Göz Kamaştıran Netliğiyle Doğanın Yanında…
Sanayinin gelişmesi ve üretimin artışı çevre sorunlarını da beraberinde getiriyor. Oluşan atıklar hem doğaya hem de sağlığımıza zarar
veriyor. Gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak, mutlu ve sağlıklı bir hayata merhaba demek için Ekolojik Ayna “Flotal
E”, Şişecam Düzcam tarafından Türkiye pazarına sunuldu.

Yansıyan güzelliklerin
büyüsüne kapıldık.

Bakır ve kurşun kullanılmadan üretilen ve doğaya zararlı maddeler içermeyen Flotal E, çevre dostu yapısının yanı sıra yüksek yansıtma
oranından ödün vermiyor ve kusursuz netlikte görüntü sunuyor.
Bakırsız ve kurşunsuz yapısı sayesinde korozyon ve neme karşı yüksek direnç gösteren Flotal E ekolojik ayna, doğal ve yapay ışık
kaynaklarından gelen ışığı yansıtarak uygulandığı alanlara derinlik, ferahlık ve estetik katıyor. Flotal E, renksiz, bronz, füme, mavi ve
yeşil renk seçenekleri ile tasarımcılara dekoratif çözümler sunuyor.

444 9 872
0 850 222 9 872
flotal.com
sisecamduzcam.com
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Ekolojik Ayna “Flotal E”nin Üretimi

Ekolojik Ayna “Flotal E”nin Özellikleri

Flotal E, Ekolojik Ayna, yüksek dayanıma sahip, bakır ve kurşun içermeyen kimyasal boyalarla üretilen aynadır. Ayna üretimi yüksek
kalitede ham camın üstüne parlatma ve temizlik yapıldıktan sonra gümüş kaplanması ile yansıtıcı tabakanın elde edilmesi prensibine
dayanır. Yüksek yansıtma özelliğine sahip gümüş tabakasının korunması için de boya tabakaları kullanılır. Flotal E üretimi sırasında daha
az katı/gaz atık oluşur.

Cu

Pb

Bakırsız

Kurşunsuz

Üretim Detayları
Aynalanacak ham cam, kimyasallarla yıkanır ve temizlenir.

Neme
Dayanıklı

Kullanım Alanları

Renk Seçenekleri

Flotal E, banyolarda, yatak odalarında,
mutfaklarda, mağazalarda, spor ve sergi
salonlarında, çocuk yuvalarında, iç mekânlarda
derinlik ve boyut katmak amacıyla kullanılır.
Mekânların daha geniş, ferah, derin, yüksek ve
aydınlık gösterilmek istendiği alanlarda kullanım
için uygundur.

Ayna dekoratif amaçlarla kullanılan bir ürün olduğu için rengi büyük
önem taşır. Flotal, zengin renk seçenekleri sayesinde kullanıldığı
tüm alanlarda, eşsiz bir uyum yaratarak yaşam alanlarına estetik
dokunuşlar katar.
Flotal E’nin renksiz, bronz, füme, mavi ve yeşil renk opsiyonlarıyla
dilediğiniz uyumu yakalayabilirsiniz.

Paslanmaya
Dayanıklı

Seryum oksit ile cam yüzeyine parlatma ve polisajlama yapılır.
Aktivasyon kimyasalı (Paladyum) ile cam yüzeyi kaplamaya hazır hale getirilir.

Renksiz

Gümüş kaplama yapılır.
2 farklı pasivatör kimyasalı ile kaplamanın koruma altına alınması sağlanır.

Flotal E, Şişecam Düzcam
tarafından üretilen bakırsız ve
kurşunsuz aynanın markasıdır.
Üretiminde bakır kullanılmaz.

Astar ve koruyucu olmak üzere çift kat kurşunsuz boya uygulaması yapılır.

Flotal E üretimi sırasında daha
az katı/gaz atık oluşur.
6. Koruyucu Boya
5. Astar Boya
4. Pasivatör (2 farklı tip)
3. Gümüş Tabaka

FLOTAL E KATMAN YAPISI

2. Paladyum Tabaka
1. Float Cam

EN 1036 standardına göre üretilir.

5
4
3

EN 1036 Standart Testleri
Bir aynanın yansıtma kabiliyeti ve optik kalitesi, standartlara uygun üretilmesine bağlıdır. Ayna üretim standardı TS EN 1036, gümüş
kaplamalı aynaların uygunluk değerlendirmesini ve fabrika üretim kontrolünü kapsar. Cam yapılarda kullanılan, gümüş kaplamalı
yüzdürme cam aynalar için tarifleri, deney yöntemlerini, uygunluk değerlendirmelerini belirten standarttır. Yansıtma özelliğinin, optik
kalitesinin, dayanıklılığının ölçülmesi, standartlara uygun üretilip üretilmediğinin belirlenmesi için, aynalar bir takım testlere tabi
tutulur.

Aynaların yansıtma özelliğini ve
optik kalitesini ölçer. Yansıtma
Testi ve Zebra Testi olmak üzere
2 testten oluşur.
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Mavi

Yeşil

Standart Kalınlıklar (mm)

Standart Ebatlar (mm)

Kalınlık Toleransları (mm)

3

1605x2500
3210x2100
3210x2250
3210x2500

± 0,2

4

1605x2500
3210x2100
3210x2250
3210x2500

± 0,2

5

3210x2500

± 0,2

6

3210x2500

± 0,2

Doğal ve yapay ışık
kaynaklarından gelen ışığı
yansıtır ve kullanıldığı alanlara
derinlik katar.

1

Aynaların korozyona neden olan
koşullardaki dayanımı ölçen;
Nem Testi ve Cass Testi

Üretiminde kullanılan üst
koruyucu yaş boya %100
kurşunsuz olup, yaş astar boya
ise ağırlıkça <%0,5’ten düşük
kurşun tuzu içerir.

RHOS standartlarına (%0,1 W/W)
uygundur.

2

Füme

Flotal E

EN 1036 standart testlerinin
yanında Şişecam Düzcam’ın
geliştirdiği özel testler de
uygulanmaktadır.

6

Bronz

Aynalarda yansıtıcı ve koruyucu
malzemelerin miktarını ölçen;
Gümüş Nitrat Testi

Pendulum Sertlik Testi, Boya
Kalınlığı – Dayanıklılık Testi,
Boya Yapışma Testi olmak üzere
3 testten oluşur.

Flotal E, CE etiketlemesine
uygundur.

Yüksek korozyon direncine,
yüksek atmosferik nem
dayanımına sahiptir.

İşleme ve stoklama açısından
Flotal ayna ile farklılıklar
içermemektedir.

Flotal E’ye her türlü
şekilli/şekilsiz kesim, kenar
işleme, Flotal ayna gibi
yapılabilir.
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