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Spiegels van  
GLASSOLUTIONS  
MIROVER

De spiegels van MIROVER genieten al 
meer dan 50 jaar een uitstekende 
reputatie binnen de sanitair branche. 
Het hoogwaardige basisglas van de 
MIROVER spiegels is MIRALITE  
REVOLUTION, dat geproduceerd wordt 
bij het Duitse Saint-Gobain VEGLA 
(Vereinigte Glas GmbH) in Stolberg. 
De productie van de spiegels wordt 
uitgevoerd door Saint-Gobain GLAS-
SOLUTIONS MIROVER, op het gebied 
van badkamerspiegels de marktleider 
in BELGIË. De productielocatie is 
gevestigd in Menen, dichtbij de 
Belgisch-Franse grens.

Saint-Gobain ontwerpt, ontwikkelt, produceert 
en distribueert (ge)bouwmaterialen voor 
woningen en de utiliteitssector, die innovatieve 
oplossingen bieden en bijdragen aan het 
leefcomfort, energie-efficiëntie en bescherming 
van het milieu. Met een omzet van 43 miljard€, 
activiteiten in 64 landen en bijna 193.000 
medewerkers is voor de duurzame, gebouwde 
omgeving de Franse multinational Saint-Gobain 
wereldwijd marktleider.

MIRALITE REVOLUTION

MIRALITE REVOLUTION behoort tot de 
nieuwste generatie basisglas voor 
spiegels, die bijdraagt aan het welzijn 
en een gezonde omgeving en die 
bovendien een buitengewoon bijzondere 
helderheid biedt. Als resultaat van het 
duurzaam optimaliseren van het 
ontwikkel- en productieproces, wordt 
MIRALITE REVOLUTION zonder koper 
en lood* geproduceerd en wordt de 
impact van dit product op het milieu 
sterk beperkt.

* Loodgehalte van de spiegel < 50 ppm

MIRALITE REVOLUTION voegt als 
basisglas belangrijke unieke kenmer-
ken toe aan de MIROVER spiegel.  
Naast een hoge optische kwaliteit, 
beschikt de MIROVER spiegel ook over 
een uitzonderlijk lange levensduur.  
Dit wordt bereikt door de zilverlaag op 
het basisglas een speciale behande-
ling te laten ondergaan om de hech-
ting en de duurzaamheid te verhogen. 
En vervolgens de zilverlaag te voor-
zien van meerdere deklagen van een 
hoogwaardige, beschermde lak. 

MIRALITE REVOLUTION overtreft 
ruimschoots de eisen die gesteld 
worden aan de kwaliteit van binnen-
spiegels (glas in de bouw) volgens de 
EN1036

MIRALITE REVOLUTION, 
·  bestaat voor minimaal 30% uit 

gerecycleerd glas;
·  wordt geproduceerd zonder giftige 

stoffen als: koper-, lood en ftalaat 
(plastic componenten);

·  belast nauwelijks de binnenlucht 
kwaliteit dankzij een zeer lage 
uitstoot van vluchtige organische 
stoffen (VOS) en formaldehyde**;

·  heeft een beproefde unieke kwaliteit 
en lange levensduur;

· is milieuvriendelijk.

* Lood is een krachtig corrosiewerend middel 
dat traditioneel wordt gebruikt in de verf op de 
achterkant van de spiegel. Het is vervuilend en 
kan leiden tot gezondheidsproblemen. 
Loodgehalte van de spiegel < 50 ppm. Een ppm 
komt overeen met een gram per ton.

** Vluchtige organische stoffen (VOS) en 
formaldehyde zijn chemische verbindingen die 
vrijkomen bij omgevingstemperatuur en kunnen 
gezondheidsproblemen als bijvoorbeeld 
oogirritaties en ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken.

Optische prestaties

De optische prestaties worden  
gemeten aan de hand van de mate  
van lichtreflectie.

MIRALITE REVOLUTION

Dikte % Rl minimaal

4 mm 92

5 mm 91

Reflectiemeting, conform EN 410, met een 
gerichte reflectie in een invalshoek van > = 8°.

1. INLEIDING
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Technologische innovatie voor de consument

• Hogere levensduur
 Onderzoeken waarbij de natuurlijke 
veroudering van de spiegel wordt 
nagebootst, wijzen uit dat MIRALITE 
REVOLUTION langer standhoudt.  
De spiegel overtreft ruimschoots de 
houdbaarheidseisen die de norm 
EN1036 stelt.

• Verbeterde optische kwaliteit
Door af te zien van het gebruik van 
koper worden sluier en wolkjesvorming 
op de spiegel geminimaliseerd. 

• Milieuvriendelijke productie
 De uitstoot van gevaarlijke stoffen 
wordt sterk verminderd doordat het 
gebruik van ammoniak niet meer 
nodig is. Tijdens de productiefase was 
dit noodzakelijk voor de verwerking 
van koper. In de transformatiefase 
was ammoniak nodig voor het aan-
brengen van loodhoudende lakken.

Door loodvrije lakken toe te passen kan 
MIRALITE REVOLUTION op termijn 
probleemloos gerecycled worden.

• Eenvoudige montage
MIRALITE REVOLUTION is met vele 
siliconen- en lijmsoorten compatibel.

