
Planibel Easy má dvě hlavní oblasti využití,  
kde se projeví jeho jedinečné výhody

PlanibEl Easy
sklo, které se nejen 
snadno čistí

Za prvé - udržuje vaše okna a zimní zahrady či 
skleníky čisté.   
Jak? Zcela jednoduše, speciální povlak na skle funguje ve 
dvou krocích: nejprve dojde působením denního světla 
k rozpadu organických nečistot, a ty poté spláchne déšť.

A za druhé pomáhá Planibel Easy snižovat virovou 
kontaminaci, když je vnitřní i vnější strana skel 
vystavena dennímu světlu.
Jak je to možné? Působením UV záření se aktivuje povlak 
skla (fotokatalytický účinek), čímž se urychlí destrukce 
virových částic na povrchu, včetně částic SARS-CoV-2 
(virus odpovědný za Covid-19).

> JAK POVLAK POMÁHÁ PŘI ČIŠTĚNÍ SKEL? (odstraňování organických nečistot)

> JAK POVLAK POMÁHÁ PŘI OCHRANĚ ZDRAVÍ? (likvidace viru) 

1.  Aktivace povlaku 
působením UV záření 

2.  Destrukce organických 
usazenin

3.  Smytí špíny deštěm

1.  Povlak je aktivován 
denním světlem nebo UV 
zářením 

2.  Na povrchu skla se 
fotoaktivací vytvářejí 
neviditelné aktivní radikály 

3.  Aktivní radikály pak 
rozkládají viry nacházející 
se na povrchu

4.  Povlak zůstává aktivní 
i několik hodin po 
vystavení UV záření / 
dennímu světlu
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OPTICKÉ A ENERGETICKÉ VLASTNOSTI

JEDNODUCHÉ JAKO PLANIBEL EASY CLEAR A PLANIBEL EASY BLUE

OBLASTI POUŽITÍ PLANIBEL EASY

Planibel  
Easy Clear 

4 mm

Planibel  
Easy Clear 

6 mm

Planibel  
Easy Blue 

4 mm

Planibel  
Easy Blue 

6 mm

Světelná prostupnost 84 83 63 53

Vnější světelná reflexe 14 14 12 14

Solární faktor (%) 82 81 58 50

Odraz přímého slunečního 
záření (%)

13 13 11 11

Absorpce přímého  
slunečního záření (%)

6 8 41 52

Co je na něm tak výjimečného? Co to pro vás znamená?

Speciální povlak snadno čistí ve dvou krocích – Čištění oken bez námahy, protože UV záření aktivuje povlak  
(i za oblačného počasí), který ničí organické nečistoty  
a déšť je poté smyje

Povlak napomáhá k rovnoměrnému rozptýlení vody  
na povrchu skla

– Rovnoměrné čištění povrchu skla, rychlé sušení

Povlak pomáhá likvidovat virové částice – Snížení rizika přenosu viru při dotyku kontaminovaného povrchu

Neutrální vzhled – Prakticky k nerozeznání od standardních okenních skel

Vynikající světelná prostupnost – Více přirozeného světla

Pyrolytický povlak – 

–

Velice trvanlivé sklo s vysokou odolností proti korozi, poškrábání  
a chemickému poškození 

Snadné opracování u zpracovatelů skla. Sklo lze tepelně 
opracovávat, tvrdit, vrstvit, ohýbat a používat v izolačním zasklení

Dle nezávislých testů splňuje požadavky E1096-5 – Snadnost čištění byla testována a ověřena proslulým institutem 
Fraunhofer Institute for Surface Engineering & Tho, Films IST

Nezávislé testy na virové částice – Vlastnosti skla byly testovány a schváleny laboratořemi Univerzity 
v Namuru a v ústředí zdravotní péče Assistance Public – Hôpitaux 
de Paris (1)

VLASTNOSTI CHRÁNÍCÍ    
PROTI VIROVÝM     
ČÁSTICÍM

Čas potřebný pro deaktivaci 90 % 
virových částic SARS-Cov-2 je u skla 
Planibel Easy vystaveného dennímu 
světlu o 37,5 % než u floatového 
či akrylového skla. To znamená, že 
používání skla Planibel Easy výrazně 
snižuje riziko přenosu virů dotykem 
kontaminovaného povrchu.(1)

Další podrobnosti naleznete v Produktovém katalogu AGC na www.agc-yourglass.com

(1) Nezávislá studie publikovaná EMI - www.mdpi.com/2079-6412/11/4/371

PlanibEl Easy

· Snadný úklid: okna, zimní zahrady, střešní okna, atria, přístřešky 

·  Zdravotnictví: všechny povrchy s častým dotykem, v soukromých nebo veřejných 
prostorách, které lze pravidelně aktivovat denním světlem nebo vhodným UV 
zářením, například: 

 -  Budovy, kanceláře, obchody, školy, nemocnice a zdravotní střediska, sportovní  
a rekreační zařízení a pohostinství. 

 -  Prostředky veřejné dopravy jako jsou vlaky, tramvaje, metro, autobusy, taxíky, 
trajekty a výletní lodě.

 -  Městský mobiliář, autobusové zastávky, informační obrazovky, zábradlí, dveře atd.
 - Dotykové panely ve všech sdílených prostorách

·  Na sklech Planibel Clearlite a Planibel Dark Blue 
v tloušťkách 4 mm a 6 mm

·  V následujících rozměrech:  
PLF 6000 × 3210 mm, DLF 2250 × 3210,  
2550 × 3210

PLANIBEL EASY CLEAR
A PLANIBEL EASY BLUE  
JSOU K DISPOZICI
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