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ANTI-FOG
Výběr zasklení je závislý na finančních 
možnostech a faktorech souvisejících 
s životním prostředím a pohodlím. Vysoce 
výkonné zasklení zvyšuje kvalitu vašeho 
každodenního života:  díky němu  
si můžete plně vychutnat výhled do okolí  
z pohodlí svého domova.

užívejte si výhled do okolí z pohodlí  
svého domova



Díky účinné tepelné izolaci může dojít 
ke kondenzaci na vnější tabuli skla 
a tím ke zhoršení výhledu. Nová řada 
nízkoemisivních skel s antikondenzačním 
účinkem Thermobel Anti-Fog, vyvinutá 
společností AGC*, výrazně omezuje 
tvorbu kondenzace na vnějším skle.

* V tomto dokumentu AGC vždy znamená AGC Glass Europe

viditelně lepší!



Účinky dobré tepelné izolace
Izolace staveb je něčím víc než jen přechodnou módní záležitostí: 
je to otázka zásadního společenského významu. 
Izolační skla s povlakem, ať už dvojskla nebo trojskla, poskytují 
tepelnou izolaci na vynikající úrovni a zároveň propouští světlo 
a využívají solárních zisků. Jejich schopnost udržet teplo uvnitř 
staveb znamená, že zvyšují vaše pohodlí a současně jsou 
prospěšná i pro životní prostředí. Lepší izolace může nicméně 
způsobit, že na zasklení dochází k vnější kondenzaci.

Jak ke kondenzaci dochází?
Kondenzace vzniká při souběhu dvou specifických podmínek, 
a to nízké teploty a vysoké úrovně relativní vlhkosti vzduchu. 
K takovým případům často dochází v noci nebo v časných ranních 
hodinách, na jaře nebo na podzim. V těchto podmínkách vysoká 
úroveň radiace unikající k obloze v kombinaci s nízkými tepelnými 
ztrátami vysoce výkonného skla znamená, že teplota na vnější 
straně skla může klesnout pod hodnotu rosného bodu okolního 
vzduchu. V těchto případech dochází na skle ke kondenzaci 
ve formě miniaturních kapiček. Problém je závažnější, pokud je 
sklo vystaveno vlivu velmi jasné bezoblačné oblohy. 
Riziko kondenzace může být také vyšší při šikmém zasklení.

vnější kondenzace je nežádoucí jev
Kondenzace zamlžuje sklo, takže přes něj není dobře vidět. 
Sklo může také vypadat jako špinavé, protože se zvýrazní stopy 
po čištění.

Vnější kondenzace dokazuje, že izolační zasklení je efektivní. 
Čím více budeme naše domy izolovat, tím větším problémem 
vnější kondenzace bude.

prevence vnější kondenzace
Společnost AGC nabízí speciální antikondenzační povlak, který 
vznik vnější kondenzace oddaluje. Čiré plavené sklo je opatřeno 
průhledným pyrolitickým povlakem. Nízkoemisivní povlak G fasT 
je aplikován na vnější stranu skla (na pozici 1). Tento povlak 
udržuje teplotu vnější strany skla na vyšší hodnotě, a tím dochází 
k oddálení vzniku kondenzace.*

*  Za stejných podmínek (hodnota Ug, teplota, vlhkost vzduchu, orientace zasklení 
vůči světovým stranám) sklo s antikondenzačním povlakem oddálí a – za určitých 
podmínek – zabrání vzniku kondenzace v porovnání se stejným sklem bez 
antikondenzačních vlastností.

Hlavní výhody
Antikondenzační povlak od AGC je vůči vnějšímu prostředí 
odolnější než dříve vyvinuté tvrdé povlaky. Navíc má lepší 
odolnost proti poškrábání, je stabilní z hlediska vizuální estetiky 
a snadno se s ním pracuje.

AGC inovuje a přináší řešení na míru
V současné době nabízí AGC dva výrobky, které splňují ty 
nejnáročnější požadavky.

•  thermobel AF topn+: izolační dvojsklo se dvěma povlaky, 
kombinující antikondenzační vlastnosti (G fasT na pozici 1) 
s tepelnou izolací (TopN+ na pozici 2).