• CE certificering
MIRALITE REVOLUTION is  
CE gecertificeerd en de prestaties 
worden regelmatig gecontroleerd.

Productie

Deklaag 2: bescherming tegen schuren en krassen
Minimale emissie van vluchtige organische stoffen (VOS)

Deklaag 1: bescherming tegen corrosie
Zonder toevoeging van lood (<50 ppm)

Nabehandeling: hechting en duurzaamheid

Zilver: reflectie

Tussenlaag: chemische activering

Glas
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De standaard spiegels van GLASSOLUTIONS MIROVER zijn verkrijgbaar in vele maten en vormen. Het brede assortiment 
biedt voor nagenoeg elke situatie en wens een standaard MIROVER spiegel. Voor de optimale uitstraling wordt de stan-
daard MIROVER spiegel gemaakt van 5mm dik MIRALITE REVOLUTION. Afhankelijk van het gekozen ophangsysteem 
kunnen de MIROVER spiegels zowel horizontaal als verticaal aan de achterwand worden gemonteerd. De verschillende 
bevestigingsmogelijkheden vindt u in hoofdstuk 5c.

2. STANDAARD SPIEGELS
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Paginatitel

2a. Standaard spiegels
Tijdloos, eenvoudig en betrouwbaar.

RECHTHOEK

Artikelnummer Afmetingen (B x H)

000050 36 x 30 cm

000100 40 x 30 cm

000150 40 x 80 cm

000200 50 x 40 cm

010200 50 x 100 cm

010400 50 x 120 cm

010450 57 x 50 cm

010455 57 x 45 cm

000300 60 x 40 cm

000350 60 x 42 cm

000400 60 x 45 cm

000500 60 x 50 cm

000600 60 x 60 cm

001000 60 x 80 cm

001100 60 x 90 cm

010300 60 x 100 cm

010500 60 x 120 cm

010600  63 x 40 cm

010650 63 x 45 cm

OVAAL

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

107200 40 x 30 cm

107300 60 x 45 cm

107400 63 x 45 cm

107500 70 x 50 cm

ROND

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

104050 Ø 30 cm 

104000 Ø 40 cm 

104200 Ø 50 cm

104400 Ø 60 cm

TOOG

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

108500 30 x 40 cm

108600 57 x 60 cm

108400 60 x 80 cm

108700 63 x 60 cm

AFGERONDE HOEKEN

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

100100 50 x 40 cm

100200 60 x 40 cm

100300 60 x 45 cm

100400 60 x 50 cm

100500 70 x 50 cm

SPIEGEL PLANCHETS 5 MM HELDER GLAS

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

011501 45 x 12 cm

011502 50 x 12 cm

011503 55 x 12 cm

011504 60 x 12 cm
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Paginatitel

2b. Spiegels met facet
Stijlvolle spiegels met een facetrand van ca. 25 mm.

OVAAL

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

212700 40 x 30 cm (facet 15 mm)

212000 60 x 50 cm

212600 63 x 45 cm

212200 80 x 50 cm

212500 100 x 70 cm

ROND

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

211000 Ø 40 cm 

211200 Ø 50 cm

211400 Ø 60 cm

TOOG

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

230100 30 x 40 cm (15 mm facet)

230150 40 x 60 cm (15 mm facet)

231250 50 x 60 cm

231300 60 x 61 cm

231200 60 x 80 cm

231400 65 x 100 cm

231450 40 x 60 cm (15 mm facet 
en ronde hoeken onder)

2314560 60 x 80 cm  
(ronde hoeken onder)

ZESHOEK

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

232300 60 x 80 cm

ACHTHOEK

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

232850 60 x 80 cm

RECHTHOEK

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

200050 57 x 40 cm

200100 60 x 60 cm

200200 60 x 80 cm

200250 60 x 140 cm

200900 80 x 130 cm

200950 80 x 160 cm
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2c. Spiegels met groeven
Moderne spiegels, die met verfijnde groeven geslepen zijn.

RECHTHOEK

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

550700 60 x 80 cm

RECHTHOEK

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

551800 60 x 80 cm

FLAUWE TOOG

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

551000 (ril links) 60 x 80 cm

551100 (ril rechts) 60 x 80 cm

TOOG

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

550710 50 x 60 cm

550800 (ril links) 60 x 80 cm

550900 (ril rechts) 60 x 80 cm

FLAUWE TOOG

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

550600 40 x 55 cm

TOOG

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

550510 30 x 40 cm

550500 60 x 80 cm
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2d. Spiegels met verdekte bevestiging
Het aanzicht van een reeks MIROVER spiegels krijgt een zwevend en mooi diepte-effect door toepassing van een speciale, 
zogenoemde verdekte bevestiging. Hiervoor wordt aan de achterzijde van de MIROVER spiegel een hoogwaardige 30 mm 
dikke aluminiumlijst aangebracht. Net als de verlichte MIROVER spiegels worden deze aan de wand gemonteerd met 
behulp van meegeleverde ophanghaken.

RECHTHOEK

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

110001 45 x 80 cm

110002 55 x 80 cm

110003 60 x 80 cm

110004 65 x 80 cm

110006 85 x 80 cm

110007 100 x 80 cm

110008 130 x 80 cm

PASSPIEGEL

Artikelnummer Afmetingen (BxH)

110005 50 x 160 cm
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3.  DUBBELZIJDIGE  
VEILIGHEIDSSPIEGELS

Spiegels met  
beschermde achterzijde

Voor speciale omstandigheden is  
er de MIROVER spiegel met een  
beschermde achterzijde. Het betreft 
hier twee aan elkaar geplakte  
spiegels (dubbelspiegel). Dit type is  
ontwikkeld voor situaties waarin extra 
bescherming van de zilver- en laklagen 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld in natte 
ruimtes met buitengewoon hoge en 
permanente luchtvochtigheid of 
agressieve dampen. Maar ook daar 
waar de omgeving het gebruik van 
chemische reinigingsmiddelen vereist, 
zoals in zwembaden, sauna’s, scholen, 
kinderopvang, ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. Bij MIROVER spiegels 
met een beschermde achterzijde is 
ventilatie achter de spiegel niet 
noodzakelijk en kan deze in de tegels 
ingevoegd worden. De wandmontage 
vindt dan met spiegellijm plaats, 
waarbij de positie van de spiegel 
tussen de tegels gedurende 24 uur 

met tape gefixeerd wordt. De voegen 
naar de aangrenzende materialen 
worden tenslotte met elastisch 
materiaal (zuurvrije siliconen)  
afgewerkt. De spiegel kan echter  
ook probleemloos met een normale 
bevestiging gemonteerd worden.  
De randen moeten dan met zuurvrije 
siliconen afgesloten worden.  

Afmetingen:
De dubbelspiegel is leverbaar in 
iedere maat tussen 30 x 30 cm tot  
150 x 250 cm. En op aanvraag met  
een 10 mm-facet aan de randen.

Spiegels voor uw  
veiligheid: MIRALITE SAFE

De dubbelspiegel is 
tevens een veilig-
heidsspiegel 
doordat bij breuk de 
glasscherven aan de 
folie die zich tussen 
de beide glaslagen 

bevindt blijven kleven. Veiligheids-
spiegels bestaande uit een enkele 
glaslaag zijn natuurlijk ook mogelijk. 
Aan de achterzijde van de spiegel 
wordt dan een folie aangebracht.

Voordelen:
•  De aangebrachte folie zorgt  

voor de veiligheid.
•  In het geval van breuk in de spiegel 

blijven de breukdelen aan de folie 
aan de achterkant hangen. 

Toepassingen:
•  In sporthallen en Fitnesscentra
•  In verzorgingstehuizen, zieken- 

huizen en (kleuter)scholen
•  Bij de scheeps- en voertuigbouw
•  Bij plafondspiegels

Afmetingen:
Leverbaar in iedere maat tussen  
30 x 30 cm tot 150 × 250 cm.
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Optimale verlichting in de badkamer 
heeft een positieve invloed op de  
sfeer en geeft structuur aan de 
kamer. Lichtinval in de spiegels  
zorgt, vooral in kleinere ruimtes,  
voor een ultiem belichtingsniveau.

De klassieke modellen verlichte 
MIROVER spiegels zijn overtuigend 
door hun gedistingeerde design en 
helderheid. MIROVER is onder andere 
gespecialiseerd in lichtspiegels met 
mooie vormen: de hoogwaardige 
verlichting door middel van TL buizen 
of LED-systemen zijn perfect  
geïntegreerd.

Het resultaat van een uitstekende 
kleurweergave zijn onvervalste 
contouren zonder harde schaduw.  
De aanblik in de spiegel is bijzonder 
scherp en bijvoorbeeld uiterst geschikt 
voor een perfecte make-up. Erg 
populair zijn puristische combinaties: 
de rechthoekige spiegel met rechte 
lichtbanen door middel van TL of LED 
verlichting. De verlichting creëert over 
de gehele breedte een aangenaam 
licht en kan als afronding van het 
ruimteconcept beschouwd worden. 

Naar wens is een opbouwverlichting 
mogelijk. Zie ook hoofdstuk 4a.  
De MIROVER spiegels bieden het  
juiste licht voor de gewenste sfeer. 
Ieder licht heeft namelijk een  
kleurtemperatuur: een heel specifieke 
kleur. Deze kleurtemperatuur is,  
voor een optimale belichting van het 
gezicht, zeer belangrijk. Afhankelijk 
van het gewenste model bestaat de 
keuze uit de witte kleuren ‘warm 
white’ (warm wit), ‘natural white’ 
(natuurlijk wit) en ‘cool white’  
(koel wit).

4. VERLICHTE SPIEGELS
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4a. Opbouwverlichting
De opbouwverlichtingen uit het programma van MIROVER kunnen naar hartelust gecombineerd worden. Ze kunnen met 
één of meerdere stuks bevestigd worden aan verschillende spiegels van verschillende afmetingen.

Opbouwverlichting

Artikelnummer 999911
Halogeenlampen worden los meegeleverd. De lampen zijn energieklasse C.

