
SATINOVO® MATÉ
Geëtst glas



SATINOVO MATÉ wordt verkregen 
door een van de glaskanten te etsen, 
het basisglas bestaat uit blank
PLANICLEAR, extra blank, DIAMANT 
of in de massa gekleurd, PARSOL 
brons of grijs.  De behandeling 
verandert het aanzicht van het glas 
en geeft het een doorschijnende, 
zijdeachtige uitstraling.

Prestaties

SATINOVO MATÉ heeft dezelfde 
eigenschappen als zijn basisglas en 
kan:
Voor veiligheid:
- worden verwerkt in gelaagd glas 

STADIP, STADIP PROTECT.
- worden voorgespannen tot SECURIT.
Voor comfort:
- worden verwerkt in gelaagd 

akoestisch glas, STADIP SILENCE 
en isolerend glas (geëtste zijde bij 
voorkeur aan spouwzijde).

Voor design: 
- worden gebogen tot CONTOUR.
- worden verzilverd en geslepen,  
   MIRALITE CONTRAST.

Versnijden:
- SATINOVO MATÉ wordt ver sneden 
   zoals gewoon niet behandeld glas.

Assemblage 
- de gematteerde kant mag niet in 
   contact komen met de PVB-folie.

Oriëntatie
-  het wordt afgeraden SATINOVO 

MATÉ met de bewerkte kant aan de 
buitenkant van de gevel te plaatsen.

SATINOVO MATÉ

SATINOVO® MATÉ

Basisglas Diktes 
(mm)

Standaard- 
maten 
(mm)

PLANICLEAR 4, 6, 8, 10, 12  mm
3.210 x 2.250
3.210 x 2.550
3.210 x 6.000

SATINOVO MATÉ Basisglas:  
PLANICLEAR

Dikte (mm) 4 6 8

Lichtfactoren %

TL (%) 89 88 88

Rext(%) 8 8 8

Energetische factoren

TE (%) 83 81 79

Re (%) 8 7 7

AE (%) 9 11 13

g-waarde 0,85 0,84 0,82

Shading Coefficient 
SC 0,98 0,97 0,95

Ug W/(m2K) 5,8 5,7 5,6

CONTOUR, PLANICLEAR, SATINOVO MATÉ, STADIP, STADIP PROTECT en STADIP SILENCE zijn gedeponeerde merken.

Verdeler
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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, B 1300 Waver 

BTW BE 0402.733.607 
RPR Nijvel

Gamma

SATINOVO MATÉ kan worden 
gebruikt voor talrijke buiten- en 
binnentoepassingen in woningen en 
kantoren:
-  deuren en scheidingswanden
-  douchewanden
-  traptreden, vloertegels
-  meubilair (tafels, bureaumeubilair, 

kastdeuren, ...)
-  isolatieglas

Met zijn zachte en matte uiterlijk 
zorgt SATINOVO MATÉ voor een 
geraffineerde uitstraling.
SATINOVO MATÉ laat het licht binnen, 
maar behoudt de privacy.
SATINOVO MATÉ is bijzonder 
geschikt voor het oproepen van een 
subtiele en elegante sfeer in werk- en 
woonomgevingen:
- Design: dankzij de hedendaagse 

uitstraling geeft dit glas een 
meerwaarde aan elk interieur;

- Doorzicht: het zorgt voor een zachte 
en aangename lichtspreiding;

- Privacy: doorschijnend uiterlijk 
zonder directe inkijk;

-  Onderhoud: vingersporen zijn minder 
zichtbaar.

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS

Toepassingen

Voordelen

Omschrijving

Verwerking


