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Guardian Glass apresenta Guardian SunGuard® SNX 60 
e SNX 60 Ultra 

 
• O vidro tripla prata de elevado desempenho que oferece melhor estética. 
• Aspeto consistentemente transparente e neutro. 

 
 
Bertrange, Luxemburgo, 3 de abril de 2017 – A Guardian Glass adiciona um novo 
produto à sua gama de vidro de controlo solar eXtra Selective: O Guardian SunGuard® 
SNX 60. O SNX 60 é ideal para aplicações em fachadas comerciais que requerem um 
elevado desempenho, eficiência energética e estética melhorada. 

O novo SunGuard® SNX 60 proporciona um aspeto transparente altamente atrativo e 
consistentemente neutro. Foi desenvolvido para conseguir uma estética e um desempenho 
técnico ideais tanto sobre o nosso vidro float Guardian ExtraClear® – disponível como 
SunGuard® SNX60 – como no vidro float com baixo teor de ferro Guardian UltraClear™ – 
disponível como SunGuard® SNX60 Ultra. 

De acordo com Nicolas Gouzou, Product Manager da Guardian Glass: "A introdução do 
SunGuard® SNX 60 assinala o início de uma nova geração de produtos de tripla prata, 
caracterizados pela melhoria da estética e da cor independentemente do ângulo de visão. 
O lançamento de mais produtos desta gama está previsto para um futuro próximo". 

O SunGuard® SNX 60 é um vidro de controlo solar com revestimento triplo de prata que 
deixa entrar 60% da luz natural do dia e apenas 29% do calor – um dos produtos com a 
mais elevada seletividade (relação entre a transmissão luminosa e o fator solar) 
atualmente disponibilizados pela indústria. Pode ajudar a reduzir os custos energéticos de 
um edifício ao reduzir a necessidade de recorrer a iluminação artificial e ar condicionado, 
acrescentando em simultâneo um toque sofisticado ao design da fachada envidraçada. 
Além disso, com um valor U de 1,0 W/m².K, garante um elevado nível de isolamento 
térmico que pode ajudar a reduzir os encargos com o aquecimento nos períodos mais frios. 
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O novo SunGuard® SNX 60 está disponível na versão recozida e na versão temperável. 
Também pode ser fornecido em vidro laminado para aplicações de proteção, segurança ou 
acústica. 

A Guardian Glass é uma das maiores unidades de negócio da Guardian Industries Corp. 
Para mais informações, visite www.guardianglass.com.  
 

 
 
Sobre Guardian Industries Corp.: 
Com sede em Auburn Hills, Michigan, a Guardian Industries é uma empresa global e diversificada 
que tem por objetivo criar valor para os seus clientes e para a sociedade, através da constante 
inovação e da utilização de menos recursos. A Guardian, as suas empresas subsidiárias e filiais 
empregam 17.000 pessoas e operam instalações através da América do Norte, Europa, América do 
Sul, África, Médio Oriente e Ásia. A Guardian Glass é líder internacional no fabrico de produtos de 
vidro float, revestido de valor acrescentado, e de produtos de vidro processado, e de soluções para 
aplicações em arquitetura, residencial, interiores, transportes e vidro técnico. A SRG Global é um 
dos maiores fabricantes mundiais de revestimentos sobre plásticos, de elevado valor para as 
indústrias automóvel e de camiões, fornecendo soluções que asseguram maior durabilidade das 
superfícies, integridade estrutural, funcionalidade, eficiência dos veículos e flexibilidade no design. 
A Guardian Building Products é líder na distribuição de produtos especiais de construção e tem 
sede nos E.U.A. Para mais informações, visite www.guardian.com.  

* Os valores de desempenho mencionados são referentes a uma unidade de vidro duplo normal. 
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A Guardian Glass apresenta o SunGuard® SNX 60 e SNX 60 Ultra: elevado desempenho e 
estética melhorada. 
(Fotografia Martin Argyroglo para Guardian Industries Corp., GRDPR141) 
 
 
 
Para obter imagens de alta resolução, contacte Sophie Weckx 
(sweckx@guardian.com, +352 28111 210). 
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