
PLANIBEL
CLEARLITE
Więcej światła i energii słonecznej
dla większego komfortu!



W ostatnich latach wzrosło 
zapotrzebowanie na szkło float 
charakteryzujące się większą 
przejrzystością. Wzrost ten 
wynika głównie z potrzeb rynku 
mieszkaniowego, poszukującego 
rozwiązań zapewniających coraz 
większe korzyści energetyczne. 
Planibel Clearlite, nowy produkt w 
ofercie firmy AGC, to szkło float, które 
cechuje mniejsza zawartość żelaza 
w porównaniu do linii Planibel Clear. 
Planibel Clearlite charakteryzuje 
się lepszą wydajnością w zakresie 
przepuszczalności światła i energii, 
zapewniając większy komfort w 
gospodarstwach domowych.



Więcej światła i energii słonecznej
dla większego komfortu!!

PLANIBEL CLEARLITE
Dlaczego ten produkt jest  

wyjątkowy? Co to oznacza dla Ciebie?

Energia – współczynniki

Wysoki współczynnik
przepuszczalności światła 90%

– Zwiększa ilość naturalnego światła 
wpadającego do wnętrza budynku 
oraz ogranicza konieczność stosowania 
sztucznego oświetlenia, co przekłada 
się na bardziej przyjazne otoczenie.

Niska absorpcja energii 5% – Zmniejsza ryzyko wystąpienia
szoku termicznego.

Wysoka przepuszczalność energii
słonecznej 87%

– Wysoka przepuszczalność energii
słonecznej

Wysoki współczynnik przenikania
światła 88%

– Pozwala zwiększyć całkowity bilans 
energetyczny okna i pozytywnie 
wpływa na ocenę w systemie WER 
(ocena jakości energetycznej okna).
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Specyfikacje techniczne

Planibel Clearlite 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Przepuszczalność światła 
%

91 90 90 90 89 88 87

Przepuszczalność energii 
słonecznej %

88 87 86 85 82 80 79

Współczynnik przenikania 
energii słonecznej  %

89 88 87 86 85 83 82

Możliwości obróbki
Bezpieczeństwo Hartowanie i wzmacnianie termiczne

Laminowanie (PVB lub EVA)

Cięcie Proste lub okrągłe

Kształtowanie i obróbka krawędz Szlifowanie krawędzi

Szlifowanie

Wiercenie

Nacięcia

Obróbka specjalna Piaskowanie

Wytrawianie kwasem

Nakładanie sitodruku i emaliowanie

Lakierowanie i srebrzenie

Gięcie

Izolacyjne szyby zespolone Szyby zespolone i szyby zespolone  
dwukomorowe

PLANIBEL CLEARLITE

Szkło PLANIBEL CLEARLITE jest dostępne:
- w wielu formatach grubości tafli: 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz 12 mm
- w następujących rozmiarach: - PLF 6000 × 3210 mm, 5100 × 3210 mm
 - DLF 2250 × 3210 mm, 2000 × 3210 mm
- dostępne również jako ponadwymiarowe lub pod wymiar 
Szczegółowe informacje znajdują się w Katalogu Produktów AGC dostępnym na  
www.agc-yourglass.com
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AGC Glass Poland Sp. z o.o. 
T +48 22 872 02 23 – e-mail: polska@agc.com – www.agc-yourglass.com

Glass Europe posiada przedstawicieli na całym świecie  
– Więcej adresów można znaleźć na stronie www.agc-yourglass.com.

Szkło Planibel Clearlite posiada  
certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze


