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PRIVA-LITE CLASSIC 
 
Omschrijving 

De PRIVA-LITE-technologie is een actieve gelaagde beglazing die het beheer van de privacy toelaat in 
een omgeving, door middel van een elektrische stroom, door de beglazing van een ondoorzichtige naar 
een doorzichtige toestand te schakelen zonder verlies van lichttransmissie. Twee extra heldere 
glasbladen, DIAMANT, beschermen de folie met vloeibare kristallen. Elke PRIVA-LITE wordt op maat 
gemaakt, volgens uw vraag, volledig aangepast aan het project.  
Het glas wordt op de gevraagde maat geleverd. 
 

Kenmerken van de PRIVA-LITE®  CLASSIC 55.4 DIAMANT 

Maximale afmetingen: 1000 x 3000 mm (1000 x 3750 mm op vraag)  
Minimale afmeting: 200 x 300 mm  
Elektrische voeding: 100 V  
Transformatoren: QG06 <6m²; SG10 < 10m²; SG15 <15m² 
  
        ON   OFF 
Lichttransmissie ( TL)     77 %   76 % 
Reflectie       19 %   18 % 
Zonnefactor ( g )      63 %   64 % 
Haze (het niveau van wazigheid)    7,5 %   90 % 
Rw (C ;Ctr)       38 (-2 ;-3) dB  38 (-2 ;-3) dB 
Stroomverbruik:      7 W/m²  0 W/m² 
 
Gewicht          2,5 kg/m²/mm 
Weerstand tegen plotse temperatuursveranderingen en –verschillen  40°K 
Emissiviteit          0,89 

 

Maximale afmetingen: 1000 x 3000 mm (1000 x 3750 mm op vraag)  
Minimale afmeting: 200 x 300 mm  
Elektrische voeding: 100 V  
Transformatoren: QG06 <6m² 

 

Veiligheid:  
Gelijkwaardig aan gelaagd STADIP (EN 12600, niveau 1B1 voor een samenstelling 55.4)  
Beschermingsniveau:  
PRIVA-LITE CLASSIC 55.4 (NBN EN 356): P5A  
PRIVA-LITE CLASSIC 66.8 (NBN EN 356): P6B  
IP-Klasse: IP X7  
Elektrische klasse: EN60439, Klasse I.  
(Klasse II, onder bepaalde voorwaarden)  
 

Andere gegevens 

PRIVA-LITE beantwoordt aan de norm EN 14449. 
PRIVA-LITE CLASSIC is CE-gemarkeerd. De prestaties van het product PRIVA-LITE CLASSIC 55.4 is 
geregistreerd volgens de norm EN 14449met als  DOP-nummer: L0198020. 
UL certificaten zijn beschikbaar op eenvoudige vraag. 
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PRIVA-LITE moet worden gespecifieerd, getransporteerd, opgeslagen, onderhouden en geplaatst 
conform de richtlijnen van de TV 221 van het WTCB “Plaatsing van glas in sponningen” en de TV 242 
Bijzondere bouwwerken uit glas, structurele toepassingen (+ correcties dd. februari 2015). en volgens de 
specifieke plaatsing- en onderhoudsinstructies van de fabrikant. 
 

PRIVA-LITE kent zijn toepassing volgens de NBN S 23-002:2007 en zijn addenda , NBN S23-002-2 
(2016) en NBN S23-002-3 (2016).  
De glasdikte dient uitgerekend te worden volgens de berekeningsmethode uit de norm NBN S 23-002-
2:2016.  
 
PRIVA-LITE beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een 
complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen. 

 


