
stavebné sklo
alternatívne riešenia zo skla



Uvítanie

	 Sklo	je	obľúbeným	stavebným	ma-
teriálom	súčasnosti.	Hlavným	motívom	
využitia	 skla	 je	 dostatočné	 osvetlenie	
interiéru.	 Veľké	 sklenené	 plochy	 pre-
púšťajú	 veľké	množstvo	 prirodzeného	
svetla.	Slnečné	svetlo	je	pre	ľudský	or-
ganizmus	najvhodnejšie	a	práve	veľké	
stavebné	 otvory	 sú	 jeho	 zásobárňou	
nielen	 z	 hľadiska	 zdravotného,	 ale	 i	
psychohygienického	–	v	dobre	osvetle-
nom	priestore	sa	cítime	príjemnejšie.
	 Izolačné	 sklo	 v	 moderných	 kon-
cepciách	výstavby	prináša	ľuďom	prí-
jemné	vnútorné	prostredie.	Požiadav-
ky	 na	 úžitkové	 vlastnosti	 izolačných	
skiel	 sa	 dajú	 zovšeobecniť,	 a	 tak	 sa	
izolačné	dvojsklo	 (najčastejšie	použí-
vaný	typ)	stalo	štandardom	vo	výrobe	
okien.

	 Tabuľové	 sklo,	 ktoré	 je	 základom	
dvojskiel,	sa	vyrába	v	rôznych	typoch,	
môže	 byť	 číre,	 hĺbkové,	 prefarbené	
(bronz,	 zelené,	 azúr	 ...),	 pokovenie	
oxidmi	 kovov.	 Kombináciou	 takýchto	
skiel	sa	dá	vyrobiť	izolačné	sklo	s	rôz-
nymi	vlastnosťami.
	 MOL-Glass-DS,	 s.r.o.	 je	 spoloč-
nosťou,	 ktorá	 sa	 zaoberá	 spracova-
ním	 tabuľového	 skla.	 Hlavným	 profi-
lom	firmy	je	výroba	izolačného	dvoj-	a	
trojskla.	Ako	prvá	firma	na	Slovensku	
sme	 rozšírili	 paletu	 svojich	 výrobkov	
o	 kalené	 sklá	 s	 mäkkou	 pokovenou	
vrstvou	 s	 najväčším	 formátom	 2400	
x	 4200	 mm,	 vďaka	 vysokokvalitnej	
kaliacej	 peci	 zn.	 UniGlass	UGT	Plus	
Extra.

spoločnosť MOL-Glass-DS, s.r.o.

Štúdio	budovy	MOL-Glass-DS,	s.r.o.
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Charakteristika 
izolačného skla

Proces výroby float skla
	 Základy	 technológie	výroby	float	skla	boli	vypraco-
vané	v	polovici	50-tych	rokov	20.	storočia.	Keďže	táto	
technológia	 bola	 v	 porovnaní	 s	 vtedajšími	 klasickými	
procesmi	 výroby	 rovného	 skla	 oveľa	 efektívnejšia	 a	
kvalitnejšia,	svetový	sklársky	priemysel	odvtedy	v	pod-
state	úplne	prešiel	na	float	technológiu.	Hlavné	výhody	
technológie	float	spočívajú	vo	vysoko	automatizovanom	
procese	výroby	a	v	stabilnej	kvalite	výrobku.	V	porov-
naní	 s	 klasickou	 technológiou	 výroby	 rovného	 skla	 si	
technológia	 float	 vyžaduje	menej	manuálnych	 úkonov	
pri	 efektívnejších	 výrobných	 nákladoch	 a	 nevzniká	 pri	
nej	výraznejšie	optické	skresľovanie	skla.	Počas	uply-
nulých	 tridsiatich	 rokov	 sa	 uskutočnilo	 niekoľko	 tech-
nologických	 inovácií	v	oblasti	plánovania	a	výroby	oh-
ňovzdorných	 materiálov	 a	 zariadení	 používaných	 pri	
výrobe	float	skla.
	 Float	sklo	 je	surovinou	na	výrobu	viacerých	výrob-
kov,	ktoré	sú	už	dnes	základnými	zložkami	 izolačných	
skiel:
•	sklo	farbené	v	materiáli	(pridaním	oxidov	kovov)
•	 sklá	 potiahnuté	 vrstvou	 kovu	 (reflexívne,	 tepelnoizo-
lačné,	multifunkčné	sklá)
•	 bezpečnostné	 sklá	 (kalené	 „ESG“,	 predpäté	 „TVG“,	
sklolamináty	 „VSG“/	 sa	 vyrábajú	 v	hermeticky	uzavre-
tých	pretlakových	zariadeniach	z	dvoch	alebo	viacerých	
vrstiev	skla	a	elastickej	plastovej	vrstvy/	sklo	laminova-
né	 syntetickou	 živicou/	 rozličné	 typy	 bezpečnostných	
skiel	chrániace	pred	vlámaním,	explóziou	atď.)
•	emailové	kalené	sklo,	sieťotlačové
•	zrkadlá
•	matné	a	leptavé	sklá.

Izolačné sklá
	 Izolačné	 sklá	 sú	 viacvrstvové	 sklené	 zostavy,	 pri	

ktorých	sú	jednotlivé	vrstvy	skla	oddelené	vzduchovou	
dutinou.	Kombináciu	skiel	s	rozličnými	charakteristikami	
je	možné	vyrobiť	 izolačné	sklá	spĺňajúce	súčasne	nie-
koľko	kritérií.

Štruktúra zostavy:
•	dištančný	rámik
•	vysušovací	prostriedok
•	primárne	tesnenie
•	sekundárne	tesnenie

Rozdelenie izolačných skiel podľa funkcie:
•	tepelnoizolačné	sklá
•	svetelnoizolačné	sklá
•	zvukovoizolačné	sklá
•	sklá	proti	násilnému	vniknutiu.

	 Možná	kombinácia	vrstiev	izolačných	skiel	je	takmer	
nekonečná,	ochranu	proti	slnečnému	žiareniu	môžeme	
kombinovať	s	tepelnou	a	svetelnou	izoláciou,	s	prvkami	
ochrany	 proti	 násilnému	 vniknutiu	 a	 ďalšími	 bezpeč-
nostnými	prvkami,	zvukovou	izoláciou	a	pod.

