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Laminerat glas med färg

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGG STADIP COLOR®



	 Användnings-	
	 områden
För	exteriöra	och	interiöra		
tillämpningar 
SGG STADIP COLOR erbjuder lösningar  
där man vill kombinera kreativitet, 
 färgestetik och säkerhet:

– Dörrar och partier
– Möbler 
– Undertak
– Golv, trappor och räcken
– Isolerrutor
– Fönster och takfönster

	 Fördelar
Estetiskt 
SGG  STADIP COLOR ger en ny glöd åt 
 färgen. Produkten finns i tolv nyanser. 
De vita kulörerna har olika intensitet 
och ger alternativa effekter vid genom-
lysning.

Arkitektoniskt  
SGG STADIP COLOR kan bidra till nya och 
spännande rumsupplevelser. Med rätt 
ljussättning skapas livfull dynamik i 
arkitekturen.

Säkert	
SGG  STADIP COLOR kombinerar säkerhet 
och färg. Vid en krosskada håller PVB- 
skiktet fast glasskärvorna.

SAINT-GOBAIN	GLASS	DESIGN

SGG STADIP COLOR®

Laminerat	glas	som	sätter	färg	på	exteriörer	och	interiörer.



	 Beskrivning
SGG STADIP COLOR är ett laminerat 
glas som består av två glasskivor med 
ett eller flera mellanliggande skikt 
av färgad polyvinylbutyralplast (PVB) 
fabrikat VANCEVA Design.

	 Sortiment

De specifika färgnyanserna, genomsyn-
liga eller genomskinliga, skapas genom 
kombinationer av upp till fyra grund-
skikt.

Se vidare avsnittet ”Montering”.

SGG STADIP COLOR tillverkas normalt  
av vitt glas, SGG PLANILUX.

Om man använder extra vitt glas  
SGG DIAMANT kan man optimera färg-
återgivningen med hänsyn till projek-
tens estetiska kriterier. Andra glassorter 
som normalt används till laminerat 
glas går också att använda i SGG STADIP 
COLOR.

	 Bearbetning
SGG STADIP COLOR kan skäras och 
 formas som andra laminerade glas  
med samma tjocklek.

Glaset kan ingå i isolerrutor.

Tillverkningsmått

Maximimått: 2 400 x 4 500 mm

Minimimått: 500 x 300 mm

Minsta sammansättning: 44.1

Standardsortimentet av SGG STADIP COLOR omfattar tolv kulörer.

 Golden Light Sahara Sun Coral Rose Ruby Red Aquamarine Sapphire

 Smoke Grey Evening Shadow Deep Red True Blue Cool White Artic Snow



SAINT-GOBAIN	GLASS	DESIGN

	 Montering
Montera SGG STADIP COLOR enligt 
 gällande föreskrifter. 

Kombinationer	av	flera	skikt	 
Om flera skikt med olika kulör kombi-
neras kan de båda glasytorna ge olika 
synintryck.

Därför har SGG STADIP COLOR en insida 
och en utsida. Placeringen av ytorna 
måste bestämmas i förväg så att det 
inte uppkommer någon osäkerhet vid 
monteringen.

Val	av	kulör 
Om skikt med olika kulörer ska kom-
bineras rekommenderar vi att man 
 väntar med det definitiva valet till dess 
att man har förvissat sig om att glaset 
har den estetiska verkan som önskas, 
med hjälp av en prototyp som placeras 
i den slutliga miljön.

Den omgivning som produkten mon-
teras i och produktens användning kan 
med tiden medföra en lätt förändring 
av kulören. Tänk på detta om glaset 
måste bytas.

Egenskaper 
SGG STADIP COLOR är ett laminerat 
säkerhetsglas. Vid en krosskada häftar 
glasskärvorna fortfarande fast vid PVB-
filmen. Tack vare denna egenskap kan 
SGG STADIP COLOR användas i tillämp-
ningar där man behöver ha skydd mot 
skador vid stötar och mot nedfallande 
takglasskivor.

Rådgör med oss vid andra använd-
ningssätt.

	 	Rekommendationer
När man väljer en färg som lämpar sig 
för användningsförhållandena bör man 
tänka på följande:

Inomhus 
Utseendet vid kanterna kan bli oregel-
bundet. Produkter med färgerna Aqua-
marine, Sapphire och True Blue bör  
monteras i falsar längs omkretsen.

Utomhus 
Vid montering utomhus måste man i 
förväg ha bedömt riskerna för vär-
mesprickor och förhöjda temperaturer 
iglaspartier. Rådgör med oss.

Om skiktet Golden Light används i en 
yttervägg bör det skyddas med ett klart 
PVB-skikt på båda sidor.

Fotografier: Fernando Gallo - sida 2: Maison Fujy, Spanien, Fujy Arquitectura por naturaleza - sida 3: Maison Fujy, Spanien, Fujy Arquitectura por naturaleza ;  
Casadecor, Spanien, Estudio Oto.

Återgivningen av kulörerna är bara avsedd som orientering, eftersom det använda tryckförfarandet inte medger en exakt färgreproduktion.  
SGG DIAMANT, SGG PLANILUX, SGG STADIP COLOR är inregistrerade varumärken.
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Saint-Gobain	Emmaboda	Glas	AB		361 31 Emmaboda    Tel: 0471-188 00    Email: info@emmabodaglas.se    www.emmabodaglas.se

STOCKHOLM
Finspångsgatan 29
163 53 Spånga
Tel: 08-760 01 95

GÖTEBORG
Argongatan 24
431 53 Mölndal
Tel: 031-86 56 30

MALMÖ
Fårögatan 6
202 12 Malmö
Tel: 040-18 81 30

UDDEVALLA
Schillers Väg 4
451 55 Uddevalla
Tel: 0522-64 54 90

KARLSTAD
Östanvindsgatan 14
652 21  Karlstad
Tel: 054-85 32 30

LINKÖPING
Kolfallsgatan 27
582 73 Linköping
Tel: 013-10 48 44

EMMABODA

361 31 Emmaboda
Tel: 0471-188 00	

SUNDSVALL
Tegelvägen 20
853 50 Sundsvall
Tel: 060-64 74 44


