Wat is het beste glas voor kunst?
Wat is het beste glas voor wie wil genieten van
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Artglass
Artglass™ biedt een heldere kijkervaring
Kunst is licht. Hoe meer licht door het glas komt, hoe meer kunst u ziet. Artglass staat voor de hoogste lichttransmissie
en de beste kunst-tot-het-oog verhouding. Waarom leest u hieronder:

Artglass™ heeft de laagste absorptie
Glas absorbeert licht en dus ook kunst. Doe de test en neem een vel wit papier. Het glas dat het meeste wit laat
doorschijnen, heeft de laagste absorptie.

Artglass™ heeft de laagste reflectie
Als het licht weerkaatst wordt, is de kunst minder zichtbaar. Glas met de minste weerspiegeling heeft de laagste
reflectie. De ontspiegelende coating garandeert een heldere kijk vanuit elke gezichtshoek en voorkomt misvorming
van het beeld.

Artglass™ biedt de juiste UV-bescherming
Voor de meeste toepassingen is een standaard bescherming van 70% voldoende, maar voor conserverend inlijsten is er
Artglass met 92% UV-bescherming zonder het beeld te vervormen!
De anti-UV-coating die op waterwhite glas wordt aangebracht, is neutraal/groen van kleur, waardoor een rode of
roze schijn uitgesloten is. Met dit glas blijven familiefoto’s en waardevolle kunstwerken jarenlang bewaard zonder te
verbleken door UV-stralen.
De twee soorten Artglass met een UV-bescherming van 99% bieden dankzij de absorberende coating de hoogste
bescherming tegen UV-stralen. Dit glas van museumkwaliteit voldoet aan de norm ISO 18916 en EN 410.

Artglass™ is makkelijk te reinigen
Vuil of stof op het glas maken een heldere kijkervaring onmogelijk. Het supergladde oppervlak van elke soort Artglass
is gemakkelijk schoon te maken zonder speciale glasreinigers en zonder risico op krassen dankzij de anti-kras coating.
Bij elke bestelling krijgt u trouwens een handig poetsdoekje!

Artglass™ is gebruiksvriendelijk
Artglass beperkt het risico op dure vergissingen. Het glas heeft immers aan weerszijden een coating en kan dus met
beide kanten op het kunstwerk worden gelegd. Dat u het glas tegen het licht moet houden om na te gaan aan welke
kant de coating zit, behoort bijgevolg tot het verleden!
Ook de formaten zijn zeer gebruiksvriendelijk en beperken het verlies:
80 x 120, 100 x 160, 110 x 160 en 120 x 160 cm!
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Kenmerken Artglass™ algemeen
•
•
•
•

waterwhite glas met laag ijzergehalte, behalve AR99 en
Artglass 99
anti-krascoating,
anti-Uv-coating,
ontspiegelende
coating (zie tabel)
de coatings zijn aan weerszijden aangebracht. Voor- of
achterkant speelt dus geen rol meer
een extra dieptelaagcoating garandeert een scherp beeld
tot 5 cm, waardoor dit glas uitermate geschikt is voor de
inlijsting van objecten, 3D-effecten …

Links normaal anti-reflectie glas, rechts Artglass

Artglass™ Water White Clear view
•
•

zeer helder glas met uiterst weinig reflectie
standaard UV-bescherming van > 60%

Artglass™ AR70 (Water White UV 70)
•
•

het meest verkochte glas
goede UV-bescherming van > 70%

Artglass™ AR92 (Water White UV92)
•
•

aangewezen voor conserverend inlijsten
optimale en conserverende UV-bescherming van > 92%

Artglass™ AR99
•
•

de beste bescherming en maximale helderheid onder alle
invalshoeken
optimale en conserverende UV-bescherming van > 99%

Artglass™99 (Preservation Clear UV99)
•
•

met éénzijdige absorberende coating voor een
interessante prijs
optimale en conserverende UV-bescherming van > 99%

Artglass zorgt voor de perfecte balans
in UV-bescherming

Eurolijsten heeft een ruime keuze aan glas
Naast Artglass heeft Eurolijsten ook nog de volgende soorten glas:

Water White floatglas

Mirogard Magic UV 48%

Tegla
Tru Vue Conservation Clear

Tegla Classic New Generation éénzijdig geëtst floatglas

Tru Vue Ultravue UV 65%

Tegla Classic New Generation tweezijdig geëtst floatglas

Tru Vue Conservation Reflection Control

Tegla Gallery éénzijdig geëtst Water White floatglas

Tru Vue Museum Glass
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