
PRIVACY OR TRANSPARENCY



MIKSI I-ON LASI?  /  WHY A I-ON GLASS?

•  I-ON lasilla saadaan aikaiseksi yksityisyys tai läpinäkyvyys yhdellä painalluksella ja 
se on ainoa kalvo, joka EVALAMilla laminoituna täyttää Eurooppalaisen UNE-EN ISO 
12543-1 standardin ulkoiset säteily-, kosteus- ja lämpötilatestit. 

• Korvaa verhot ja sälekaihtimet laseissa ja ikkunoissa.
• Taattu elinkaaren kestävyys yli 100 000:lle päälle-/poiskytkennälle.
•  Ympäristöystävällinen alhaisen energiakulutuksensa johdosta.
•  Erinomaisen kosteudenkestävyytensä ansiosta soveltuu loistavasti erilaisiin kosteisiin 

tiloihin kuten kylpyhuoneisiin.
•  Helppo liittää erilaisiin säätöjärjestelmiin mm: kotiautomaatio, iPhone, iPad, 

liiketunnistimet, kaukosäätimet.
•  Parempi opaalisuus-/läpinäkyvyyssuhde

•  Because it separates spaces ensuring privacy or transparency through a single 
click, being the only film that together with Evalam fulfills the external certifications 
according to European regulations.

•  Replaces the use of curtains or blinds.
•  Guaranteed durability through life cycle certifications of more than 100.000 ON/OFF.
•  Environmentally friendly thanks to its low energy consumption.
•  Its excellent moisture resistance makes it an ideal bath product.
•  Easy adaptation to any control system: home automation, iPhone, iPad, motion 

sensor, remote control.
•  Better opacity/transparency ratio



SOVELTUVUUS  ULKOKÄYTTÖÖN / OUTDOOR CERTIFICATION 

I-On täyttää kaikki ECC:n säädökset laminoidun lasin sisä- ja ulkokäyttöön.   

I-On has all regulations required by the ECC law of laminated glass for inside or  
outside glazing construction.

 
I–ON  SERTIFIOITU

– SÄTEILY TESTI 2.000 tuntia  UNE–EN ISO 12543–4:2011 Tyydyttävä

– KOSTEUSTESTI  UNE‐EN 12543–4:2011 Tyydyttävä

– LÄMPÖTILANKESTOTESTI  UNE–EN 12543–4:2011 Tyydyttävä

– PÄÄLLÄ JA POIS 100.000 kertaa  UNE–EN 410:2011 Tyydyttävä

I-ON CERTIFICATION

– RADIATION TEST 2.000hours UNE–EN ISO 12543–4:2011 Satisfactory

– HUMIDITY UNE‐EN 12543–4:2011 Satisfactory

– HIGH TEMPERATURE UNE–EN 12543–4:2011 Satisfactory

– ON AND OFF 100.000 CYCLES UNE–EN 410:2011 Satisfactory



LÄMMÖNERISTYS / THERMAL INSULATION

Estää tehokkaasti auringon lämpösäteilyä. Takaa halutut sisäolosuhteet vuodenajasta 
riippumatta.
Thermal comfort in summer or winter, achieving a suitable environment for each 
season of the year.



ÄÄNENERISTYS / SOUND INSULATION

EVALAMilla laminoitu I-ON-kalvo rakenteella saavutetaan seuraavat ääneneristysarvot:
 

•  4mm lasi Rw: 29dB
• Laminoitu lasi 4 + 4.2: Rw: 34 dB
• I-On + Evalam 4 + 4.2: Rw: 37dB

Greater sound reduction, thanks to the I-ON film laminated together with Evalam 
to maximize acoustic comfort, disseminating and decoupling sound waves to offer 

superior dampening:
• Monolithic Glass 4mm Rw: 29dB

• Standard Laminated Glass 4+4.2: Rw: 34dB
• I-On + Evalam 4+4.2: Rw: 37dB



I-ON MAINOKSET  / I-ON SHOWCASE

Houkuttele enemmän asiakkaita I-ON-ikkunanäytöllä, joka mahdollistaa valokuvien 
ja videoiden esittämisen taustaprojektiolla luoden liikeympäristöstä dynaamisen ja 
muovailtavan. I-Onilla voit:

•  Tuoda paremmin esille brändiä 
• Muokata visuaalista ilmettä sesongin mukaan (talvi/kesä)
• Muuttaa sisältöä uusien kuvien ja tuotteiden myötä
• Nopea näyteikkunasisällön muokattavuus helposti ja välittömästi
• Räätälöinti alueen ja mieltymysten mukaan