Halogeen spiegelverlichting, max. 2 x 40 Watt.
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4b. Lichtspiegels met TL verlichting
Verlichte spiegels zorgen bij het scheren en opmaken voor de perfecte blik! 
Alle spiegels zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten. Van kleine 
spiegels voor het gezicht tot aan spiegels die het hele lichaam beslaan. Hoekig, 
rond, of met bogen: bijna alles is mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Standaard worden de MIROVER lichtspiegels met TL lampen in de kleur  
‘warm wit’ geleverd. Op verzoek is ook de kleur ‘koel wit’ mogelijk. Tussen deze 
uitvoeringen bestaat geen kwaliteitsverschil. Wel zit er verschil in licht-op-
brengst (gemeten in lumen): een TL lamp met 8 Watt behaalt in de uitvoering 
‘koel wit’ 420 lumen en in de uitvoering ‘warm wit’ 295 lumen.

De lichtspiegels met TL buizen voldoen aan de veiligheidsklasse IP20. 

TL verlichting behoort tot de meest energie-efficiënte verlichtingsmethoden.  
De door MIROVER geleverde buizen behalen de energieklasse A conform  
EN 874/2012.

De lichtspiegels met TL lampen zijn allemaal van een aan-/uitschakelaar 
voorzien.
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2 VERLICHTE BANEN 30 MM VERTICAAL,  
LINKS EN RECHTS, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

445120 45 x 80 cm 2 x 14

445110 55 x 80 cm 2 x 14

445100 60 x 80 cm 2 x 14

445130 65 x 80 cm 2 x 14

445140 85 x 80 cm 2 x 14

1 VERLICHTE BAAN 30 MM VERTICAAL,  
LINKS OF RECHTS, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

443010 80 x 100 cm 21

443020 80 x 130 cm 28

2 VERLICHTE BANEN, VERTICAAL,  
ONDERBROKEN

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

444100 60 x 80 cm 2 x 14

Spiegels met verlichte banen, hoekig

1 VERLICHTE BAAN HORIZONTAAL 30 MM,  
BOVEN

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

444200 60 x 60 cm 14

444210 45 x 80 cm 8

2 VERLICHTE BANEN 30 MM HORIZONTAAL,  
BOVEN EN ONDER, DRAAIBAAR 

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

445200 90 x 60 cm 2 x 14

445030 85 x 80 cm 2 x 14

445010 100 x 80 cm 2 x 21

445020 130 x 80 cm 2 x 28

445050 160 x 80 cm 2 x 35

PASSPIEGEL,  
1 VERLICHTE BAAN VERTICAAL

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

445040 50 x 160 cm 35
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Spiegels met verlichte banen en afgeronde hoeken

1 VERLICHTE BAAN HORIZONTAAL 30 MM, 
BOVEN

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

446200 50 x 70 cm 8

446210 45 x 80 cm 8

2 VERLICHTE BANEN 30 MM,  
BOVEN EN ONDER, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

446100 85 x 80 cm 2 x 14

446400 100 x 80 cm 2 x 21

446300 130 x 80 cm 2 x 28

446500 160 x 80 cm 2 x 35

PASSPIEGEL,  
1 VERLICHTE BAAN VERTICAAL

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

446310 50 x 160 cm 35

2 VERLICHTE BANEN 30 MM VERTICAAL,  
LINKS EN RECHTS, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

446000 65 x 80 cm 2 x 14

446010 60 x 80 cm 2 x 14

446020 55 x 80 cm 2 x 14

446101 85 x 80 cm 2 x 14



Pagina 16

2 VERLICHTE VLAKKEN 30 MM  
VERTICAAL, DRAAIBAAR 

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

306010 45 x 80 cm 2 x 14

306020 55 x 80 cm 2 x 14

306000 60 x 80 cm 2 x 14

306030 65 x 80 cm 2 x 14

306100 90 x 60 cm 2 x 14

VERLICHTE PASSPIEGEL,  
VERLICHTE BAAN 30 MM LINKS EN RECHTS

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

306120 50 x 160 cm 2 x 35

VERLICHTE SPIEGEL MET 2 X 2  
VERTICALE VERLICHTE RILLEN

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

551400 60 x 80 cm 2 x 14

2 VERLICHTE VLAKKEN 30 MM  
HORIZONTAAL, DRAAIBAAR 

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

306110 85 x 80 cm 2 x 14

306111 100 x 80 cm 2 x 21

306113 130 x 80 cm 2 x 28

306115 160 x 80 cm 2 x 35

Spiegel met gezandstraalde deelvlakken
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4c. Lichtspiegels met LED
De ooit karig ingerichte badkamer 
heeft zich allang veranderd in een 
gezellige ruimte waar comfort en 
sfeer erg belangrijk zijn. Een goed 
doordacht verlichtingsconcept houdt 
rekening met individuele behoeftes en 
creëert een gevoel van behagen en 
veiligheid. Verlichte spiegels spelen 
hierbij een belangrijke rol. En net zo 
belangrijk als de kwaliteit van de 
spiegel is de kwaliteit van de lichtbron. 
Het dient bij te dragen aan de gewenste 
ambiance én te beantwoorden aan  
de huidige eisen op het gebied van 
energie-efficiëntie. 

MIROVER heeft voor haar nieuwe 
lichtspiegels gekozen voor speciale 
LED verlichting. De rangschikking van 
de LED’s zorgt voor een aangenaam 
diffuus licht. De MIROVER lichtspie-
gels met LED zorgen voor een bijzon-
dere sfeer. Het als zacht en warm 
ervaren licht wordt een bron van 
ontspanning en intimiteit. Bovendien 
hebben LED’s een laag energiever-
bruik, een lange levensduur en zijn 
milieuvriendelijk.

