
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O novo vidro de controlo solar da Guardian Glass proporciona uma 
extrema neutralidade e a maior transmissão de luz para ajudar os 

arquitetos a cumprirem os seus planos relativamente à luz natural  

Bertrange, Luxemburgo, 9 de novembro de 2017 – A Guardian Glass ampliou a sua 
gama SunGuard® SuperNeutral™ (SN) de vidro de controlo solar de elevado 
desempenho com o produto que proporciona a maior transmissão de luz de todo o seu 
portefólio. 
  
O Guardian SunGuard® SN 75 HT e SN 75 Ultra HT proporcionam, respetivamente, 
uma transmissão de luz de 75% e 76%, que é 5% e 6% maior do que outros produtos 
da gama Guardian SunGuard®. Esta transmissão de luz elevada ajuda os proprietários 
de edifícios, arquitetos e designers no seu esforço para introduzir de forma eficaz mais 
luz natural nos seus projetos. 
  
O SunGuard SN 75 HT é também esteticamente atrativo com a sua aparência 
altamente desejável, consistente e neutra, bem como pelo baixo nível de reflexão 
exterior. A neutralidade de cor do SunGuard SN 75 Ultra HT é particularmente alta, 
uma vez que é produzido com o vidro Guardian UltraClear™ com baixo teor de ferro, 
proporcionando um tom muito mais neutro quando visto tanto do interior como do 
exterior do edifício. 
  
Além da sua elevada transmissão de luz, o Guardian SunGuard SN 75 HT tem um 
baixo fator solar de 40% e um excelente desempenho térmico - valor Ug de 1,0 W/m2K 
- que ajuda a equilibrar os níveis de temperatura do interior ao longo do ano. Devido a 
esta incomparável combinação de propriedades, o SunGuard SN 75 HT contribui para 
um ambiente familiar e profissional mais confortável. 
  
Nicolas Gouzou, Diretor de Produtos da Guardian Glass Europe, comenta: "As pessoas 
têm uma atração natural pela luz do dia e precisam dela. Estudos independentes 
demonstram que a introdução de um plano de luz natural apropriado pode ajudar a 
aumentar a concentração e ter um impacto positivo no bem-estar dos ocupantes, bem 
como na produtividade e no sentimento de satisfação". 
  



Para obter mais informações ou solicitar uma amostra do produto, visite 
www.sunguardglass.com 
  
* Os valores de desempenho mencionados são para uma unidade com vidro duplo padrão (6 mm - árgon de 16 mm - 4 mm, com 
revestimento SunGuard SN 75 HT na superfície 2). 

  
 

 ****************** 
 
Guardian Glass 
A Guardian Glass, uma das mais destacadas unidades de negócio da Guardian Industries, é 
das maiores fabricantes mundiais de produtos de vidro float (plano), revestido e transformado. 
Nas 25 fábricas de vidro float que detém em todo o mundo, a Guardian Glass produz vidro de 
elevado desempenho para utilização em aplicações arquitetónicas exteriores (comerciais e 
residenciais) e interiores bem como na área dos transportes e em produtos técnicos. O vidro da 
Guardian está presente em casas, escritórios, automóveis e em algumas das mais 
emblemáticas referências arquitetónicas mundiais. O Guardian Glass Science & Technology 
Center trabalha continuamente com o objetivo de criar novos produtos e soluções de vidro com 
recurso às mais avançadas tecnologias, para ajudar os clientes a “ver todas as possibilidades” 
(see what’s possible®). 
Visite guardianglass.com. 
  
Guardian Select  
A nova marca de vidro isolante lançada pela Guardian Glass em Espanha e Portugal. Uma 
rede de fabricantes de vidros duplo e triplo certificados sob os mais altos padrões de qualidade, 
serviço e atendimento ao cliente. 
 
Guardian Industries 
A Guardian Industries é uma empresa mundial sediada em Auburn Hills, Michigan, que 
emprega cerca de 17.000 pessoas e mantém unidades de produção na América do Norte, 
Europa, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia. O diversificado grupo de empresas da 
Guardian opera no fabrico de produtos de vidro float, revestido e transformado de alto 
desempenho, no fabrico de alta qualidade de componentes de plástico cromado e pintado para 
as indústrias automóvel e de camiões comerciais bem como na distribuição de produtos 
especializados para a construção. A Guardian tem por objetivo criar valor para os seus clientes 
e para a sociedade através da sistemática inovação e da redução da utilização de recursos. A 
Guardian é uma subsidiária inteiramente detida pela Koch Industries, Inc. 
Visite guardian.com. 
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( Fotografia Guardian Glass, LLC, GRDPR152 ) 
 
 
  
  
Este comunicado de imprensa e fotografias relevantes podem ser descarregados 
em www.PressReleaseFinder.com. 
 
 
 
 


