
Elimineert glans zonder 
lichtbronnen weg te hoeven nemen.

UV NG Reflection Control®-glasproducten

Tru Vue® biedt twee typen diffuus glas: Reflection Control® en Conservation Reflection Control®

Reflection Control® is een oplossing voor diffuus glas, terwijl Conservation Reflection Control® de oplossing is 

voor conserverend diffuus glas. Anders dan de onzichtbare afwerking van een ontspiegeld glasproduct worden 

deze diffuse glazen chemisch geëtst voor een matte afwerking, die zorgt voor de verstrooiing van licht om 

ongewenste glans te verminderen. Conservation Reflection Control® is 99% UV-werend om vervagen tegen te 

gaan. Tru Vue® gebruikt een eigen coatingproces om dit ultrabeschermende glas te maken. Een UV-werende 

coating wordt permanent gehard op het oppervlak.



Eigenschappen
•  Matte afwerking vermindert glans

•  Filtert tot 70% of 99% van de UV-straling*

•  Onze eigen coating die is ontworpen voor 
stabiliteit en bestendigheid

UV CONSERVERENDE UV-WERING*

NIET-GLANZENDNG

Toepassingen 
•  Op maat gemaakte lijsten, prints met een beperkte 

oplage, originele kunstwerken en posters

•  Voor het verminderen van glans in ruimtes met grote 
hoeveelheden ongecontroleerd licht

•  Voor het inlijsten van objecten waarvoor weinig diepte 
nodig is: we raden hiervoor een maximum van 2 op 
elkaar gestapelde lagen passe-partoutkarton aan

Niet-glanzende matte 
afwerking

Lichtdoorlaatbaarheid: 89%

Verstrooid licht: 8%

Dikte: 2,5 mm

Conserverende UV-coating met 
99% UV-werendheid*

Reflection Control®-glasproducten

AFMETING # PLATEN PER DOOS

Beschikbare afmetingen voor 
Conservation Reflection Control®-glas

915 mm x 1220 mm/36” x 48” (2,5 mm)

1015 mm x 1525 mm/40” x 60” (2,5 mm)

4

2

Reflection Control®-glas 

AFMETING # PLATEN PER DOOS

915 mm x 1220 mm/36” x 48” (2,5 mm) 4

Beschikbaar om te bestellen per doos of gesneden op maat. Neem contact 
op met uw Tru Vue®-distributeur voor meer informatie over prijzen en 
beschikbaarheid.

TRU VUE:  MEER DAN 45  JAAR BEWEZEN PRESTATIES. 
TRU-VUE.COM
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*Conservation Reflection Control® biedt 99% UV-wering.