Laag energieverbruik
De moderne LED’s (Light Emitting 
Diode) bieden een innovatief en 
energie-efficiënt alternatief voor  
TL lampen. Een LED-lamp bestaat uit 
meerdere halfgeleiderlagen, die bij 
gelijkstroom tot elektroluminescentie 
leiden en dus licht direct uit stroom 
opwekken. LED’s bereiken een 
optimale verlichting en tot 20% meer 
lichtopbrengst bij een zeer laag 
energieverbruik (1 LED = 1W).

Lange levensduur
LED heeft een langere levensduur dan 
gloeilampen of klassieke neon-lampen. 
De gemiddelde levensduur van LED 

bedraagt ca. 20.000 uur. Dit komt 
overeen met een dagelijks gebruik van 
de lichtspiegel van 2 uur gedurende 
41 jaar.

Milieuvriendelijk
Een ander voordeel van LED’s is dat 
ze in tegenstelling tot spaarlampen 
vrij zijn van kwik. 

Optimale lichtopbrengst
LED’s worden direct fel, zonder enige 
vertraging. Ze kunnen erg vaak aan- en 
uitgezet worden en hebben een 
hogere kleurweergave dan TL lampen. 
Met een Ra-waarde van ca. 90 bereiken 
LED’s bijna het maximum van 100,  
de waarde die het zonlicht biedt. De 
kleine en duurzame lichtdiodes geven 
nauwelijks infrarood en UV-straling af. 
Indirecte verlichting zorgt bovendien 
voor een aangename sfeer.

Veiligheid
De LED’s die MIROVER toepast zijn 
geproduceerd conform de veiligheids-
norm IP44 (Bescherming tegen vaste 
voorwerpen en waterspetters) voor 
een veilige montage in de “badkamer-
volumes 2 en 3”.

Gamma

Kleurtemperaturen
Het licht van de MIROVER LED  
lichtspiegels is leverbaar in drie 
verschillende tinten wit:
- warm wit, ca. 3.000 Kelvin;
- natuurlijk wit, ca. 4.500 Kelvin;
- koel wit, ca. 6000 Kelvin.
De meeste modellen van de MIROVER 
LED lichtspiegel worden, op verzoek, 
geleverd met LED’s in ‘natuurlijk wit’.

Mate van lichtopbrengst
Standaard worden 120 LED’s per 

meter gebruikt. Op verzoek kunnen 
ook minder of meer LED’s per meter 
worden toegepast voor respectievelijk 
minder of meer lichtopbrengst.

Anti-condensatie spiegelverwarming
Optioneel kan de spiegel voorzien 
worden van een spiegelverwarming. 
Deze houdt uw badkamerspiegel 
condensvrij.

Licht
Kleur- 

temperatur 
(K)

Stralings-
hoek (°)

Licht-
stroom 
(lm/m)

LEDs 
per 

meter

Licht- 
opbrengst

(lm/W)

Elec-
trische  

spanning 
(V DC)

Prestatie 
(W/m)

Warm wit 3000 115 528 120 66 12 8

Natuurlijk wit 4500 115 528 120 66 12 8

Koel wit 6000 115 528 120 66 12 8

LED-lampen behalen de hoogste  
energieklasse EN 874/2012.
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GESTRAALDE DEELVLAKKEN 40 MM  
EN AMBILIGHT RONDOM, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

501010 60 x 80 19,8

501020 70 x 80 21,4

501030 80 x 80 23,0

501040 90 x 80 24,6

501050 100 x 80 26,2

501060 120 x 80 29,4

1 VERLICHTE BAAN 30 MM BOVEN HORIZON-
TAAL, AMBILIGHT ONDER, SCHAKELAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

502010 60 x 80 14,0

502020 70 x 80 15,6

502030 80 x 80 17,2

502040 90 x 80 18,8

502050 100 x 80 20,4

502060 120 x 80 23,6

GESTRAALDE DEELVLAKKEN 40 MM BOVEN, 
AMBILIGHT BOVEN EN ONDER, SCHAKELAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

503010 60 x 80 9,4

503020 70 x 80 11,0

503030 80 x 80 12,6

503040 90 x 80 14,2

503050 100 x 80 15,8

503060 120 x 80 19,0

VERLICHTE LIJNEN 4 MM RONDOM,  
AMBILIGHT RONDOM, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

504010 60 x 80 20,5

504020 70 x 80 22,1

504030 80 x 80 23,7

504040 90 x 80 25,3

504050 100 x 80 26,9

504060 120 x 80 30,0

GESTRAALDE DEELVLAKKEN 40 MM 
LINKS EN RECHTS, DRAAIBAAR, SCHAKELAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

505010 60 x 80 12,8

505020 70 x 80 12,8

505030 80 x 80 12,8

505040 90 x 80 12,8

505050 100 x 80 12,8

505060 120 x 80 12,8

2 VERLICHTE BANEN VERTICAAL 30 MM, 
DRAAIBAAR, SCHAKELAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

506010 60 x 80 19,2

506020 70 x 80 19,2

506030 80 x 80 19,2

506040 90 x 80 19,2

506050 100 x 80 19,2

506060 120 x 80 19,2
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AMBILIGHT RONDOM, DRAAIBAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