Attract more customers to your establishment with the I-ON window display, which 
allows the retro-projection of photos and videos making the environment dynamic. 
With I-On you’ll get:

• Show brand image.
• Adapt the image to the campaign (winter summer).
• Impact with new content, images and products 
• Modifiable contents in all the shop windows quickly and instantly. 
• Customizable according to zone and tastes



KOSKETUSNÄYTTÖ  /  TOUCH SCREEN

Interaktiivinen ympäristö ja kuvan vaihtaminen yhdellä pyyhkäisyllä kosketusnäytöllä; 
kapseloitu laminoidun lasin sisään estäen näin kalvon vaurioitumisen, irtoamisen, 

vääristymisen tai parallaksin.

•  Esittele brändikuvastosi siten, että asiakas valitsee haluamansa tuotteen ja 
saa valintansa myymälän näyteikkunaan.

•  Mainos, joka on päivällä läpinäkyvä ja muuttuu liikkeen aukioloajan 
ulkopuolella interaktiiviseksi käyttöliittymäksi ilman että asiakas tarvitsee 
henkilökuntaa.   

•  Muuta kuvia tai käynnistä kampanjoita maailmanlaajuisesti ja välittömästi 
kaikissa myymälöissä tai toimistoissa.

•  Info-seinät, näyteikkunat, lattiat, pukuhuoneet jne. muunnetaan dynaamisesti 
kuten haluat

Interact with the environment and change your image with one click, using a touch 
screen; encapsulated in laminated glass to prevent the film from deteriorating, peeling, 

interfering or parallax.

•  Present your brand image so that the customer chooses a product and 
projects it onto the shop window.

•  A showcase that during the day can be transparent and at night interact with 
customers without the need for staff. 

•  Change image or launches campaigns globally and instantly in all stores or 
offices

•  The walls, the shop windows, the floor, the dressing rooms, everything is 
converted in a dynamic way according to your convenience.



 

OMONAISUUDET / PROPERTIES

PAKSUUS / THICKNESS (mm) 0.4  +/- 5%

LEVEYS / WIDTH (mm) 1800 /1500 /1200 /1000

PITUUS / LENGTH MTS 50

VÄRI / COLOR  Transparent

TARTTUVUUS / ADHESIVE BONDING STRENGTH G/mm 50

TOIMIVVUUS / WORKING LIFE ON > 100.000

ON/OFF KÄYTTÖKERTOJA / LIFE CYCLE Click > 100.000

KIINNITYS LUJUUS / ADHESION STRENGTH (mm) 50g/mm

VALONLÄPÄISY ON / VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE ON % > 78

VALONLÄPÄISY OFF / VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE OFF % > 68

YHDENSUUNTAINEN VALONLÄPÄISY ON / PARALLEL LIGHT TRANSMITTANCE ON % > 76

YHDENSUUNTAINEN VALONLÄPÄISY OFF / PARALLEL LIGHT TRANSMITTANCE OFF % < 1.5

HAZE ON  < 5,90

HAZE OFF  90,27

KATSELUKULMA / VIEW ANGLE  > 175

JÄNNITE / WORKING VOLTAGE ON V 48

RIITTÄVÄ JÄNNITE ON / SATURATED VOLTAGE ON V < 25

VASTEAIKA POIS-PÄÄLLÄ / RESPONDING TIME OFF-ON ms < 200

VASTEAIKA PÄÄLLÄ-POIS / RESPONDING TIME ON-OFF ms < 10

VIRRANKULUTUS ON / POWER CONSUMPTION ON W/M2 5

SERTIFIKAATIT / CERTIFICATIONS

I-ON täyttää kaikki ECC:n vaatimukset ulkokäyttöön tarkoitetulle laminoidulle lasille. Lisätietoja I-On-sertifikaateista saat osoitteesta: hipujol@
hornospujol.com 

I–ON has all regulations required by the ECC law of laminated glass for outside glazing construction. For further information about I-On certifi-
cations, please contact us at: hipujol@hornospujol.com

TEKNISET TIEDOT SERTIFIKAATIT 
TECHNICAL SPECIFICATIONS  

Mr. Matti Malin
Marjamäentie 1

01820 Klaukkala 
mob +358 400 594 205 

email: matti.malin@kolumbus.fi
www.ne-trading.fi

Lepistöntie 3
11310 Riihimäki

puh: 0207 410 770
email: lasiliiri@lasiliiri.fi

www.lasiliiri.fi


