
 

Colorbel CM  
Colorbel  
 
Colorbel to szkło bezbarwne lub kolorowe pokryte z 
jednej strony emalią opakową zeszkloną obróbką 
cieplną. Z biegiem czasu produkt podlegał kolejnym 
ulepszeniom, by lepiej spełniać oczekiwania 
projektantów fasad, oferując im coraz szerszy 
wachlarz rozwiązań do zróżnicowanych 
zastosowań. 
 
W efekcie spółka AGC zdobyła cenne 
doświadczenie w dziedzinie produkcji oraz 
technologii projektowania kolorów, tworząc całą 
paletę emalii, które nadają szkłu intensywne, 
emanujące stylem i elegancją barwy.  
 

Colorbel CM (Colour Matching) 
 
Przeznaczone do zastosowania w charakterze 
spandreli szkło Colorbel CM można montować 
zarówno w szybach jednokomorowych, jak i 
dwukomorowych, a dzięki szerokiej gamie starannie 
zaprojektowanych kolorów szkła przezierne AGC i 
spandrele doskonale się uzupełniają.  
 
Aby ułatwić architektom dokonanie właściwego 
wyboru i zagwarantować spójność oferowanych 
produktów, firma AGC wdrożyła system 
umożliwiający optymalne dopasowanie 
kolorystyczne szkieł przeziernych oraz spandreli. 
Szkła Colorbel można obecnie łączyć z najnowszą 
linią szkieł Stopray oferowanych przez AGC. 
  

Stopray  
 
Linia szkieł z powłoką magnetronową łączących 
neutralny wygląd z izolacją cieplną i optymalną 
kontrolą słoneczną.  
 

 

 

Zalety 
 

Wytrzymałe 

Zwrócona do wnętrza budynku emaliowana 
powierzchnia szkła Colorbel powstaje w procesie 
zeszklenia obróbką cieplną. W ten sposób 
wzmocniona zostaje jej wytrzymałość mechaniczna 
oraz chemiczna odporność na działanie czynników 
atmosferycznych. 
Unikalny proces pokrywania szkła emalią 
gwarantuje trwałość i niezmienną, wysoką 
intensywność kolorów. 
Hartowane szkło Colorbel CM nie blaknie, jest 
niepalne i odporne na duże różnice temperatur, 
dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowania 
na fasadach budynków. 
 
Bezpieczne 

Colorbel jest szkłem hartowanym termicznie.  
  
Proces hartowania sprawia, że szkło staje się 
odporne na szok termiczny, co oznacza, że potrafi 
wytrzymać różnice temperatur rzędu 200 °C. 
 
Szkło Colorbel ma również znacznie większą 
wytrzymałość mechaniczną i odporność na szok 
termiczny niż szkło odprężone. 
 
 
Przyjazne dla środowiska 

Szkło Colorbel CM jest przyjazne dla środowiska, 
ponieważ w jego produkcji wykorzystano nowy, 
zaawansowany technologicznie proces eliminujący 
konieczność stosowania kadmu. 
 
Miłe dla oka 

Dopasowanie kolorów pomiędzy szkłem 
przeziernym (jedno- lub dwukomorowa szyba 
zespolona) i spandrelami (patrz uwagi). 
Produkt chętnie wybierany do zastosowań 
zewnętrznych ze względu na doskonałe parametry 
techniczne i estetyczne. 
 
Colorbel jest również lżejszy od większości 
materiałów stosowanych w charakterze okładzin 
fasad budynków. 



 

 Dane techniczne 
 

Tabela łączenia kolorów 
Colorbel rozwiązania dla spandreli Szkło przezierne AGC  

Colorbel CM Vision 50 Stopray Vision 50 

Colorbel CM Vision 50T Stopray Vision 50T 

Colorbel CM Galaxy Stopray Galaxy 

Colorbel CM Titanium Stopray Titanium 

Colorbel CM Lime Stopray Lime 

Colorbel CM Indigo Stopray Indigo 

 

Inne informacje 
Dostępna grubość 6 mm i 8 mm 

Maksymalne wymiary  6 mm: 1800 x 2800 mm  
8 mm: 2400 x 4500 mm 

Certyfikacja 

Hartowanie 

Szkło Colorbel podgrzewane jest do temperatury powyżej 
600 °C, a następnie szybko schładzane. W wyniku takiej 
obróbki szkło zostaje poddane permanentnemu działaniu 
wysokiego ciśnienia (ok. 10 000 PSI), dzięki czemu zyskuje 
wysoką odporność na szok termiczny. Oznacza to, że szkło 
hartowane Colorbel CM może wytrzymać znaczne różnice 
temperatur. 

Wygrzewanie termiczne 

Na życzenie hartowane szkło Colorbel CM może zostać 
dodatkowo poddane wygrzewaniu termicznemu w celu 
ograniczenia ryzyka spontanicznego pęknięcia na skutek 
inkluzji siarczku niklu. 

Normy międzynarodowe Hartowane szkło Colorbel spełnia międzynarodowe normy 
dotyczące szkła bezpiecznego: EN 12150 i EN 1863. 

Gwarancje 

Gwarancja na produkt Na spandrele Colorbel/Colorbel CM udzielana jest 10-letnia 
gwarancja. 

Próbki 

 
Reprodukcje kolorów mogą nieznacznie odbiegać od 
rzeczywistości. AGC zaleca, by kolory wybierać wyłącznie w 
oparciu o próbki szkła Colorbel CM. 

 
Więcej informacji na temat szkła Colorbel / Colorbel CM znajduje się na stronie www.yourglass.com 

 
Uwagi 
Grubość a jednolitość kolorów 
Ponieważ wygląd niektórych kolorów różni się w zależności od grubości szkła zalecamy stosowanie jednej grubości 
na całej fasadzie. 
Kolory Colorbelu są określone od „strony przeziernej” np. patrząc przez szkło. 
Pomimo całkowitego dozoru podczas procesu produkcyjnego Colorbelu, nieznaczne różnice w kolorach mogą się 
pojawić. Jest to właściwe dla procesu produkcyjnego i traktowane jako stan normalny. 
Aby ograniczyć ryzyko różnic w kolorach zalecamy składać zamówienie na cały projekt jednorazowo. 
Struktura tła  
Colorbel powinien być zainstalowany na jednolitym tle, który najlepiej odpowiada kolorowi  
Colorbelu. Zasięg światła, łączeń i mocno kolorystycznie zróżnicowane tło może powodować  
delikatne różnice kolorystyczne, pasy i zacienienia. 
 

 

AGC Glass Europe  
Poland - AGC Flat Glass Polska – Tel: +48 22 872 0223 – Fax: +48 22 82 9760 – polska@eu.agc.com  

Other countries - AGC Flat Glass Czech – Tel: +420 417 501 111 – Fax: +420 417 502 121 – czech@eu.agc.com 

 
AGC Glass Europe posiada przedstawicieli na całym świecie. Adresy na stronie www.Yourglass.com. 