507010 60 x 80 20,5

507020 70 x 80 22,1

507030 80 x 80 23,7

507040 90 x 80 25,3

507050 100 x 80 26,9

507060 120 x 80 30,0

VERLICHTE BALK, SCHAKELAAR

Product- 
nummer

Afmetingen 
(BxH)

Prestatie
(Watt)

508010 60 x 80 5,8

508020 90 x 70 8,8

508030 120 x 70 11,8

Voorbeeld achterzijde



Pagina 20

5. OVERIG

5a. Spiegelverwarming 
Nooit meer beslagen spiegels! Een spiegel beslaat niet indien het oppervlakte 
ervan warmer is dan de lucht eromheen. Dit kan bereikt worden door de achter-
kant van de spiegel te bedekken met een folie-verwarmingselement, waarvan 
de warmte (ca. 38 °C) door de lagen van het spiegelglas geleid wordt naar de 
voorkant. Het geteste verwarmingssysteem werkt met 230 V spanning en wordt 
gebruiksklaar met kabel geleverd. Het type element is afhankelijk van de 
grootte van de spiegel. De opwarmtijd is minder dan 5 minuten.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

5b. Aan- en uitschakelaar
De lichtspiegels kunnen via de centrale kamerverlichting in- en uitgeschakeld 
worden. Veel modellen zijn daarnaast standaard uitgevoerd met een aparte 
aan- en uitschakelaar. Naar wens kan de lichtspiegel met een bewegingssensor 
uitgerust worden.* Vraag ons naar de mogelijkheden.

*  Let op: in het geval van een bewegingssensor gaat de spiegel wel uit, maar niet automatisch  
weer aan in het geval de spiegel tevens via de centrale kamerverlichting is geschakeld!

Artikelnummer Afmeting folie (cm) Prestatie (Watt)

900201 27,5 x 27,5 12,5

900203 27,5 x 44,6 22,5

900205 40,0 x 50,0 41

900207 70,0 x 41,0 54



Pagina 21

5c. Bevestigingsmogelijkheden van de spiegels
Voor iedere spiegeltoepassing is een passend bevestigingssysteem beschikbaar. De keuze van de bevestiging hangt af van 
de ondergrond van de muur en van het model en het gewicht van de spiegel, de afmeting en van optische invloeden.

Drukknopbevestiging

Bij de montage aan de muur van een traditionele spiegel is een afstand van  
10 mm voor ventilatiedoeleinden noodzakelijk. 

Voor deze vorm van bevestiging is het drukknopsysteem buitengewoon geschikt. 
Dit systeem verdwijnt onzichtbaar achter de spiegel. Op de achterkant van de 
spiegel geplakte houders kunnen in de muurhaken geplaatst worden. Deze zijn 
vooraf in de muur geschroefd. Bij deze manier van ophangen is het mogelijk de 
spiegel in verticale en horizontale richting nauwkeurig uit te lijnen, wat de 
montage enorm vereenvoudigt.

Na het uitlijnen worden spiegels met zelfklevende drukknoppen gefixeerd.  
Een drukknopbevestiging-set omvat alle onderdelen die voor de montage 
noodzakelijk zijn. 

Bij een gewicht onder 12 kg is de set tot 0,8 m2 voldoende. Het maximale 
gewicht bedraagt ca. 25 (resp. 40) kg. Bij grotere of dikkere en daardoor  
zwaardere spiegels moeten dus meer sets gebruikt worden. Vraag ons naar  
de mogelijkheden! De bevestigingsplaten kunnen in de fabriek gemonteerd 
worden of worden apart meegeleverd.

Tegen een geringe vergoeding kunnen de drukknopbevestigingen ook in de fabriek gemonteerd worden.
Geef ons alstublieft de gedetailleerde afmetingen door, als de bevestigingsplaten in de fabriek gemonteerd moeten worden.

Artikelnummer Beschrijving

900500 Set drukknopbevestiging, tot 0,80 m²

900600 Set drukknopbevestiging, van 0,80 tot 1,60 m²

900700 Set drukknopbevestiging, van 1,60 tot 2,60 m²

Belangrijk: bij zelfmontage van de bevestigingsplaten dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Set drukknopbevestiging
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Magneetbevestiging

Magneten 
Deze bevestiging wordt in de fabriek voorbereid. Tijdens de productie van de 
spiegels worden 4 platen met behulp van speciale lijm aan de achterkant van de 
spiegel aangebracht. Aan de muur worden 4 magneten bevestigd, die de spiegel 
veilig vasthouden. De levering is inclusief magneten en montagetoebehoren.

Bevestigen aan de muur met schroef en sierknop

De spiegel wordt besteld onder vermelding van de benodigde boorgaten (8 mm) 
in de betreffende plaatsen op de spiegel.

Bevestig de spiegel zorgvuldig. Let op: oneffenheden in achtergrond worden niet 
door de spiegel gecorrigeerd, maar moeten worden gecorrigeerd door het 
gebruik van afstandschijfjes.