	 Nepriehľadnosť	skla	sa	zvyšuje	pri	zvýšení	rozdielu	
intenzity	vnútorného	a	vonkajšieho	osvetlenia.	Ak	je	vo	
vnútornom	prostredí	intenzita	svetla	vyššia	ako	vo	von-
kajšom	prostredí,	tento	typ	skla	nezaručuje	nepriehľad-
nosť.
	 Pôvodným	 účelom	 vysoko	 reflexívnych	 sklených	
plôch	bolo	udržanie	slnečného	žiarenia	mimo	objektov.	
V	súčasnosti	je	však	možné	dosiahnuť	tento	cieľ	aj	bez	
takýchto	plôch,	a	preto	sa	ich	použitie	riadi	hlavne	este-
tickými	kritériami.
	 Produkty	 ochraňujúce	 pred	 svetlom	majú	 najväčší	
význam	v	klimatizovaných	objektoch	s	veľkými	sklenými	
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plochami,	keďže	zabraňujú	vyhrievaniu	vnú-
torných	priestorov.	Ich	nevýhodou	je,	že	spo-
lu	so	znižovaním	intenzity	slnečného	žiarenia	
znižujú	aj	množstvo	prirodzeného	slnečného	
svetla,	ktoré	má	na	ľudí	priaznivý	vplyv.

Dôležité parametre:

1., Viditeľná priepustnosť svetla (LT)
Podiel	slnečného	svetla,	ktoré	je	prepustené	
cez	sklo.	Táto	hodnota	sa	môže	pohybovať	
medzi	0-100%.	Pri	štandardnom	čistom	izo-
lačnom	 skle	 (4-16-4)	 je	 priepustnosť	 svetla	
82%.	 Čím	 je	 hodnota	 priepustnosti	 svetla	
daného	skla	vyššia,	tým	viac	slnečného	svet-
la	 sa	 dostáva	 do	 vnútorného	 priestoru,	 tým	
svetlejší	bude	 interiér	a	 tým	viac	sa	znižujú	
náklady	na	osvetlenie.	Pre	človeka	 je	oveľa	

príjemnejšie	 a	 zdravšie	 prirodzené	 slnečné	
svetlo.

2., Vonkajšie odrážanie svetla (LR)
Podiel	svetla,	resp.	slnečného	žiarenia,	ktoré	
zostáva	mimo	objektu	v	dôsledku	odrážania	
sklom	 (t.j.	 reflexívna	hodnota	 z	 vonkajšieho	
pohľadu	 dovnútra).	 Táto	 hodnota	 sa	 môže	
meniť	od	0	do	100%	.	Vonkajší	reflexívny	fak-
tor	štandardného	izolačného	skla	je	14%.	Čím	
je	táto	hodnota	vyššia,	tým	viac	odráža	jeho	
povrch	slnečné	svetlo	(o	 to	viac	sa	zrkadlí).	
Pôvodne	sa	vysoko	reflexívne	sklené	plochy	
používali	na	odrážanie	slnečného	žiarenia	od	
objektov	a	zabezpečovali	nepriehľadnosť.	
V	 súčasnosti	 je	možné	 dosiahnuť	 potrebnú	
mieru	 ochrany	 pred	 slnečným	 žiarením	 aj	
bez	 takýchto	 plôch	 pomocou	 rozličných	 ty-
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Štandardné 
izolačné dvojsklo

	 Izolačné	dvojsklo	sa	skladá	z	dvoch	tabúľ	plavené-
ho	skla	 v	hrúbke	zodpovedajúcej	 funkčným	a	mecha-
nickým	nárokom.	 Ich	vzdialenosť	vymedzuje	 rôzne	ši-
roký,	dutý	dištančný	hliníkový	rám	plnený	vysušovacím	
prostriedkom,	ktorý	zabraňuje	kondenzácii	vodných	pár	
medzi	sklami.
	 Obvodové	spojenie	tabúľ	skiel	a	dištančného	rámu	
je	prevedené	adhéznym,	trvale	plastickým	tmelom,	kto-
rý	funguje	ako	bariéra	proti	prenikaniu	vlhkosti	do	me-
dzipriestoru	izolačného	skla.
	 Vnútorný	obvod	 tabúľ	 skiel	 a	dištančného	 rámu	 je	
vyplnený	 trvale	 pružným	 tmelom	 s	 výbornými	mecha-
nickými	vlastnosťami.	Celá	konštrukcia	vytvorí	herme-
tické	uzavretie	dutiny	medzi	tabuľami	skiel.
	 Aby	 mohlo	 izolačné	 sklo	 plniť	 rozmanité	 funkcie,	
kombinujú	sa	rôzne	druhy	skiel,	čím	sa	dá	zaistiť	zosil-
nená	tepelná	izolácia,	zvukovoizolačná,	bezpečnostná	
a	protislnečná	funkcia.

Správnym výberom okenného skla môžete:
•	výrazne	znížiť	náklady	na	kúrenie
•	zaistiť	príjemnú	klímu	v	byte	aj	v	blízkosti	okien
•	 chrániť	 rodinu	 pred	 úrazom	 v	 dôsledku	 prasknutia	
skla
•	redukovať	hlukovú	záťaž	vo	svojom	byte
•	zabrániť	nadmernému	ohrievaniu	bytu	
		slnečným	žiarením
•	účinne	ochrániť	svoj	dom	pred	nevítanými	návštevníkmi.

žiarenie

sklenená tabuľa

odrazené žiarenie
butilový tmel

molekulové sito

dištančná lišta

sklenená tabuľa

pov	skiel	potiahnutých	rozličnými	vrstvami	kovov	(napr.	
CLIMAGUARD)	 a	 z	 nich	 vyrobenými	 typmi	 tepelno-
izolačných	skiel.	Sklá	so	zrkadlovým	povrchom	v	noci	
nedokážu	zabrániť	nazeraniu	do	interiéru.	Preto	sa	ich	
použitie	riadi	v	prvom	rade	estetickými	kritériami.

3., Koeficient zatieňovania
(hodnota	„b“)
Koeficient	„b“	poukazuje	na	pomer,	v	akom	daná	zostava	
skiel	prepúšťa	do	interiéru	slnečné	žiarenie	v	porovnaní	
s	normálnym	3	mm	float	sklom	za	identických	podmie-
nok.	Označuje	 prepustenú	 slnečnú	 energiu	 a	 ostatné	
nahromadené	energie	spätne	vyžarované	do	interiéru.	
Táto	 hodnota	 sa	 môže	 pohybovať	 medzi	 0,0-1,0.	 Pri	
štandardnom	izolačnom	skle	je	hodnota	„b“	=	0,81.	Čím	
je	táto	hodnota	nižšia,	tým	je	pohlcovanie	svetla	men-
šie,	t.j.	o	to	menej	tepla	sa	dostáva	do	interiéru.

4., Celková energetická priepustnosť 
(SF,	slnečný	faktor,	inak	hodnota	„g“)
Celková	 energetická	 priepustnosť	 predstavuje	 množ-
stvo	slnečnej	energie	prenikajúcej	do	interiéru	a	tepel-
nej	 energie	 pohltenej	 sklom	 a	 spätne	 vyžarovanej	 do	
interiéru	(hodnota	„g“	=	hodnota	„b“	x	0,87).	

