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DE ENIGE SPIEGEL MET 10 JAAR 
GARANTIE TEGEN CORROSIE

GARANTIE
10 JAAR

tegen corrosie



Mirox Sanilam is een dubbelzijdige,  
buitengewoon vochtbestendige  
spiegel voor toepassingen 
binnens huis waar spiegels als 
gevolg van vocht kunnen corro
deren, zoals badkamers, sauna’s, 
zwembaden en meer. Mirox 
Sanilam bestaat uit twee Mirox 
MNGE spiegels die door verlijming 
aan elkaar worden bevestigd. AGC 
garandeert dat Mirox Sanilam (het 
eindproduct) vanaf de leverings
datum 10 jaar lang vrij van corrosie 
zal blijven, mits deze verwerkt is 
door een door AGC gecertificeerde  
verwerker. De volledige, bij
gewerkte lijst met gecertificeerde  
verwerkers is verkrijgbaar op  
www.yourglass.com.



De enige spiegel met  
10 jaar garantie tegen corrosie

MIROX SANILAM

Wat is er zo  
speciaal aan?

Wat betekent dat  
voor u?

Geweldige weerstand tegen corrosie 
in een vochtige omgeving

− De perfecte oplossing voor 
toepassingen die door de hoge 
vochtigheidsgraad een aanzienlijk 
risico op corrosie hebben1,  
bv. badkamers, sauna’s, zwembaden, 
fitnesscentra, enz.

− AGC’s 10jarige garantie tegen 
corrosie, mits Mirox Sanilam  
verwerkt is door een door AGC  
gecertificeerde verwerker

Hoge duurzaamheid − Mirox Sanilam voldoet aan striktere 
eisen dan de eisen die gedefinieerd 
worden voor standaardspiegels in  
EN 103612

Milieuvriendelijk product − Mirox Sanilam bewaart de lucht
kwaliteit in huis, want het glas stoot 
zeer lage gehalten vluchtige organische 
stoffen (VOS) en formaldehyde uit

Snel en eenvoudig snijden − Mirox Sanilam is makkelijker te snijden 
dan gelaagd glas met een tussenlaag 
van PVB of EVA. 

− Om de Mirox Sanilam te kunnen snijden 
is het niet nodig de folie te verhitten.  
In vergelijking tot gelaagd glas, 
vermindert de snijcyclus van 60  
naar slechts 15 seconden.

1. Mirox Sanilam mag niet in water worden ondergedompeld, noch geheel noch gedeeltelijk.
2. Glas in gebouwen  Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik.



AGC GLASS EUROPE
Europees hoofdkantoor  T +32 2 409 30 00  F +32 2 672 44 62
AGC Glass Europe heeft over de hele wereld vertegenwoordigers.  
De adressen vindt u op www.yourglass.com.

AGC Glass Europe verleent technische bijstand om u 
te helpen bepalen wat de beste glascomponenten zijn 
voor uw toepassingen. Neem voor verdere informatie 
contact op met de AGC Technische Advies Service 
(tas@eu.agc.com) (voordat u dit e-mailadres gebruikt, 
moet u zich eerst registreren op www.yourglass.com).

Verwerkingsmogelijkheden

Snijden Recht of rond

Bewerking en afwerking van de randen Afscherpen (geen rond “C” profiel)

Facet slijpen (geen rond “C” profiel)

Mirox Sanilam bestaat uit twee 3 mm dikke Mirox MNGE spiegels die aan elkaar 
worden bevestigd door verlijming. Afmetingen: 225 x 321 cm.

Mirox Sanilam kan niet beschouwd worden als een veiligheidsbeglazing onder 
Europese normen.
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MIROX SANILAM

Hoe wordt u een gecertificeerde verwerker?

• Download de Mirox Sanilam garantieprocedure van www.yourglass.com.   
• Vul het Toestemmingsformulier in.
•  Vul het Goedkeuringsformulier in. Lees de Handleiding voor de Verwerking 

van Mirox Sanilam goed door. Onderteken beide documenten.
• Stuur deze documenten naar uw AGCcontactpersoon.
•  Stuur monsters* van verwerkt Mirox Sanilam glas naar AGC  

om getest te worden.
•  Als de testresultaten positief zijn, wordt u een gecertificeerde verwerker,  

d.w.z. u krijgt toestemming (voor een eerste periode van zes maanden)  
om uw klanten de 10jarige garantie tegen corrosie te bieden. 

•  Na zes maanden dient u nieuwe testmonsters naar AGC te sturen om  
uw certificaat te vernieuwen.

Neem voor verdere informatie contact op met uw AGCcontactpersoon,  
of ga naar www.yourglass.com. 

*  Aangezien de toestemming slechts voor één type randbewerking geldt, verzoeken we u 
twee monsters te versturen voor elk type randbewerking waarvoor u toestemming vraagt.


