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PREMIUM KWALITEIT ANTI-REFLECTEREND GLAS

GEEN REFLECTIE
Artglass™ vermindert ongewenste reflecties tot <1%. Dit is 8 keer minder dan gewoon glas.

VERBETERDE TRANSMISSIE
Artglass™ verhoogt de transmissie van licht met 8%, waardoor >98% wordt bereikt.
Het resultaat is dat de echte en onvervalste kleuren van de tentoongestelde kunstwerken beter worden weergegeven.

GEMAKKELIJK TE REINIGEN EN KRASBESTENDIG
Artglass™ kan gemakkelijk worden gereinigd met een microvezeldoek en glasreiniger van Groglass®
of een andere geschikte reinigingsoplossing.
Onze gepatenteerde toplaag maakt het glas krasbestendig en gemakkelijk te hanteren in het atelier of de werkplaats.

NEUTRALE KLEUREN EN GEEN KLEURVERANDERING ONDER EEN HOEK
Artglass™ zorgt voor neutrale en uniform gereflecteerde kleuren die stabiel blijven
onder het bekijken vanuit verschillende hoeken.

GEMAKKELIJK NAAR UW WENSEN TE VERWERKEN
Artglass™ wordt op dezelfde manier als gewoon glas behandeld en verwerkt: snijden, bewerken,
lijmen en bedrukken.

HOGE DUURZAAMHEID EN LANGE LEVENSDUUR VAN DE COATING
De coating van Artglass™ heeft een lange levensduur en een uitstekende duurzaamheid.

ANTI-REFLECTEREND GLAS VAN TOPKWALITEIT

Foto: Manuel Reinartz

PRODUCTBESCHRIJVING

Tobias Zielony "The Citizen" Duits paviljoen op de Kunstbiënnale van Venetië 2015
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ARTGLASS WW

TM

ARTGLASS WW UV 90

ANTI REFLECTIE
90% UV-BESCHERMING
HOGE HELDERHEID
EENVOUDIGE BEHANDELING
WATER WHITE SUBSTRAAT
WEERSTAND TEGEN
BREUK EN SPLINTERS
Artglass WW™ - vrijwel onzichtbaar glas met een glad oppervlak, zorgt dat alle details duidelijk zichtbaar zijn. Het kan
vanaf beide zijden worden gesneden en in de lijst worden gezet.
Artglass WW UV 90™ - met 90% UV bescherming en lichtdoorlaatbaarheid van meer dan 98%, zorgt voor een perfecte
balans tussen bescherming en helderheid.
Artglass WW Protect 99™ - dit type anti-reflecterend gelaagd glas biedt de ultieme bescherming voor het inlijsten van
grotere kunstwerken en garandeert een conservatiegraad van 100%
UV-bescherming.
Er zijn tot 2250 x 3210 mm grote vellen beschikbaar, maar de meest
gangbare afmetingen zijn bijvoorbeeld 1000 x 1600 mm, 1200 x 1600 mm
en 1219 x 2050 mm.
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De standaard dikte van Artglass™ is 2 mm. Voor het inlijsten van grote
werken is er ook 3 mm dik Artglass™ verkrijgbaar. Als het echt splinterbestendig moet zijn, is er een 2+2 mm en 3+3 mm gelaagde versie
beschikbaar.

Normaal glas

EEN NIEUWE CONSERVATIEGRAAD VAN GLAS

99% UV BESCHERMING
Artglass™ met absorberende UV-coating beschermt kunstwerken vanuit alle hoeken van zonlicht en de kans
op UV-schade is daardoor bijna onmogelijk. Alleen de conservatiegraad van UV-bescherming van meer dan 97%
voldoet aan de normen van de conservatiegraad van ISO 18902 en is in overeenstemming met Fine Art Trade
Guild en Professional Picture Framers Association.

ANTI-REFLECTEREND
Artglass™ is voorzien van een speciale anti-reflecterende coating die de hoogste helderheid biedt, met
behoud van de echte kleur, textuur en de schoonheid van de ingelijste kunstwerken. Artglass™ zorgt voor een
neutrale kleurreflectie vanuit alle hoeken.

GEEN OPPERVLAKTEVERVORMING OF "SINAASAPPELHUID"
Artglass™ verhindert oppervlaktevervorming of andere ongewenste storende effecten.

20% LICHTER DAN VERGELIJKBARE PRODUCTEN
Artglass™ is slechts 2 mm dik en dat maakt het gemakkelijk te hanteren.
U dient zich geen zorgen te maken over een extra gewicht op de lijst.

EEN SCHERPE FOTORESOLUTIE
De producten van Artglass™ bieden absolute helderheid en veroorzaken geen rimpeleffect
of andere visuele storingen.

TOPKWALITEIT
De producten van Artglass™ zijn betrouwbaar en hebben een lange levensduur.