5., Pohlcovanie slnečnej energie	(EA)
Časť	slnečnej	energie	je	zadržiavaná	sklom.	Čím	je	táto	
hodnota	nižšia,	 tým	viac	energie	preniká	cez	sklo.	Ak	
táto	 hodnota	prevyšuje	 60%,	hrozí	 zvýšené	nebezpe-
čenstvo	prasknutia	skla	v	dôsledku	tepla.	Prevenciou	je	
kalenie	skla.	V	blízkosti	hraničných	hodnôt	závisí	potre-
ba	kalenia	skla	aj	od	iných	faktorov	výstavby	(napr.	od	
orientácie	objektu).	

54



Tepelnoizolačné 
dvoj- a trojsklo

	 Z	vykurovanej	miestnosti	sa	stratí	
vždy	 určité	 množstvo	 tepla	 obvodo-
vými	 stenami	 a	 oknami.	Mierou	 tejto	
tepelnej	priepustnosti	 je	 tzv.	hodnota	
Ug:	čím	menšia	 je	 táto	hodnota,	 tým	
lepšia	 je	 tepelná	 izolácia	stavebného	
materiálu.	 Až	 donedávna	 bolo	 sklo	
slabou	stránkou	tepelnej	izolácie.	
	 Staršie	 izolačné	 sklá	 dosahovali	
hodnotu	Ug	len	3,0	W/m2K,	pri	jedno-
duchom	 zasklenení	 dokonca	 len	 5,8	
W/m2K.	 Nový	 štandard	 tepelnej	 izo-
lácie	sa	pohybuje	v	rozmedzí	hodnôt	
1,4	 a	 1,1	W/m2K.	 Sklo	 tým	 prestáva	
byť	materiálom,	 ktorý	 spôsobuje	naj-
väčšie	tepelné	straty.	Práve	naopak	–	
najviac	energie	ušetrí	sklo.
	 Izolačné	 dvojsklo	 je	 vysoko	 hod-
notené	 sklo	 novej	 generácie,	 ktoré	
spĺňa	 vysoké	 požiadavky	 účinnej	 te-
pelnej	izolácie.

	 Zvláštnym	 znakom	 je	 vrstva	 zo	
vzácneho	kovu	na	povrchu	skla	v	me-
dzipriestore.	Je	to	neutrálna	a	nevidi-
teľná	vrstva,	 ktorá	 teplo	odráža	späť	
do	miestnosti.	
	 Pre	 zlepšenie	 tepelnoizolačných	
vlastností	 sa	 medzipriestor	 plní	 ply-
nom	 s	 nízkou	 tepelnou	 vodivosťou	
argónom,	príp.	kryptónom.

	 Izolačné	 trojsklo	zabezpečí	 ideál-
nu	rovnováhu	medzi	nízkou	hodnotou	
Ug,	vysokou	priesvitnosťou,	farebnou	
neutralitou	 a	 nízkym	 solárnym	 fakto-
rom.
	 Vyrobené	sklo	s	medzipriestorom	
vyplneným	 argónom	 dosahuje	 až	
Ug=0,5W/m2K.	
	Izolačné	trojsklo	s	použitím	ClimaGu-
ard	N3	spĺňa	najprísnejšie	požiadavky	
kladené	pri	pasívnych	domoch.

dištančná lišta

butilový tmel

Float sklo sklo s povlakom
ClimaGuard® Premium

molekulové sito

Kr -  
krypton

Float sklo 
(vonkajšia strana ClimaGuard®)

Float sklo (vnútorná strana 
ClimaGuard®)

dištančná 
lišta

molekulové sito

butilový tmel
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Tepelnoizolačné 
dvoj- a trojsklo

	 Najčastejšie	 sledovanou	 vlastnosťou	 izolačných	
skiel	je	ich	schopnosť	tepelnej	izolácie.	Charakteristic-
kým	 indikátorom	 účinnosti	 tepelnoizolačných	 skiel	 je	
hodnota	Ug	(koeficient	prechodu	tepla).
Jednotka:	 W/m2K.	 Hodnota	 Ug	 vyjadruje	 množstvo	
energie	prestupujúcej	cez	tabuľu	skla	medzi	exteriérom	
a	interiérom.	Čím	je	táto	hodnota	nižšia,	tým	je	izolačné	
sklo	lepšie.
	 K	tepelnej	vodivosti	dochádza	pri	rozdielnej	teplote	
medzi	dvoma	bodmi	tuhej	 látky.	V	takomto	prípade	sa	
teplota	vo	vnútri	materiálu	začne	šíriť	smerom	k	chlad-
nejšiemu	miestu.	Ak	 je	 teplotný	 rozdiel	 medzi	 dvoma	
bodmi	 trvalý,	dochádza	k	nepretržitému	prúdeniu	 tep-
la.	Označenie	tepelnej	vodivosti	je	λ/	jednotka	W/m2K.	
Odovzdávanie	 tepla	 je	 vzájomná	 tepelná	 výmena	 na	
hranici	tekutého	či	plynného	a	tuhého	prostredia	(napr.	
vzduch	prúdiaci	pred	oknom	odovzdáva	alebo	odníma	
teplo	od	tabule	skla).
	 Každé	 teleso	 s	 teplotou	 T	 >	 0K	 vyžaruje	 elektro-
magnetické	 vlny	 –	 tento	 jav	 nazývame	 tepelným	 žia-
rením.	Najbežnejším	príkladom	je	vyžarovanie	Slnka	s	
intenzitou	žiarenia	dopadajúceho	na	našu	Zem	1,4kW/
m2.	V	 prípade	 izolačného	 skla	 2/3	 energie	 prestupujú	
prostredníctvom	tepelného	žiarenia.	Preto	je	veľmi	dô-
ležité	používať	sklá	s	nízkou	emisivitou	(vyžarovaním),	
tzv.	CLIMAGUARD	sklá,	ktoré	umožňujú	radikálne	zvý-
šenie	tepelnoizolačnej	schopnosti	izolačných	skiel.

Hodnota	Ug	závisí	od:
•	kvality	skla	(Float,	ClimaGuard)
•	hrúbky	vzduchovej	dutiny	(optimálna	16	mm,	
		nad	a	pod	touto	hodnotou	hodnota	Ug	klesá)
•	plnenia	vzácnym	plynom	(argón,	kryptón,	xenón).
	 Climaguard	Premium	sklo	je	float	sklo	vo	vákuovo-
elektromagnetickom	procese	pokovené	vrstvou	mäkké-
ho	kovu.	Jeho	farba	je	viditeľne	odlišná	od	čírych	float	
skiel,	ale	v	zásade	 ide	o	podobný	výrobok	z	hľadiska	
vzhľadu	 aj	 priepustnosti	 svetla,	 pomocou	 ktorého	 je	
možné	dosiahnuť	dvakrát	vyššiu	tepelnú	izoláciu.	Hod-
nota	Ug	dobrej	tepelnoizolačnej	steny	je	okolo	0,7.	Ak	
sa	pri	výstavbe	objektu	investuje	do	dobrej	tepelnej	izo-
lácie	steny	a	použijú	sa	sklá	so	zlou	tepelnou	izoláciou,	
sú	to	vyhodené	peniaze.
	 Použitím	skiel	s	vyššou	tepelnoizolačnou	schopnos-
ťou	sa	znižuje	spotreba	vykurovacích	hmôt	a	množstvo	
oxidu	uhličitého	(CO2)	vypúšťaného	do	ovzdušia.	Z	toho	
vyplýva,	 že	 použitie	 tepelnoizolačných	 skiel	 plnených	
vzácnym	plynom	a	vyrobených	zo	skla	s	nízkou	emisi-
vitou	je	vhodné	pre	životné	prostredie.

