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        OPALIT EVOLUTION 

Lastenboekbeschrijving 
 
Omschrijving 
 
OPALIT EVOLUTION is een heldere of in de massa gekleurde geharde beglazing met een lichtdoorlatend gekleurd en 

geëmailleerd motief, dat is aangebracht door middel van een zeefdruk. 

Het motief, de kleur, alsook eventuele combinaties worden bepaald door de ontwerper in samenspraak met de 

producent. 

Deze email verven zijn vrij van lood, cadmium, kwik en chroom VI en worden op zeer hoge temperatuur versmolten met 

het glasoppervlak. 

Dit maakt de bedekking uitzonderlijk duurzaam en volledig stabiel in de tijd. 

Bij breuk fragmenteert het glas zich in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen 

worden vermeden. 

OPALIT EVOLUTION wordt daarom beschouwd als een veiligheidsbeglazing. 

OPALIT EVOLUTION beantwoordt aan de norm NBN EN 12150. 

De beschikbare dikten: 6 – 8 – 10 mm 

Maximale afmetingen: 2140 x 3600 mm.  

 
 

Opmerkingen 
 

De lichtdoorlating is afhankelijk van het percentage bedrukking ten opzichte van de totale oppervlakte en van het 

gekozen substraat. 

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen. 

OPALIT EVOLUTION is beschikbaar in de volgende kleuren: white etch, green etch, yellow etch, blue etch, pink etch 

EMALIT EVOLUTION is kan aangebracht worden op verschillende glastypes: 

 extrahelder glas     DIAMANT 

 klaar glas      PLANILUX 

 in de massa gekleurd glas    PARSOL 

 figuurglas     DECORGLASS 

 zonbeheersende beglazing   ANTELIO 

 zonbeheersende beglazing   COOL-LITE 

Het gehard glas kan, na de harding, niet meer worden versneden; uitsparingen of doorboringen zijn eveneens niet meer 

mogelijk. 
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        OPALIT EVOLUTION 

 

Slingerproefweerstand  volgens NBN EN 12600: 

 10 mm     1C1 

 8 mm     1C2 

 6 mm     1C2 

 5 mm     1C3 

 4 mm     1C3 

De beglazing is CE gemarkeerd.  

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life 

Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen. 

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het 

WTCB. 

 


