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DECOLIT
Pimp your interior
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DECOLIT

TOEPASSINGEN

Het gelakt veiligheidsglas is 

geschikt voor:

• aanrechten van keukens

•  spatwanden voor keukens

• meubels

•  werkbladen

•  tafelbladen

•  leggers

•  deurpanelen

•  binnendeuren

•  badkamers

•  kleedkamers

Gelakt veiligheidsglas 
dat je interieur laat schitteren.

PIMP YOUR INTERIOR

magnetische  
schrijfwand:

 DECOLIT MEMORY is gelakt gehard 
veiligheidsglas met een magnetische 
eigenschap. Het unieke design van  
een glazen wand wordt gecombineerd 
met eigenschappen van een 
magneetbord en een whiteboard.  
Op DECOLIT kan ook uitwisbaar 
geschreven worden met gebruik  
van de juiste stiften. Uw wand wordt 
met DECOLIT MEMORY een 
multifunctionele informatiedrager!

VOORDELEN

•  De grote variatie aan 

standaard kleuren biedt 

veel mogelijkheden om de 

ruimte naar eigen smaak 

te kleuren;

•  DECOLIT in uw eigen 

bijzondere kleur kan 

volgens RAL of NCS 

kleurcoderingen.

•  Het aanzicht van DECOLIT 

kan glanzend of mat zijn.

•  DECOLIT harmonieert 

perfect met natuurlijke 

materialen zoals hout, 

metaal, natuursteen, enz.

•  Het lakken van dikke 

glasplaten voor 

werkbladen is mogelijk.

•  De lak bevindt zich aan de 

rug of onderzijde, 

waardoor het uitermate 

onderhoudsvriendelijk is  

en de kleur steeds 

beschermd blijft.

Is in de hele toepassing 

geen gehard veiligheidsglas 

nodig? Laat je dan inspireren 

door PLANILAQUE COLOR

IT, een gamma gelakt glas in  

4mm met een eigen breed 

standaard kleurenpalet.
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KLEUREN

Het standaard palet van DECOLIT bestaat uit 30 

kleuren. Daarnaast is het mogelijk om uw eigen kleur te 

realiseren aan de hand van een RAL of NCS kleurcode.

GLASTYPES

Kies je kleur

Omschrijving 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

PLANICLEAR, helder glas x x x x x

DIAMANT, extra helder glas x x x x x

PLANICLEAR SATINOVO MATE, mat gezuurd helder glas x x x x x

DIAMANT SATINOVO MATE, mat gezuurd extra helderglas x x x

AFMETINGEN

Max. afmeting: 1380 x 3450 mm

Min. afmeting: 200 x 300 mm

Lengte/breedte verhouding: ≥ 1/8

Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk tussen  
de verschillende producties of orders

DO1
Zwart

DO6
Donkergrijs

D20
Antraciet

D27
Titaniumgrijs

D21
Kiezelgrijs

D23
Tundragrijs

D07
Betongrijs

D22
Marmergrijs

D15
Metallic

D05
Lichtgrijs

D19
Munt

D28
Muntgroen

D13
Neongroen

D18
Lavendel

D17
Lila

D29
Amandelgroen

D02
Wit

D04
Extra Wit

D03
Parelwit

D08
Beige

D09
Zandbeige

D30
Ivoor

D25
Abrikoos

D25
Oranje

D11
Terra

D24
Havanabruin

D12
Capuccino

D10
Donkerbeige

D14
Fuchsia

D26
Rood



UITVOERING, PLAATSING

DECOLIT gelakt gehard veiligheidsglas wordt alleen in het interieur 

toegepast, conform de geldende regelgeving. Het is eenvoudig en 

snel te plaatsen d.m.v. mechanische bevestiging of verlijming en 

dubbelzijdige kleefband. Verlijming kan alleen met producten die 

voor deze methode gevalideerd zijn, zoals spiegellijm of neutrale 

silicone. Wij adviseren de ondergrond als volgt voor te bereiden:

• Droog, vochtvrij en uitgehard

• Egaal van kleur

• Vlak, zonder ruwheden of oneffenheden

De afstand tussen DECOLIT, gebruikt als spatwand achter een 

fornuis, moet minstens 6 cm bedragen. Langdurige blootstelling  

van DECOLIT aan een temperatuur van 50°C of meer kan een 

verkleuring van de lak of een wijziging van de glans van het glas 

veroorzaken.

Verdeler

BEWERKINGEN

Decolit is standaard gepolijst geslepen. Speciale vormen, 

bewerkingen en grote afmetingen worden aan de hand van een 

tekening gevalideerd. Rechthoekige, ronde en ovale wastafel

uitsparingen zijn mogelijk in overleg en rekening houdend met de 

volgende detaillering.
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1. D = ≥ glasdikte
2. ≥ 75 mm
3. ≥ 2 x glasdikte
4. R= ≥ 11mm
5. ≥ 6 x glasdikte
6. Max. afmeting in overleg

Saint-Gobain Building Glass Benelux
Industrielaan 129, B 1070 Brussel
glassinfo.be@saintgobain.com

www.saint-gobain-building-glass.be

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

BTW BE 0402.733.607
RPR Nijvel


