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Gezandstraald glas

Enkele mogelijke zandstralingen

De zandstraling is een techniek van ontglanzing 
en gravure bekomen door het krachtig spuiten 
(druk van 3 à 6 bar) van een schuurprodukt (alu-
minium oxyde) op de oppervlakte van het glas. 
De graantjes van het schuurmiddel créeren kleine 
gaatjes die aan het glas een een gezandstraald 
aspect geven.

De zandstraling kan uitgevoerd worden op hel-
dere of gekleurde float, al dan niet gehard, als-
mede op gelaagd glas en op spiegels. Een ge-
zandstraald glas kan geassembleerd worden in 
isolerende beglazing (gezandstraalde zijde in de 
luchtruimte). 

De druk van het spuiten, de kwaliteit van het 
schuurprodukt en de snelheid waarmee het pistool 
vooruitgaat werden op unieke wijze geparame-
treerd om een harmonieuze zandstraling met een 
onberispelijk esthetisch aspect te garanderen.

Wij raden ten stelligste aan om op gezandstraald 
enkel glas een speciale behandeling aan te bren-
gen, genaamd “Visiclair”, om haar kwaliteit te 
behoeden. Deze behandeling beschermt de ge-
zandstraalde zijde en vergemakkelijkt de reini-
ging van vingerafdrukken



SprimoDesign hergroepeert vandaag het 
gezandstraald glas, het gegroefd glas en de high 
performance bewerkingen van Sprimoglass.
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Digitale Bedrukking

In enkele woorden :

De digitale bedrukking laat toe een 
logo, een tekening, een beeld, een se-
rienummer of andere rechtstreeks op 
het glas te reproduceren, maar ook om 
allerlei verschillende designs te realise-
ren op kleine of middelmatige glashoe-
veelheden.

Op basis van een computerbestand kan 
de machine de meest mogelijke artis-
tieke en kleurrijke bedrukkingen ver-
wezenlijken alsmede de weergave van 
zandstraling.

De techniek van glasbedrukking is be-
stemd voor diverse toepassingen zoals 
o.a. de publiciteit en de communicatie 
(originele stands, promoties, geschen-
ken, winkeldecoratie,…) of nog het in-
terieurmobilair.

Sprimoglass biedt een innoverend en 
verpersoonlijkt produkt aan en garan-
deert tergelijkertijd de beste leverings-
termijnen.

Gegroefd glas

Het groeven bestaat erin om een 
bewerking met één of meerdere 
graveringen te verwezenlijken op 
de glaszijde, om zodanig een archi-
tecturale of vectoriele tekening te 
créeren. De meest courante recht-
lijnige gravure is genaamd “Filet de 
Versailles”.

Het kan uitgevoerd worden op een 
breed gamma van beglazingen, en 
in het bijzondere op heldere float 
die de esthetische eigenschappen

van de gravure benadrukken. Wij 
raden aan om het groeven uit te 
voeren op een glas van minimum 
6mm dikte.

Dankzij het groeven wordt uw be-
glazing of glazen deur een verper-
soonlijkt en decoratief element.

Enkele bewerkingstechnieken

De bewerking

In enkele woorden :

Dankzij revolutionaire produktiemid-
delen (up to date bilaterale, 5 assen 
machine, enz..) waarvan het doel is het 
glas te “beitelen” om haar haar defi-
nitieve vorm te geven, is Sprimoglass, 
gesterkt door tientallen jaren ervaring, 
in staat alle bestaande bewerkingen uit 
te voeren.

De enige limiet is Uw verbeelding…


