 400 SGG EMALIT® 70 200 SGG EMALIT® 70 300

SGG EMALIT® 73 400 SGG EMALIT® 77 400 SGG EMALIT® 79 300 SGG EMALIT® 79 400

SGG EMALIT® 44 700*

SGG EMALIT® 39 500 SGG EMALIT® 51 300

SGG EMALIT® 62 500

SGG EMALIT® 74 300 SGG EMALIT® 79 500

Standard

Struktur

Metal
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Hydro Texaco, Gladsaxe, interiørRealkredit Danmark, Avedøre Holme

Hydro Texaco, Gladsaxe, exteriør



SAINT GOBAIN GLASS’ maksimale dimensioner

F r e m s t i l l i n g  ( f o r t s a t )

P r o d u k t v a r i a t i o n e r

• Termoruder 
SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® kan kombineres til termo-
ruder. For SGG EMALIT EVOLUTION®s
vedkommende bør den lakerede flade
altid være på fase 4.

• Lamineret glas
I forbindelse med laminering kan
nogle mønstre vendes mod folien.
Kontakt SCANGLAS for information.

• Cylinderbøjet glas
Kontakt venligst SCANGLAS.

E g e n s k a b e r

• Lystekniske data
Kontakt venligst SCANGLAS.

Tykkelse Maksimale dimensioner (mm)

SGG EMALIT EVOLUTION® SGG SERALIT EVOLUTION® 

6 1.500 x 3.650 2.400 x 4.000

8 1.500 x 3.650 2.400 x 4.800

10-19 2.150 x 5.500* 2.400 x 5.400*

* Der forekommer vægtbegrænsninger på disse glas. Ønskes større dimensioner, kontakt da venligst SCANGLAS.

Fremstillingstolerancer

I henhold til standard DS/EN 12150. Forhold mellem max. længde/bredde: 1/15.

Min. dimensioner for SGG EMALIT EVOLUTION® = 100 x 300 mm (diagonal 320 mm).

Min. dimensioner for SGG SERALIT EVOLUTION® = 100 x 300 mm (diagonal 320 mm).

Der kan forekomme en farveforskel på ∆ E = 1,5 (CieLab) målt på glassets
overflade.

Tolerancerne for SGG SERALIT EVOLUTION® afhænger af de forskellige mønstre,
og De bedes venligst kontakte SCANGLAS for at få yderligere oplysninger.
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Sparekassen Kronjylland, Randers

SGG SERALIT®. Låge til køkkenskab



SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® skal altid monteres i
overensstemmelse med de gældende
monteringsanvisninger.

SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® kan monteres i glasfalse,
anvendes i boltede glaskonstruktioner
eller monteres med anden mekanisk
fastgørelse. Der må aldrig  være
direkte kontakt mellem glas-glas og
glas-metal. Når glaspaneler monteres,
skal der være mindst 3 mm afstand
mellem de enkelte paneler.

Det anbefales, at der foretages en
heat-soak test af facadeglas.
Heat-soak test minimerer risikoen for
spontanbrud i glasset.

SGG EMALIT EVOLUTION® kan også
klæbemonteres (Structural Glazing)
og anvendes i ventilerede eller ikke-
ventilerede brystningselementer.

SGG EMALIT EVOLUTION® skal altid
placeres foran en væg eller en
uigennemskinnelig flade.

For så vidt angår svage eller lyse
farver, anbefales det, at der placeres
en baggrund med ensartet farve bag
SGG EMALIT EVOLUTION®. Anvendes
klæbemontering, bør man være
opmærksom på, om klæbemidlet kan
ses gennem glasset.

I n s t a l l a t i o n  i  e n k e l t l a g s - k o n s t r u k t i o n e r

Sådan opnås den optimale montering
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• Vedligeholdelse
For at bevare glassets udseende skal
SGG EMALIT EVOLUTION® og SGG SERALIT
EVOLUTION® rengøres regelmæssigt
med neutrale, ikke-slibende rengørings-
midler.

Fujitsu Invia, Hellerup
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P-huset, Københavns Lufthavn

Danske Bank, Aulum P-huset, Københavns Lufthavn, set indefra



SGG ANTELIO®, SGG CLIMALIT®, SGG CLIMAPLUS®, SGG COOL-LITE®, SGG DECORGLASS®, SGG DIAMANT®, SGG EMALIT EVOLUTION®,
SGG MASTERGLASS®, SGG PARSOL®, SGG PLANILUX® og SGG SERALIT EVOLUTION® samt alle andre anordninger og logoer er
registrerede varemærker tilhørende Saint-Gobain.

SCANGLAS A/S 
Glasvej 2
4220 Korsør

Tlf.: 70 33 27 00
Fax: 58 37 37 00

www.scanglas.dk
scanglas@scanglas.dk

Forhandler