BESCHERM WAT BELANGRIJK IS

EEN NIEUWE CONSERVATIEGRAAD VAN GLAS

NIEUW!
EEN NIEUWE
GENERATIE
CONSERVEREND
GLAS

PRODUCTBESCHRIJVING

ARTGLASS UV 99TM

PRESERVATION CLEAR UV 99TM

99% UV BESCHERMING
HELPT VERBLEKEN VOORKOMEN
MINDER DAN 1% LICHTREFLECTIE
GEEN OPPERVLAKTEVERVORMING OF
"SINAASAPPELHUID"
EEN SCHERPE FOTORESOLUTIE
NEUTRALE KLEUR VANUIT ALLE HOEKEN
VOLDOET AAN DE ISONORM 18902
20% MINDER GEWICHT DAN
VERGELIJKBARE PRODUCTEN
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Artglass UV 99™ is het meest hoogwaardige anti-reflecterend glas met
99% UV-bescherming. Het "onzichtbare" glas zorgt voor een neutrale
OPTIMALE UV-BESCHERMING
kleurreflectie en helpt te voorkomen dat de dierbare herinnering verbleekt.
Artglass™ behoort tot het topsegment van anti-reflecterend glas en nu
combineert het nieuwe Artglass UV 99™ een uitstekende helderheid met
de best mogelijke UV-bescherming, erg gewaardeerd onder professionals uit de industrie en musea.
Preservation Clear UV 99™ biedt UV-bescherming door het blokkeren
van 99% van de schadelijke stralen en helpt aldus te voorkomen dat de
dierbare herinnering verbleekt, dat foto's vergelen of dat papier broos
wordt.
Dankzij een absorberende UV-coating zorgt Preservation Clear UV 99 ™
ervoor dat het kunstwerk vanuit alle hoeken tegen de schadelijke stralen
wordt beschermd.
Glas met een UV-coating is aanbevolen voor werken met een sentimentele waarde: foto's, autografen, landkaarten, borduurwerkjes,
diploma's, aquarellen en pasteltekeningen, potloodtekeningen, digitale prints, reproducties.

EEN WOORDJE UITLEG
UV-absorberende
coating
Premium float glas
Anti-reflecterende
coating

Artglass
UV 99
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~99% van de UV-stralen worden geabsorbeerd, wat UV-schade
quasi onmogelijk maakt

Preservation
Clear UV 99
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~99% van de UV-stralen worden geabsorbeerd, wat UV-schade
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Artglass
WW UV 90

Anti-reflecterende
Premium WW glas
coating
met laag ijzergehalte
UV
Anti-reflecterende
coating
~10% tbaar

U
100%
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~98t%
lich

zich

~90% van de UV-stralen worden gereflecteerd, wat het
risico op UV-schade vermindert

Artglass UV 99™ is aan beide zijden gecoat - een
speciale anti-reflecterende coating is op beide
oppervlakken aangebracht en biedt daardoor de
hoogste helderheid, die men alleen bij Groglass®
vindt. Eén van de zijden is tevens bekleed met een
UV-absorberende filter die met een speciale
coatingrol is aangebracht om geen sporen van
vervorming of storende effecten achter te laten.
Het resultaat is helder, supertransparant conserverend glas.
Preservation Clear UV 99™ wordt geproduceerd
door het toepassen van dezelfde absorberende
UV-filter.
De producten die een organische absorberende
coating hebben, vereisen extra aandacht:
Zorg ervoor dat het glas wordt gesneden aan de
niet-gecoate zijde die op elk vel is aangeduid;
Zorg ervoor dat de gecoate kant naar het kunstwerk toe ligt.
De anti-reflecterende coating wordt bereikt door
de innovatieve nanotechnologie van Groglass®
waarbij meerdere lagen moleculaire dunne films
op het glas worden aangebracht.
De duurzame en gladde anti-reflecterende coating
zorgt ervoor dat Artglass WW™ en Artglass WW
UV 90™ producten het hoogste niveau van transparantie bereiken.

U vraagt zich misschien af wat beter is - Artglass™ met absorberende of met reflecterende UV coating? Laten
we even uw keuzes beoordelen:
1. Een absorberende coating blokkeert meer dan 99% van het UV-licht, maar zal ook een aantal van de zichtbare
lichtstralen absorberen en daardoor de transmissie in geringe mate verminderen. Glas met absorberende
coating is ook minder krasbestendig en vereist een speciale behandeling, in vergelijking met glas met reflecterende UV-coating. Kies dit type glas als UV-bescherming opweegt tegen de noodzaak van absolute helderheid.
2. Glas met reflecterende UV-coating kan ~ 90% van de UV stralen blokkeren zonder nadelig effect op de
transmissie van zichtbaar licht. Kies dit type glas als u op zoek bent naar een vlekkeloze helderheid en een
optimale UV-bescherming.
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REFERENTIES
Groglass® levert anti-reflecterende en andere hoogwaardige coatings op glas sinds 2009. Onze innovatieve en
supermoderne technologie heeft ons in staat gesteld om producten van topkwaliteit in een zeer efficiënt productieproces te realiseren. We zijn permanent op zoek naar manieren om dit proces nog te verbeteren en aan
te passen aan de werkelijke behoeften van onze klanten. Dit heeft ons tot een vertrouwde leverancier voor vele
succesvolle bedrijven over de hele wereld gemaakt.

Foto: studio Dd

Lets Nationaal Museum voor Kunst in Riga, Letland

OVER ONS
Artglass™ wordt geproduceerd door Groglass® - gelegen in Riga, Letland. Groglass® levert anti-reflecterende
en andere soorten hoogwaardig glas in meer dan 45 landen voor vele verschillende toepassingen, zoals fotolijsten, high-end elektronische displays, luxe architectuur en vele andere oplossingen. Ons inlijstglas van
topkwaliteit wordt gebruikt door onafhankelijke lijstenwinkels evenals door de mooiste musea en galeries over
de hele wereld.
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Professionals die dagelijks met glas werken, waarderen de eenvoudige verwerking van Artglass™ producten
en laten hun klanten genieten van alle kenmerken die Artglass™ te bieden heeft: of het nu de kristalheldere
lichttransmissie, de conservatiegraad en UV-bescherming of de splinterbestendigheid is.
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