Artikelnummer 900917
Set omvat 4x de getoonde onderdelen.
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Verschillende plakmethoden en hun toepassing
Glas rekt of krimpt niet onder invloed van warmte of vochtigheid. In tegenstelling tot de ondergronden van hout of metaal. 
Dit vormt een probleem bij het bevestigen van spiegels: de lijm moet de optredende spanning opvangen.

Spiegel
(coatingszijde)

1-componentsverbinding

Spiegellijm-pasta op siliconenbasis is speciaal ontwikkeld om spiegels te 
bevestigen op een manier, waarbij spanningen gecorrigeerd worden. Zo ontstaat 
er geen gevaar dat de spiegel breekt bij een werkende ondergrond. Dit is vooral 
belangrijk wanneer de spiegels op hout geplakt worden, omdat hout vooral in 
badkamers voortdurend uitrekt of krimpt, onder invloed van de aanwezige 
luchtvochtigheid. Maar met deze spiegellijm zijn ook bevestigingen op achter-
gronden van beton, steen, metaal of glas aan de veilige kant. 

Het aanbrengen van 1-componentenverbindingen dient evenwijdig en in  
rupspatroon te geschieden. En in ieder geval 2 x aan elke buitenkant.

Artikelnummer 900911
Tube 290 ml

Spiegel
(coatingszijde)

Dubbelzijdige plakband

Een zelfklevend spiegelplakband is een dubbelzijdige kleefstrip van gesloten 
polyethyleen-schuim. Deze vorm van spiegelbevestiging dient verticaal gebruikt 
te worden en de ondergrond mag niet te zeer poreus zijn. De strip is in staat 
kleine oneffenheden te corrigeren. Ondergronden die sterk werken of poreus 
zijn leiden er vaak toe, dat de strip losraakt en de spiegel valt. De strip moet 
evenwijdig aan de ophangrichting en gelijkmatig over de vlakte verdeeld, 
aangebracht worden.

Artikelnummer 900911
Rol à 5 meter, 19 mm breed
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Gebruik van kleefbevestigingen

Ondergrond van de spiegel

Bij een spiegelbevestiging door middel van een kleefstrip op spaanplaten dient de ondergrond met een grondering 
behandeld te worden, omdat de kleefstrip anders niet vasthoudt.

Bij het monteren van de spiegels dient de effenheid van de ondergrond (waterpas) en werkingsvrijheid van het dragende 
materiaal verzekerd te zijn. Het dient voorkomen te worden, dat de afzonderlijke materialen verschillend uitrekken om 
een vervorming van de spiegelreflectie tegen te gaan.

Gebruik bij extreme omstandigheden

Bij het inbouwen van normale enkele spiegels in maneges, zwembaden, sauna’s en naastgelegen ruimtes met continu 
extreem hoge luchtvochtigheid, of agressieve chemische dampen vervalt iedere aansprakelijkheid voor de hechting van de 
spiegellaag.

Voor zulke ruimtes adviseren wij het gebruik van dubbelspiegels, en adviseren wij de randen met zuurvrije siliconenkit 
waterdicht af te werken. Daarna is de bevestiging met drukknoppen of spiegelklemmen mogelijk.

Gebruik in tegelwanden

Let op: bij het gebruik in tegelwanden, kunnen alleen dubbelspiegels gebruikt worden.  
Bij andere spiegels vervalt de garantie. 

Bij het invoegen wordt zogenaamde zuurvrije siliconen gebruikt (zie dubbelspiegels). De spiegel dient evenwijdig aan de 
tegels in de uitsparing gezet te worden. Aansluitend dient deze met tape gefixeerd te worden of van klossen voorzien.  
Voor het rondom afwerken en verzegelen gebruikt u eerdergenoemde siliconen.

Belangrijke tips voor het plakken van spiegels

1.  Wanneer spiegels op roestvrij staal of vergelijkbaar gevoelig metaal geplakt dienen te worden, gebruik dan alleen 
speciaal hiervoor ontworpen materialen. 

2.  Plak spiegels nooit met gewone siliconenkit, omdat deze een zuur bevat, die de coating van de spiegels aantasten.  
De spiegel zou ook wel met siliconenkit hechten, maar wordt dan aangetast en dus lelijk.

Spiegellijm is weliswaar op siliconenbasis gemaakt, maar altijd vrij van zuur. De spiegellijm is ook voor het afdichten te 
gebruiken. Dit is vooral aan te bevelen bij materialen, die niet zuurbestendig zijn en door gewone siliconenkit aangetast 
worden. Het is van belang bij het plakken van spiegels, dat de gekozen lijm niet de achterkant van de spiegel beschadigt.  
Voorts moeten vaak kleine oneffenheden in de ondergrond gecorrigeerd worden. Wij adviseren de lijm in rechte banen dik 
aan te brengen. De droogtijd bedraagt 24 tot 48 uur. Zo lang moeten onderdelen die zwaar zijn of onder spanning staan 
ondersteund worden.
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5d. Montagehandleiding
Neem de spiegel voorzichtig uit de verpakking en controleer op eventuele transportbeschadigingen. Let op: niet op  
een harde ondergrond (steen, tegels e.d.) zetten, omdat de spiegel daardoor kan beschadigen. Houd er rekening mee,  
dat klachten, die ontstaan zijn door onverantwoord gebruik, buiten de garantie vallen. 

