
MATELAC T

Ter aanvulling op het bestaande Lacobel T kleuren
as sortiment en in lijn met de trend van gladde, matte 
oppervlakken, komt AGC met een uniek gamma hardbaar 
gelakt glas met satijnglans: Matelac T. Maak een keuze uit 
de 15 moderne standaardkleuren en speel met contrasten 
en perspectieven. Matelac T heeft dezelfde voordelen en 
eigenschappen als Lacobel T, en biedt een hele nieuwe 
reeks designmogelijkheden. Matelac T is daardoor ideaal 
voor al uw projecten binnen en buitenshuis.

Dikten: 6 mm (standaard ST) en 4, 8, 10 mm (niet standaard NST) 
Afmetingen: uitsluitend verkrijgbaar in DLFafmetingen

hardbaar gelakt glas  
met satijnglansNI
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MATELAC T

Waarvoor kan ik het gebruiken? Laat u inspireren…
Meubilair Tafels, rekken, keukenaanrechten, winkeldisplays, enz.

Toepassingen buitenshuis Buitenmeubels, buitenmuren

Wandbekleding Keukenachterwanden, badkamers, muren van restaurants, hotels, winkels, kantoren,  
scholen en universiteiten, enz.

Gevelbekleding Winkeletalages, borstweringen, commerciële gebouwen, woningen, enz.

Technische specificaties

Welke verwerkingsmogelijkheden 
heeft u?

Let wel op…

Veiligheid Harden Ja Het harden moet verplicht gebeuren in een convectieoven.  
De laklaag moet naar boven gericht zijn

Lamineren Ja Lamineren met PVB is mogelijk, maar pas nadat het gelakte glas thermisch  behandeld is

SAFEfilm n.v.t. Matelac T is per definitie een veiligheidsproduct (na harding).  
Een SAFEfilm is dus niet meer nodig

Snijden Recht of rond Ja Matelac T kan worden gesneden zolang het glas nog niet thermisch behandeld is  
(de laklaag moet bij het snijden naar beneden gericht zijn) 

Afwerking van 
de  randen en 
 bewerkingen

Afscherpen Ja Alleen vóór de thermische behandeling

Slijpen Ja Alleen vóór de thermische behandeling

Boren Ja Alleen vóór de thermische behandeling

Uitsparingen Ja Alleen vóór de thermische behandeling

Buigen Ja Met de gelakte zijde tegenover de vorm of de transportbanden van de oven

Toepassing buitenshuis  Ja Borstweringen op een ondoorschijnende ondergrond, wandbekleding (bv. winkeletalages)

Andere eigenschappen Voordelen voor u
Vochtbestendigheid  Ja Matelac T leent zich voor gebruik in vochtige omgevingen, binnenshuis (badkamers, keukens,...) 

én buitenshuis (borstweringen, gevels). Positie 1 is voor de gelakte zijde niet toegestaan

Krasbestendigheid Ja Dankzij het unieke, met zuur gematteerde oppervlak biedt Matelac T een superieure  krasbestendigheid

Hittebestendigheid  Ja Weerstand tegen thermische schokken na de thermische behandeling

UVbestendigheid  Ja Verkleurt niet

Verlijming/montage  Ja Eenvoudig en veilig te plaatsen

Simpel onderhoud  Ja Ideaal voor tal van andere toepassingen

Verwerkingstijd:  
binnen 12 maanden

 Ja Beter voorraadbeheer

Matelac T gelakt glas moet thermisch gehard 
worden conform EN 12150, of thermisch 
versterkt conform EN 1863, door middel van een 
convectieoven.

AGC kan de glasverwerkers bijstaan bij het 
definiëren van de juiste instellingen voor de 
thermische behandeling en verder raadt zij aan de 

Handleiding voor de Verwerking van Lacobel T/ 
Matelac T aandachtig door te nemen. Hierin 
worden de verschillende stappen van dit proces 
beschreven. De Handleiding is verkrijgbaar op 
www.yourglass.com. 

AGC Glass Europe is over de hele wereld vertegenwoordigd.  
Zie www.yourglass.com voor de adressen.
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