Protislnečné izolačné sklá
Funkcie	skiel	chrániacich	pred	svetlom:
•	 odrážanie	 alebo	 pohlcovanie	 veľkej	 časti	 slnečného	
žiarenia	a	jeho	energetického	obsahu
•	nepriehľadnosť.

Porovnanie:
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4-16-4	ClimaGuard	Premium	1.1 80 12 97 63,0 1,1
4-16-4	ClimaGuard	Premium	1.0 70 22 97 47,0 1,0
4-12-4-12-4	ClimaGuard	Premium	0.7 62 25 96 41,0 0,7
4-16-4-16-4	ClimaGuard	Premium	0.6 62 25 96 41,0 0,6
4-16-4-16-4	ClimaGuard	Premium	0.5 55 29 96 37,5 0,5
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Protislnečné 
izolačné dvojsklo

Reflexívne sklá
Intenzívne	odrážajú	slnečné	žiarenie.	
Reflexívna	vrstva	sa	na	sklo	nanáša:

•	pyrolitickou	technológiou	
Tvrdá	vrstva:	pri	výrobe	izolačného	
skla	sa	umiestňuje	na	2.	a	3.	pozíciu.	
Výroba:	600°C	pri	atmosferickom	
tlaku

•	vákuovo-magnetronickou	techno-
lógiou
Tvrdá	a	polotvrdá	vrstva:	vyvinuté	pre	
použitie	v	2.	vrstve	izolačného	skla.	
Výroba:	pri	nízkom	tlaku	(SunGuard,	
Solarflex).
Dôležité!	Reflexívna	vrstva	sa	nesmie	
umiestňovať	do	tretej	vrstvy	z	dôvodu	
prehriatia	a	prasknutia	skla.

Sklá farbené v hmote (nepokovené) 
Pohlcujú	veľkú	časť	slnečného	žiare-
nia.	Farbenie	(tónovanie)	sa	dosa-
huje	pridávaním	farbiacich	látok	do	
materiálu	skla	v	procese	výroby	(sklá	
typu	Planibel	a	Parsol).	Neodporúča	
sa	použitie	na	miestach	vystavených	
intenzívnemu	slnečnému	žiareniu	z	
dôvodu	pohlcovania	tepla	–	sklo	sa	
môže	prehriať	a	prasknúť.	Reflexívne	
sklá	chrániace	pred	slnečným	žia-
rením	sa	vyrábajú	aj	z	pokoveného	
základného	skla	farbeného	v	materi-
áli.	Sortiment	výrobkov	sa	postupne	
rozširuje.

	 Trend	smerujúci	k	transparent-
nej	architektúre	si	vyžaduje	stále	
viac	skla.	Veľké	presklené	fasády	v	
kancelárskych	budovách	mohli	byť	
realizované	až	vďaka	špeciálnym	
sklám,	ktoré	nás	chránia	pred	slneč-
ným	žiarením.	
	 Tieto	sklá	zabraňujú	nepríjem-
nému	zahrievaniu	interiéru	a	znižujú	
tak	záťaž	klimatizácie.	Šetria	energiu	
a	aktívne	prispievajú	k	zlepšovaniu	
životného	prostredia.
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SunGuard® SOLAR

	 Tieto	sklá	sú	vyrobené	magnetronovou	metódou	a	
majú	preto	tiež	dobré	mechanické	vlastnosti.	Ochranu	
proti	slnečnému	žiareniu	zabezpečuje	niekoľkonásob-
ná	ultratenká	vrstva	kovov	a	ich	oxidov,	nanášaná	na	
povrch	skla.

	 Táto	špičková	technológia	umožňuje	dosiahnuť	
pokovenie	s	vynikajúcou	mechanickou	a	chemickou	
stálosťou,	vysokým	prestupom	svetla	a	nízkym	solár-
nym	faktorom.	
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Svetelné a energetické vlastnosti SunGuard ® Solar na skle ExtraClear 
Dvojité	zasklenie	6-16-4,	SunGuard®	Solar
Neutral 67 61 20 21 54 16 30 59 59 0.74 2.7 2.6
Light Blue 52 47 15 17 38 13 49 44 44 0.55 2.6 2.4
Silver Grey 32 30 23 21 23 20 57 29 28 0.36 2.4 2.2
Royal Blue 20 20 18 36 17 18 65 23 23 0.29 2.2 2.0
Silver 20 20 35 25 15 33 52 20 20 0.25 2.2 2.1
Silver 08 8 43 34 7 35 58 12 12 0.14 2.0 1.8
Dvojité	zasklenie	6-16-4,	SunGuard®	Solar,	ClimaGuard®	N
Neutral 67 59 18 16 42 21 37 49 47 0.61 1.4 1.2
Light Blue 52 46 44 13 30 14 56 37 35 0.46 1.4 1.2
Silver Grey 32 29 22 17 19 20 61 24 23 0.30 1.4 1.2
Royal Blue 20 19 18 31 13 19 68 19 18 0.24 1.4 1.2
Silver 20 19 34 20 13 33 54 17 16 0.21 1.4 1.2
Silver 08 8 43 29 6 35 59 10 9 0.11 1.4 1.1

Svetelné a energetické vlastnosti SunGuard ® Solar na zelenom skle
Dvojité	zasklenie	6-16-4,	SunGuard®	Solar
Green	67 49 15 20 28 9 63 36 35 0.45 2.7 2.6
Green	52 38 11 17 21 8 71 29 28 0.36 2.6 2.4
Green	32 24 16 21 13 10 77 21 20 0.26 2.4 2.2
Aquamarine	20 16 13 36 9 9 82 17 16 0.21 2.2 2.0
Green	20 16 24 25 9 14 77 16 15 0.20 2.2 2.1
Silver	Green	08 7 30 34 4 16 80 10 10 0.11 2.0 1.8
Dvojité	zasklenie	6-16-4,	SunGuard®	Solar,	ClimaGuard®	N
Green	67 48 14 16 24 9 67 30 28 0.37 1.4 1.2
Green	52 37 11 13 18 8 74 24 23 0.30 1.4 1.2
Green	32 23 16 17 12 10 78 17 16 0.21 1.4 1.2
Aquamarine	20 16 13 30 8 9 83 13 12 0.16 1.4 1.2
Green	20 15 24 20 8 14 78 13 12 0.16 1.4 1.2
Silver	Green	08 6 30 29 3 16 81 8 8 0.09 1.4 1.1
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SunGuard® HIGH PERFORMANCE
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Svetelné a energetické vlastnosti SunGuard ® High Performance na skle ExtraClear
Dvojité	zasklenie	6-16-4,	SunGuard®	HP
Light Blue 63 62 16 11 48 17 35 52 50 0.65 1.7 1.5
Neutral 61 61* 23 16 39 31 30 42 40 0.52 1.4 1.2
Neutral 50 52 18 10 38 21 41 41 40 0.51 1.6 1.4
Silver 35 35 44 23 24 43 33 26 25 0.32 1.4 1.2
Neutral 40 41 22 12 29 24 47 33 32 0.41 1.6 1.4
Royal Blue 40 38 26 16 27 26 47 31 30 0.39 1.5 1.3
*	po	tepelnom	opracovaní

Svetelné a energetické vlastnosti SunGuard ® High Performance na zelenom skle
Dvojité	zasklenie	6-16-4,	SunGuard®	HP
Green 64 63 10 11 32 8 60 35 33 0.44 1.4 1.2
Green 63 50 12 11 27 8 65 32 30 0.40 1.7 1.5
Green 61 49 17 15 24 11 65 28 26 0.35 1.4 1.2
Green 50 42 13 10 22 9 69 27 25 0.34 1.6 1.4
Silver Green 35 28 30 23 14 17 69 18 17 0.22 1.4 1.2
Green 40 33 16 12 17 10 73 22 21 0.27 1.6 1.4
Aquamarine 40 31 18 16 16 12 72 20 19 0.25 1.5 1.3
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SunGuard® HIGH SELECTIVE
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Svetelné a energetické vlastnosti SunGuard® High Selective
6-16-4,	SUN-GUARD	
Superneutral	70 70 11 11 39 34 27 41 38 0,47 1,4 1,1
Superneutral	62 62 15 18 32 37 31 34 32 0,39 1,3 1,1
Superneutral	51 51 13 23 26 37 37 28 26 0,32 1,3 1,1
Superneutral	40 40 16 32 21 36 43 24 22 0,28 1,3 1,1

Svetelné a energetické vlastnosti SunGuard® High Selective s lepeným sklom
44.2	SC	-16-10,	SUN-GUARD	
Superneutral	70 69 11 12 36 31 34 40 37 0,46 1,3 1,1
Superneutral	62 51 14 17 29 31 40 33 31 0,38 1,3 1,1
Superneutral	51 50 12 22 24 31 46 27 26 0,31 1,3 1,1
Superneutral	40 39 16 31 19 30 51 23 22 0,26 1,3 1,1

SunGuard® HIGH PERFORMANCE

Iné vlastnosti

Medzivrstva Hrúbka	
(mm)

Rw	
(db)

CTR	
(db)

Bezpečnostná 
vrstva (EN 356)

Bezpečnostná	
vrstva	
(Pendulum	
Impact)

44.2	–	12	–	4 Polyvinyl-Butyral-Interlayer 25 39 -10 P2A 7B
44.2	SC	–	16	–	8 Sound-Control-PVB-Interlayer 33 42 -7 P1A 7B
44.2	SC	–	16	–	10 Sound-Control-PVB-Interlayer 35 44 -6 P1A 7B
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Zvýšená protihluková 
izolácia

Protihlukové-izolačné dvojsklá
	 Tlak	zvuku	meriame	v	decibeloch	
(dB).	 Základnou	 a	 spoločnou	 vlast-
nosťou	 všetkých	 javov	 a	 parametrov	
súvisiacich	 s	 hlukom,	 ochranou	 pro-
ti	 vibráciám,	 zvukovou	 izoláciou	 a	
akustikou	 je	 to,	 že	 ich	 hodnota	 vždy	
závisí	od	frekvencie.	Rozsah	frekven-
cií	 počuteľný	 človekom	 so	 zdravým	
sluchom	 je	 20-20000	 Hz.	 Parametre	
zvukovej	 izolácie	 objektov	 sa	 musia	
merať	v	16-ich	frekvenčných	pásmach	
(tzv.	 tretinových	 pásmach)	 spadajú-
cich	do	stredných	 frekvencií	v	 rozsa-
hu	100-3150	Hz.	Koeficient	miery	útl-
mu	zvuku	 (Rw,	dB)	namiesto	 súboru	
kvantitatívnych	 dát	 podmienených	
frekvenciou	 (R,	 dB)	 podáva	 zvukovú	
izoláciu	zostáv	ako	akustickú	kvantitu	
vyjadrenú	jediným	číslom	vo	všetkých	
šestnástich	 tretinových	 pásmach.	 Je	
to	 najčastejšie	 používaná	 akustická	
kvantita,	podľa	ktorej	je	možné	porov-
nať	 akustickú	 výkonnosť	 rozličných	
izolačných	zostáv.
	 Každé	 izolačné	 sklo	 má	 určitú	
frekvenčnú	hodnotu,	pri	ktorej	dochá-
dza	k	rezonancii.	Pri	tejto	frekvencii	a	

