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DECOLIT is vervaardigd uit gehard glas 
SECURIT, geheel of gedeeltelijk
voorzien van een opake laklaag op de 
beschermde rug- of onderzijde van het 
glas.
Het beschikbare kleurenpallet is zeer 
uitgebreid. De 30 meest gekozen
kleuren werden zorgvuldig gekozen. 
Dit sluit uiteraard de realisatie van 
gepersonaliseerde kleuren niet uit. 
De frontzijde kan eveneens mat, 
gezuurd zijn.

Het gelakt glas is geschikt voor de 
realisatie van:
- meubels
- aanrechten van keukens
- spatwanden voor keukens
- werkbladen
- tafelbladen
- leggers
- binnendeurpanelen
- binnendeuren
- badkamers
- dressings
- magnetisch schrijfbord

DECOLIT
gelakt veiligheidsglas

- Een grote variëteit aan standaard-
kleuren laat een verregaande 
personalisatie toe.

- DECOLIT kan ook volgens uw vraag 
gerealiseerd volgens het RAL of NCS 
kleurenpalet.

- Het glanzende of matte aanzicht van 
DECOLIT harmonieert perfect met 
natuurlijke materialen zoals natuur-
steen, hout, metaal, enz..

- Het lakken van dikke glasplaten voor 
werkbladen is mogelijk.  

- De lak bevindt zich aan de beschermde 
zijde, waardoor het uitermate onder-
houdsvriendelijk is..

Alle types gelakt glas kunnen voorzien
worden van een magnetische functie, 
MEMORY. Hierdoor is het mogelijk al-
lerhande kleine magnetische objecten 
eventueel tijdelijk tegen de wand te 
bevestigen. Op gelakt glas kan ook 
uitwisbaar geschreven worden mits 
gebruik van de juiste stiften.
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D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24

D.25 D.26 D.27 D.28 D.29 D.30

Oranje Lila Lavendel

Munt Antraciet Kiezelgrijs Marmergrijs Tundragrijs Havanabruin

Abrikoos Rood Titaniumgrijs Muntgroen IvoorAmandelgroen

Zwart Wit Parelwit Extra wit Lichtgrijs Donkergrijs

Betongrijs Beige DonkerbeigeZandbeige Terra Capuccino

Neongroen Fuchsia Metallic

Omschrijving

Toepassingen

Gamma, 30 kleuren

Voordelen

Magnetisch schrijfbord
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Omschrijving 4 6 8 10 12

PLANICLEAR, helder glas x x x x x

DIAMANT, extra helder glas x x x x x

SATINOVO, mat gezuurd helder glas x x x x x

SATINOVO, mat gezuurd extra helderglas x x x

ANTISCRATCH, krasbestendig extra helder glas x x x

ANTISCRATCH, is het enige gezuurd glas dat krasbestendig en vlekbestendig is dankzij de specifieke behandeling.

     

Speciale vormen, bewerkingen en 
grote afmetingen worden aan de 
hand van een tekening gevalideerd.
Rechthoekige, ronde en ovale was-
tafeluitsparingen zijn mogelijk mits 
voorafgaandelijk overleg en 
rekening houdend met de volgende 
detaillering.

Het gelakt glas, DECOLIT wordt enkel in het interieur toegepast, conform de geldende regelgeving. Het is een-
voudig en snel te plaatsen d.m.v. mechanische bevestiging of verlijming. De verlijming gebeurt uitsluitend met 
producten gevalideerd voor deze toepassing, nl. spiegellijm of neutrale silicone. Het aanbrengen van deze lijm 
gebeurt conform de NBN S 23-002. 
We bevelen aan de ondergrond te voorzien als volgt:
- Droog, vochtvrij of uitgehard.
- Egaal van kleur
- Vlak, zonder ruwheden of oneffenheden.

Indien nodig kunnen we de montage valideren. De afstand tussen DECOLIT, gebruikt als spatwand achter een 
fornuis, en een gasbekken moet minstens 6 cm bedragen. Langdurige blootstelling van DECOLIT aan een tempe-
ratuur van 50° C of meer kan een verkleuring van de lak of een wijziging van de glans van het glas veroorzaken. 
Voor toepassingen waar de geharde versie niet vereist is kan DECOLIT ook ongehard aangeleverd worden.
Er is eveneens een uitgebreid gamma standaard gelakt glas op voorraad in 4 en/of 6 mm dikte. Zie de brochure 
PLANILAQUE COLOR-IT

Max. afmeting:      1380 x 3450 mm
Min. afmeting:         200 x 300 mm
Lengte/breedte verhouding:   ≥ 1/8

1. D = ≥ glasdikte
2. ≥ 75 mm
3. ≥ 2 x glasdikte
4. R= ≥ 5mm
5. ≥ 6 x glasdikte

6. Max. afmeting in overleg

Gamma, 5 glastypes

Bewerkingen Afmetingen

Uitvoering, plaatsing



Saint-Gobain Building Glass Benelux 
Industrielaan 129, B 1070  Brussel

glassinfo.be@saint-gobain.com 

www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium N.V.  
Einsteinlaan 6, 1300 Waver – België 

BTW BE 0402.733.607 

RPR Nijvel
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