Lichtspiegels mogen alleen gemonteerd worden door een geautoriseerde elektromonteur rekening houdend met de 
geldige voorschriften. Houd rekening met de minimale afstanden tot de douche, badkuip enz. De spiegel dient met de 
verticale aluminium profiellijsten in de gestanste gaten ophangen te worden, of aan de aangebrachte platen.  
Schakel voor het boren de stroom uit en let op inbouw-leidingen. 

De lichtspiegel mag niet op een brandbare ondergrond, zoals hout, zijdebehang enz. gemonteerd worden! In dit geval 
moet vooraf een niet-ontbrandbare achterwand gemonteerd worden. Sluit de elektrische leidingen, rekening houdend 
met de veiligheidsvoorschriften, aan. De TL buizen mogen alleen gewisseld worden voor buizen met hetzelfde wattage.

BELANGRIJK! DE SPIEGEL DIENT ALTIJD AAN TWEE PROFIELEN OPGEHANGEN TE WORDEN!

verticaal

horizontaal

aan het aluminiumprofiel wordt de spiegel opgehangen

verticaal

Toepassing verlichte spiegel

aan het aluminiumprofiel wordt 
de spiegel opgehangen

horizontaal
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5e. Onderhoud van de spiegel
Wij wensen de gebruiker veel plezier met de nieuwe spiegel! Hieronder geven wij richtlijnen en aandachtspunten voor een 
langer zorgeloos gebruik van de spiegel:

•  Neem de spiegel alleen met een zachte doek af om vlekken, die bij het dagelijkse gebruik ontstaan (spetters, druppels 
enz.), te verwijderen. 

•  Reinig de oppervlaktes alleen met een vochtige doek. Bij hardnekkig vuil eventueel met een kleine hoeveelheid van 
een neutrale allesreiniger. Gebruik geen schuursponzen, oplosmiddelen bevattende sponzen, reinigingsmiddelen en 
zuur. En gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. 

•  Veeg de spiegel na het reinigen met een zachte doek droog en verwijder ook de laatste druppels (vooral aan de randen 
van de spiegel)

•  Hardnekkige vlekken, zoals vet en cosmeticaresten kunnen met een in warm, helder water uitgespoeld en goed 
uitgewrongen zeemleer verwijderd worden. Verwijder het vuil d.m.v. zacht vegen. 

•  Gebruik in geen geval chemicaliën, agressieve reinigingsmiddelen en/of middelen, die citroenzuur bevatten.
•  Let er op, dat er geen druppels aan de onderste rand van de spiegel achterblijven. 
•  Gebruik voor het plakken van de spiegel uitsluitend speciale spiegelsiliconen en (speciaal voor dit doel ontwikkelde) 

spiegel-kleefstrip.
• Alleen de geadviseerde lampen mogen gebruikt worden. Lampen zijn verbruiksartikelen, en vallen buiten de garantie.

5f. Certificering
De producten en gebruikte materialen van MIROVER voldoen aan alle geldige verordeningen, veiligheidsbladen,  
certificeringen enz. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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6. Contact

GLASSOLUTIONS Mirover
WERVIKSTRAAT 225
B-8930 MENEN
T: +32 56 52 10 80
F: +32 56 52 10 82
E: sales.mirover@saint-gobain.com

MIROVER-spiegels worden uitsluitend gedistribueerd via professionele en geselecteerde partners.
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MIROVER Spiegels
Saint Gobain Glassolutions

Onze aarde is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en iedereen dient zijn bijdrage te leveren 

aan het milieu. Dit geldt voor personen en voor ondernemingen. Saint-Gobain ontwikkelt continu 

energie-efficiënte producten, die niet alleen comfort en energiezuinigheid combineren, maar ook 

geproduceerd worden met respect voor het milieu. 

Wij geven in drie stappen iets terug aan het milieu: het vastleggen van onze ecologische voetafdruk, deze te verbeteren en het  

bedenken van eco-innovaties voor al onze (nieuwe) producten gedurende hun gehele levenscyclus. 

Saint-Gobain Glass en GLASSOLUTIONS zijn de enige ondernemingen in de glasindustrie, die verregaande levenscyclusanalyses (LCA) op 

hun producten doorvoeren en waar een zeer strenge milieustrategie wordt gehanteerd. Deze LCA‘s bepalen gedurende de gehele levens-

duur de effecten op het milieu van glas, dat door Saint-Gobain Glass geproduceerd en door GLASS SOLUTIONS verder verwerkt wordt.

Onze LCA‘s worden in overeenstemming met de internationale normen ISO 14040 en ISO14044 doorgevoerd en onderzoeken twee 

belangrijke aspecten: 

• Alle fasen van de Levenscyclus: van de grondstofwinning, via de productie, tot aan het einde van de levensduur. 

• Alle effecten op het milieu die het product heeft: CO2-emissies, energieverbruik, waterverbruik, luchtvervuiling, enz. 

De resultaten van de levenscyclusanalyses zijn vastgelegd in de milieuproductdeclaraties (EPD). Deze EPD’s zijn beschikbaar voor de 

certificering van gebouwen, zoals BREEAM of LEED.