v	jej	blízkosti	zvukovoizolačná	schop-
nosť	zostavy	výrazne	klesne.	Hodnota	
frekvencie	rezonancie	normálneho	te-
pelnoizolačného	 skla	 (4-16-4)	 je	 212	
Hz.	 Pre	 dosiahnutie	 vyššej	 hodnoty	
zvukovej	izolácie	sa	táto	hodnota	musí	
podľa	 možnosti	 nastaviť	 na	 hodnotu	
nižšiu	ako	100	Hz.	Najúčinnejším	spô-
sobom	je	zvýšenie	hrúbky	vzduchovej	
dutiny.	Dvojvrstvové	 zasklievanie	má	
lepšie	zvukovoizolačné	vlastnosti	ako	
trojvrstvové,	 lebo	 väčšia	 vzduchová	
dutina	 vytvára	 priaznivejšiu	 „mäkkú“	
pružinu	 ako	 trojvrstvové	 zasklievanie	
s	menšou	 vzduchovou	 dutinou.	 Troj-
vrstvové	zasklievanie	je	výhodné	iba	v	
prípade	podstatne	hrubších	vzducho-
vých	dutín	ako	pri	bežnom	izolačnom	
skle.
	 Zvyšovaním	hrúbky	skla	sa	zvyšu-
je	aj	jeho	zvukovoizolačná	schopnosť.	
Okrem	 niekoľkých	 praktických	 nevý-
hod	 (väčšia	hmotnosť,	drahšia	 štruk-
túra	 rámu,	 kovanie)	 to	 má	 aj	 jedno	
akustické	obmedzenie	–	tzv.	hraničnú	
frekvenciu,	 pri	 ktorej	 zvukovoizolač-
ná	 schopnosť	 skla	 výrazne	 klesne.	
Hodnota	hraničnej	frekvencie	sa	mení	
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v	 závislosti	 od	 hrúbky	 skla.	 Hraničná	 frekvencia	 skla	
nespôsobuje	 problémy	 pri	 zvukovej	 izolácii	 v	 prípade,	
že	jeho	hodnota	presahuje	1600	Hz.	To	platí	pri	sklách	
do	8	mm.	Asymetrické	zasklievanie	je	výhodnejšie	ako	
symetrické,	 lebo	 pokles	 zvukovoizolačnej	 schopnosti	
sa	zmierni	tak	pri	rezonancii	systému	masa	–	pružina	–	
masa,	ako	aj	pri	zvukovej	frekvencii	tabúľ	skla	tvoriacich	
zostavu.	
	 Trvale	 stredné	a	 vysoké	 zaťaženie	 organizmu	hlu-
kom	môže	mať	nepriaznivý	vplyv	na	zdravie.	Preto	sa	
stále	viac	očakáva	od	okien	a	zasklených	plôch,	ktoré	
poskytujú	 ochranu	 pred	 nadmerným	 hlukom.	 Domác-
nosti	sú	neustále	vystavené	značnému	hluku	z	vonkaj-
šieho	prostredia.
	 Dôležitú	úlohu	pri	 tlmení	hluku	z	vonka	môže	plniť	
moderné	izolačné	dvojsklo.	Spoľahlivo	chráni	pred	tzv.	
hlukovým	 smogom,	 ktorý	 v	 značnej	miere	 prispieva	 k	
znečisteniu	ovzdušia	vo	veľkomestách.
	 Rušivé	spektrum	hluku	sa	skladá	z	niekoľkých	frek-
vencií,	ktoré	sú	rôzne	intenzívne.	Preto	sú	niektoré	frek-
venčné	rozsahy	hlasitejšie,	čo	znamená,	že	aj	rušivejšie	
než	 iné.	 Výber	 vhodného	 protihlukového	 opatrenia	 sa	
teda	musí	riadiť	zdrojom	hluku.	Rovnaké	hladiny	hluku	
môžu	vyžadovať	 rozdielne	protihlukové	opatrenia	–	 to	
závisí	 vždy	 od	 konkrétneho	 prípadu.	 Moderné	 zvuko-
voizolačné	sklá	sú	konštruované	s	využitím	kombinácie	
skiel	rôznej	hrúbky,	s	využitím	tlmenia	zvuku	v	priestore	
medzi	sklami.	Tiež	je	dôležité,	aby	bolo	uvážené	tvaro-

vanie	rámu,	tesnosť	spojov	a	všetkých	stavebných	častí	
okna.

Izolačné	dvojsklo	LAMIGLASS	Sound	Control
	 Lamiglass	 Sound	 dosahuje	 špičkové	 výsledky	 vo	
zvukovej	 izolácii,	 ktoré	 sú	 dosiahnuté	 nasledujúcimi	
prostriedkami:
•	najmenej	jedno	zo	skiel	má	veľkú	plošnú	hmotnosť
•	rozdielnou	hrúbkou	skla
•	zväčšením	vzdialenosti	medzi	sklami
•	zosilnením	sklenej	hmoty	jednotlivých	skiel,	nahrade-
ním	týchto	skiel	špeciálnymi	lepenými	sklami.
Hrubšie	sklo	musí	byť	na	vonkajšej	indukovanej	strane	
a	tenšie	sklo	na	strane	vnútornej.	Tenké,	podľa	možnosti	
4	mm	flexibilné	sklo,	ktoré	sa	dostane	na	vnútornú	stra-
nu,	 vyžaruje	 do	 vnútorného	 priestoru	 menej	 zvukovej	
energie	ako	hrubšia,	menej	flexibilná	 tabuľa	skla.	Pre-
to	je	zostava	vrstiev	8-12-6	lepšia	ako	zostava	8-12-8.	
Ak	sa	vyžaduje	masívnejšie	sklo	s	hrúbkou	nad	8	mm,	
odporúčame	použitie	 lepených	laminovaných	skiel.	Na	
základe	experimentov	má	1,13	mm	vrstva	 lepšie	 zvu-
kovoizolačné	vlastnosti,	ako	0,18	mm	alebo	0,26	mm.	
Ďalšie	zvyšovanie	hrúbky	však	už	nepreukázalo	ďalšie	
zvyšovanie	zvukovoizolačnej	schopnosti.	
Mieru	útlmu	zvuku	ovplyvňuje:
	–	pružnosť	skla,	hrúbka	skla
	–	hrúbka	vzduchovej	dutiny
Čím	hrubšie	je	sklo	s	pružnou	vrstvou,	tým	lepšie.	
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Izolačné sklá 
s medzisklennou mriežkou

Moderné	 požiadavky	 funkčnosti	 izo-
lačných	dvojskiel	sa	týkajú	taktiež	op-
tického	rozdelenia	plochy,	čo	je	mož-
né	dosiahnuť	použitím	mechanických	
priečok.	
Pri	 tomto	 modernom	 zasklení	 sa	
mriežka	 nachádza	 v	 priestore	medzi	
okennými	 tabuľami	 izolačného	 skla.	
Vďaka	 tomu	 sa	 dajú	 okná	 jednodu-
cho	čistiť	a	mriežky	sú	chránené	pred	
zvetrávaním	a	nečistotou	počas	celej	
životnosti.

Použitím	týchto	priečok	sa	dajú	splniť	
takmer	všetky	 individuálne	požiadav-
ky	zákazníka.	Dajú	sa	kombinovať	do	
plastových	 aj	 drevených	 okenných	
krídel.	Farebná	škála	týchto	priečok	je	
značná.		(ADRIA,	HELIMA)
Rozdelením	 plochy	 vznikne	 optický	
dojem	 zostavy	 viacerých	 izolačných	
jednotiek.	 Viac	 zosilňuje	 dojem	 nos-
talgického	 priečkového	 okna.	 Aj	 pri	
tomto	variante	sa	však	presklená	plo-
cha	skladá	z	jedinej	celistvej	jednotky	
izolačného	skla	(DUPLEX).
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Bezpečnostné 
izolačné dvojsklo

	Bezpečnostné	použitie
Sklo	 zaisťuje	 aktívnu	aj	 pasívnu	bezpečnosť.	Pasívna	
bezpečnosť	 je	ochrana	pred	vážnym	zranením	spôso-
beným	samotným	sklom.	Aktívna	bezpečnosť	je	oblasť,	
kde	sa	vyžaduje	ochrana	človeka	alebo	jeho	majetku.

Jednovrstvové	bezpečnostné	sklá	ESG
	–	Kalené	sklo	–	Bezpečnostné	sklo	s	vyššou	tvrdosťou.	
V	prípade	rozbitia	sa	rozpadne	na	drobné	kúsky	s	tupý-
mi	hranami,	ktoré	nespôsobujú	zranenie.	Niekedy	môže	
nastať	spontánne	rozbitie	v	dôsledku	cudzorodých	látok	
v	materiáli.
	–	Sklo	tvrdené	tepelnou	úpravou	(HS	TEST)	–	nemôže	
dôjsť	k	jeho	spontánnemu	rozbitiu,	keďže	počas	výroby	
sa	poškodené	sklá	odstraňujú,	a	preto	je	bezpečnejšie	
ako	kalené	sklo.

