GLASS
DECORATIVE
TECHNICS

CRISTAL I, II/III & IV

DBI

De traditionele zuren geven het
glas een zacht en sensuele warmte
en staan garant voor schitterende,
exclusieve creaties. Drie tonen voor
een uniek resultaat.
CRISTALI, de zachtheid van velours.
CRISTALII/III, de sensualiteit van satijn.
CRISTALIV, de diafane exclusiviteit.
Bij aanvang van deze drie behandelingen zijn er tal van gepersonaliseerde varianten mogelijk voor een
contrastrijk en prestigieus resultaat.
Beschrijving
De CRISTALI, II/III en IV-behandelingen wijzigen het aspect van het glas en zorgen voor
een transparant en zijdezacht effect.

ZUURBEHANDELINGEN VAN DBI

• gebruik van verschillende zuurtonen met of
zonder klare uitsparing;
• realisatie van logo’s, tekeningen of motieven
naar keuze;
• combinatie met andere oppervlaktebehandelingen (zoals kleur) die bij DBI worden uitgevoerd.
Esthetiek en licht
Het CRISTALI, II/III en IV-bewerkt glas creëert
een geraffineerd esthetisch aspect terwijl de
lichtdoorbaarheid gegarandeerd blijft en er
niet geraakt wordt aan de intimiteit van de
omgeving.
Onderhoudsvriendelijk
Het CRISTALI, II/III en IV-bewerkt glas bezit
de specifieke eigenschap zeer gemakkelijk
schoon te maken en te onderhouden, beduidend meer dan ander glas materingstechnieken.

Toepassingen

Er is een catalogus met motieven en tekeningen beschikbaar, maar de klanten mogen ook
eigen illustraties voorstellen.
Het glas als drager
De gepersonaliseerde zuurbehandelingen
kunnen op de meeste, al dan niet gerodeerd,
glassoorten worden toegepast:
• klaar glas;
• extra klaar glas;
• getint glas;
• bedrukt glas (behandeling op de gladde zijde);

• gelaagd glas;
• gehard glas;
• isolatieglas.
Maten en dikten

• deuren, ramen en scheidingswanden;

Er is geen beperking op de
beschikbare maten en dikten
voor de zuurbewerking, maar het
gebruikte glassubstraat zal wel zijn
eigen beperkingen hebben.

• muurbekleding;
• wanden van douchecabines;
• meubels, balies, tafel- en bureaubladen, kastdeuren;

Transformatie

• traptreden, vloertegels.
Voordelen

• spelen met afwisselende transparante en
lichtdoorlatende effecten;

Motieven en tekeningen

• heldere en gekleurde spiegel;

Glas dat behandeld werd met CRISTALI, II/III
of IV kent tal van toepassingen:

De CRISTALI, II/III en IV-zuurbehandelingen
mogen volledig gepersonaliseerd worden.
Deze bewerkingen bieden tal van mogelijkheden waardoor de toepassing in perfecte harmonie kan zijn met de omgeving:

Er bestaan ook twee fijnegekorrelde zuurtonen: de CRISTALV (glanzend) en de CRISTALVI (mat).

• gelakt glas;

Het glas dat behandeld werd met CRISTALI, II/
III, IV geeft uw persoonlijke creatie een zachte, intieme en elegante sfeer in de inrichting
van residentiële of professionele ruimtes.

Personnalisatie

handeling mogen ook uitgevoerd worden op
de twee zijden van het glas.

Gamma
De CRISTALI, II/III en IV-zuurbehandelingen
van DBI worden enkel op maat gerealiseerd.
DBI biedt drie uniforme zuurtonen, van de
meest witte toon (CRISTALI) tot de meest
transparante (CRISTALIV). Deze tonen mogen
op eenzelfde glas gecombineerd worden om
het gekozen motief te creëren. De zuurbe-
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Na behandeling met het CRISTALI, II/III of IVzuur kan het glas gerodeerd, gehard, gelaagd
(de satijnachtige zijde mag niet in contact komen met de PVB) of gebold worden. Indien
het geassembleerd wordt in isolatieglas, dan
wordt de behandelde zijde bij voorkeur op
zijde 4 (aan de binnenzijde van de ruimte) geplaatst. Wanneer het motief ter hoogte van de
afdichting van de isolerende beglazing bevindt
dan mag de zuurbehandeling niet geplaatst
worden in de tussenruimte (zijde 2 of 3).