Viacvrstvové	bezpečnostné	sklá
–	 Stupne:	 A	 (nárazuvzdorné),	 B	 (nerozbitné),	 C	 (ne-

priestrelné).	Musia	odolávať	špecifickým	vplyvom.	
–	Sklá	laminované	PVB	fóliou	–	označenie	VSG.	Vyrá-
bajú	sa	vo	vákuovo	uzavretom	pretlakovom	autokláve	
z	dvoch	alebo	viacerých	vrstiev	skla,	ktoré	sú	spojené	
vrstvou	elastického	plastu	(PVB	fólia).	Počet	fólií	môže	
byť	1,	2,	3	alebo	4.	Jedna	fólia	má	hrúbku	0,38	mm,	štyri	
fólie	k	hrúbke	skla	pridávajú	ešte	1,52	mm.	Príklad	na	
označenia	skla	zostaveného	z	dvoch	„štvorkových“	skiel	
s	dvoma	fóliami:	4.4.2	(prvé	dve	číslice	vždy	označujú	
hrúbku	skla,	tretia	číslica	počet	fólií).	
Bezpečnostné	fólie	na	odďaľovanie	vlámania
Vo	 všeobecnosti	môžeme	konštatovať,	 že	 čím	 je	 fólia	
hrubšia,	 tým	 efektívnejšiu	 ochranu	 poskytuje.	 Povrch	
skla	 opatrený	 fóliou	 odoláva	 nárazom	 veľkej	 intenzity,	
a	 tým	výrazne	predlžuje	dobu	násilného	vniknutia	cez	
sklo.	Fólia,	ktorú	ponúka	a	používa	naša	firma,	pohlcuje	
škodlivé	slnečné	UV	lúče,	ktoré	sú	príčinou	vyblednutia	
či	farebných	zmien	malieb,	oblečenia	a	iných	predmetov	
takmer	na	100%.

butylový tmel

Float sklo (ClimaGuard®)
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Izolačné sklá 
s teplým rámikom

Prednosti	použitia	teplého	okraja
	 V	prípade	sklených	výplní	sa	sna-
žíme	 vyhovieť	 teplej	 ploche	 použitím	
kvalitných	okenných	profilov	a	nízko-
emisných	skiel,	kde	by	teplota	nemala	
klesnúť	pod	rosný	bod.	
	 Dnes	 doporučené	 zasklenie	 za-
bezpečí	 požadované	 zvýšenie	 povr-
chovej	 teploty,	ale	celkom	neodstráni	
tvorbu	 kondenzátu	 v	 okrajovej	 zóne.	
Tento	 problém	 by	 sa	 mal	 čiastočne	
odstrániť	 použitím	 tzv.	 teplých	 diš-
tančných	rámčekov.
	 Ako	 materiál	 pre	 výrobu	 diš-
tančných	rámčekov	sa	používa:	oceľ,	
plast,	hliník	a	nerezová	oceľ.	

TGI	profil	 je	plastový	dištančný	profil	
s	teplým	okrajom.	Základným	materi-
álom	profilu	TGI-W,	ktorý	používame,	
je	 plast	 –	 polypropylén	 potiahnutý	
tenkým	plášťom	z	nerezovej	ocele.	V	
ponuke	máme	viaceré	farebné	preve-
denia.

	 Prednosti	 použitia	 teplého	 okraja	
izolačného	dvojskla:
A.	Tepelná	izolácia:
-	 zlepšenie	 Ug	 hodnoty	 celého	 okna	
až	o	10%
-	redukcia	tepelného	mostu	až	o	60%
B.	Komfort	bývania:
-	zníženie	rizika	zrazenia	vodných	pár	
a	obmedzenie	výskytu	plesní
-	vyššia	povolená	vlhkosť	vnútorného	
prostredia
-	 dlhšia	 životnosť	 okenného	 rámu,	
dreveného
C.	Životné	prostredie:
-	 zníženie	 vykurovacích	 nákladov	 až	
o	5%
-	zníženie	emisie	CO2
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Technológia použitia a stroje

Technológia	použitia
Rozdelenie	izolačných	skiel	podľa	spôsobu	použitia:
	–	bežné	použitie,	okná	–	dvere	(drevo,	plast,	hliník)
	–	závesné	steny	(kov):	rebrovito	prichytené,	štrukturál-
ne	(pološtrukturálne),	bodovo	prichytené.
	–	Rebrovito	prichytené	závesné	steny	–	sklo	je	celkom	
zakryté,	 okrajové	 tesnenie	 nie	 je	 viditeľné	 zo	 žiadnej	
strany.	Štruktúra	sa	skladá	z	vodorovných	a	zvislých	re-
bier,	ktoré	sú	„vyplnené“	tepelnoizolačným	sklom.	Ten-
to	druh	 je	najrozšírenejší	 (môžu	 to	byť	závesné	steny,	
strešné	konštrukcie,	ale	aj	okná	a	dvere).
-	Štrukturálne	prichytené	závesné	steny	–	spolu	s	rozší-
rením	výstavby	formou	závesných	stien	sa	do	popredia	
dostal	aj	spôsob	zasklievania	bez	viditeľných	rebier,	tzv.	
štrukturálne	zasklenie,	pri	ktorom	sa	na	priečelí	objaví	
iba	sklo	a	kontaktné	medzery	vyplnené	špeciálnym	si-
likónom.	Pri	 týchto	 sklách	 sa	 kladú	 vysoké	 nároky	 na	
tesniaci	a	 lepiaci	materiál,	keďže	tabule	skla	 tu	nie	sú	
umiestnené	do	rámu	a	nie	sú	mechanicky	pripevnené.	V	
tomto	prípade	sa	fixovanie	tabúľ	skla	uskutočňuje	špeci-
álnym	silikónom,	keďže	prvoradým	kritériom	je	bezpeč-
né	fixovanie	s	dlhou	životnosťou	(odolnosť	voči	UV).

-	 Bodovo	 prichytené	 závesné	 steny	 –	 špeciálny	 druh	
štrukturálneho	zasklenia	používaný	pri	výstavbe	priečelí	
z	kaleného	skla,	kde	sa	sklá	pripevňujú	bodovým	spôso-
bom	do	vopred	pripravených	navŕtaných	otvorov.

Naše	stroje
KALIACA	PEC	–	zn.	UniGlass	UGT	Plus	Extra	s	najväč-
ším	formátom	2400	x	4200	mm.

LINKA	na	izolačné	sklá	–	plnoautomatická	linka	na	izo-
lačné	dvojsklá	s	formátom	4000	x	2500	mm.
 

OHÝBAČKA	–	plnoautomatický	ohýbací	stroj	zn.	LISEC	
na	nerezové	profily	s	kapacitou	1500	kusov	denne	s	roz-
mermi	2500	x	4000	mm.

REZACí	A	LáMACí	STôL	–	plnoautomatický	stroj	–	
Bottero	Modulinea	543	LMT-J.

Kaliaca	pec	zn.	UniGlass

Linka	na	izolačné	sklá	zn.	Lisec

Rezací	stôl	zn.	Bottero
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Referencie

Názov stavby: Polyfunkčný objekt AIRCRAFT
Miesto stavby: Ivánska cesta, Bratislava
Výpis	z	technickej	správy:	
Prevažná	časť	fasády	je	navrhovaná	ako	presklená	fasáda,	sys-
tém	stĺpikov	je	predsadený	pre	nosnú	konštrukciu	a	kotvený	do	
čela	stropných	dosiek	v	úrovniach	stropov,	t.j.	3,85	m.	
Prevažná	časť	transparentnej	fasády	je	riešená	ako	pevná,	bez	
otvárania.	Sklenená	výplň	je	z	bezpečnostného	izolačného	dvoj-
skla.
Použité	izolačné	dvojsklo:	SUNGUARD	HS	SN	70*
Dištančný	profil	–	lepené	bezpečnostné	sklo	4.4.2.
Parametre	izolačného	skla:
–	prestup	tepla	Ug	=	1,1	W/m2K
–	prestup	slnečného	žiarenia	=	40%
–	prestup	viditeľného	svetla	=	70%.
Veľkosť	najväčšieho	izolačného	dvojskla	je	1176	x	3976	mm.
Na	stavbe	bolo	použitých	vyše	1800	ks	skla,	čo	predstavuje	viac	
než	4500	m2.
*	HS	SN	70:	High	Selective	Superneutral	70,	podrobné	informácie	viď	v	tabuľkách

Názov stavby: Autosalón BMW – DUNAUTO
Miesto stavby: Dunajská Streda

Názov stavby: IDO Hutný projekt 
Miesto stavby: Bratislava
Objekt	A:	Fasádna	časť	–	exteriérová	zasklená	stena.	Presklená	
plocha	Float	ESG	10	mm,	1686	m2 
Okenná	časť	–	vnútorný	plášť	bez	časti	Cembonitu.	Presklená	
plocha	Float	6-16-LowE4,	Ug	=	1,1,	1000m2 
Objekt	B:	Fasádna	časť	–	exteriérová	zasklená	stena.	Presklená	
plocha	Float	ESG	10	mm,	2767	m2 
Okenná	časť	–	vnútorný	plášť	bez	časti	Cembonitu.	Presklená	
plocha	Float	6-16-LowE4,	Ug	=	1,1,	1648m2.	
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Montážne 
a skladovacie podmienky

Izolačné	 dvojsklá	 vyrobené	 firmou	 MOL-Glass-DS,	
s.r.o.	 musia	 byť	 skladované	 podľa	 nižšie	 uvedených	
podmienok.
PRELOŽENIE
	 Medzi	 jednotlivé	 sklá	 je	 nutné	 vložiť	 medzivložky,	
ktoré	 musia	 zamedziť	 vzájomné	 plošné	 dotyky	 skiel.	
Doporučujú	sa	korkové	preložky	alebo	iný	pružný	ma-
teriál.	Preložky	 je	nutné	umiestniť	 cca	5	 cm	od	hrany	
skla.	Pri	väčších	formátoch	treba	umiestniť	preložky	aj	
uprostred	plochy	skla.	Medzi	rozdielne	plochy	veľkého	
izolačného	skla	je	nutné	vložiť	zvisle	min.	dve	lišty.
	 Max.	počet	kusov	izolačných	dvojskiel,	ktorý	možno	
oprieť	v	jednom	rade	za	sebou,	je	podľa	plochy:
–	do	1,5	m2	–	20	ks
–	1,5	–	2	m2	–	15	ks
–	nad	2	m2	–	10	ks.

MANIPULáCIA	A	PREPRAVA
	 Izolačným	sklom	sa	manipuluje	a	 je	prepravované	
vo	zvislej	polohe	–	preložené	tak,	aby	nedošlo	k	ploš-
nému	 styku	 vedľa	 seba	 stojacich	 dvojskiel.	 Je	 taktiež	
potrebné	vyvarovať	sa	nárazom	na	hrany	skla.

SKLADOVANIE	 izolačných	 dvojskiel	 v	 zložení	 s	 drô-
tosklom
	 Tieto	izolačné	dvojsklá	musia	byť	skladované	samo-
statne	po	kusoch,	aby	nedošlo	k	veľkej	koncentrácii	tep-
la	vplyvom	použitej	drôtenej	vložky	vo	vnútri	drôtoskla.	
Dovtedy,	 kým	 izolačné	 dvojsklá	 nie	 sú	 zamontované	
do	okennej	jednotky,	sa	nemôžu	dostať	do	dlhodobého	
kontaktu	s	priamym	slnečným	žiarením.

MIESTO
	 Sklo	musí	byť	skladované	v	suchom,	krytom	prostre-
dí,	 chránené	 pred	 poveternostnými	 vplyvy	 a	 priamym	
slnečným	žiarením,	mechanickým	poškodením	hrán	a	
podobne.	Izolačné	sklá	sa	ukladajú	vždy	na	hranu	a	kol-
mo	na	základňu,	pričom	základňa	je	v	miernom	sklone	
10-15	stupňov.

SKLá	PO	MONTáŽI	na	stavbe
–	Ihneď	po	montáži	musia	byť	odstránené	všetky	nálep-
ky	a	etikety,	ktoré	môžu	spôsobiť	koncentráciu	tepla	na	
malej	ploche	s	následným	lomom	skla.
–	 Pri	 pomaľovaných	 alebo	 polepených	 izolačných	
sklách	hrozia	miestne	teplotné	rozdiely,	resp.	nahroma-
denie	tepla	pri	pôsobení	slnečných	lúčov,	čo	môže	viesť	
k	lomu	skla.
–	Zváranie,	resp.	brúsenie	v	oblasti	okna	vyžaduje	účin-
nú	ochranu	povrchu	skla	proti	perlový	efektu	pri	zváraní,	
proti	odlietajúcim	iskrám	atď.
	 –	 Poleptanie/vylúhovanie	 skla	 môže	 byť	 zapríčinené	
chemikáliami,	ktoré	sú	
	 obsiahnuté	 v	 stavebných	materiáloch	 (čerstvý	 betón,	
omietka,	vápno	atď.)	a	v	čistiacich	prostriedkoch.
	–	Aj	dlhodobé	pôsobenie	vody	môže	viesť	k	poškode-
niu	povrchu.	Sklo	musí	byť	pravidelne	čistené,	keď	 je	
možné,	aj	v	priebehu	stavebných	prác.
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