•  thermobel tG AF topn+: izolační trojsklo se dvěma povlaky, 
kombinující antikondenzační vlastnosti (G fasT na pozici 1) 
s tepelnou izolací (TopN+ na pozici 2 a 5).

viditelně lepší!
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 Teplota skla s antikondenzačním povlakem (°C)
 Teplota rosného bodu (°C)
 Teplota standardního skla (°C)
 Teplota venkovního vzduchu (°C)

Ke kondenzaci nedochází
sklo T° > rosný bod T°

vznik kondenzace 
sklo T° < rosný bod T°

Ke kondenzaci dochází, jakmile je teplota skla 
nižší než teplota rosného bodu. 

Díky antikondenzačnímu povlaku zůstává teplota 
skla vyšší, tedy nad teplotou rosného bodu. 
Nedochází tak ke vzniku kondenzace.

ANTI-FOG

vznik kondenzace v závislosti na typu skla, teplotě venkovního vzduchu a rosném bodu.

19.00 21.00 23.00 1.00 3.00 5.00 7.00 Zdroj: Středisko pro výzkum a vývoj AGC – Jumet – Belgie
parametry byly zaznamenány v průběhu noci ze 13. na 14. října 2011



#1 #2 #3 #4
Ug = 1,1

* Lze také nahradit zasklením s TRI povlakem.
**  V závislosti na síle distančních rámečků a na plynu používaném jako 

výplň dutiny může být hodnota Ug snížena až na 0,5 W/(m2.K).

#1 #2 #3 #5#4 #6

*

IZOLAČNÍ DVOJSKLO SLOŽENÍ
EN 410 EN 673

LT (%) LR (%) SF (%) Ug(W/(m2.K))

Thermobel TopN+ 4 mm Planibel Clear – 15 mm Argon 90% – 4 mm Planibel TopN+ #3 78 13 61 1,1

Thermobel EnergyN 4 mm Planibel EnergyN #2 – 15 mm Argon 90% – 4 mm Planibel Clear 71 12 42 1,0

thermobel AF topn+ 4 mm planibel AF topn+ (G fast #1 / topn+ #2) – 15 mm Argon 90% –  
4 mm planibel Clear

71 17 50 1,1

IZOLAČNÍ TROJSKLO SLOŽENÍ

Thermobel TG TopN+ 4 mm Planibel TopN+ #2 – 14 mm Argon 90% – 4 mm Planibel Clear –  
14 mm Argon 90% – 4 mm Planibel TopN+ #5

69 17 47 0,6

thermobel tG AF 
topn+

4 mm planibel AF topn+ (G fast #1 / topn+ #2) – 14 mm Argon 90% –  
4 mm planibel Clear – 14 mm Argon 90% – 4 mm planibel topn+ #5

62 20 43 0,6

Zdroj: výpočty byly provedeny ve Středisku pro 
výzkum a vývoj AGC (Jumet – Belgie) na základě 
údajů z Météo France (rok: 2011): teplota 
venkovního vzduchu (°C), vlhkost, rychlost a směr 
větru, oblačnost.

definované parametry: vertikální okno,  
Ug: 1,1 W/(m2.K), srovnání dvojskla opatřeného 
antikondenzačním povlakem se zasklením bez 
antikondenzačního povlaku (TopN+)

Byla zkoumána situace i v jiných zemích. 
další údaje naleznete na www.YourGlass.com.
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Upozornění:
vnější vzhled: antikondenzační skla mají kovový povlak na pozici 1 (na vnější straně), což znamená, že jsou o něco reflexnější a trochu více probarvená než normální skla.
Čištění: antikondenzační skla jsou opatřena povlakem na pozici 1 (na vnější straně). Při čištění tohoto povlaku je nutno dodržet určitá opatření. Podrobné informace naleznete v příručce 
„Manuál pro čištění a údržbu fasádního zasklení“ na adrese www.YourGlass.com.
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počet dnů, kdy dochází ke kondenzaci, podle různých zeměpisných oblastí.

porovnání parametrů izolačního dvojskla a trojskla s antikondenzačními vlastnostmi a bez těchto 
vlastností.
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Antikondenzační povlak snižuje počet 
dnů, kdy dochází ke kondenzaci.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Čas (počet dnů)

Možnosti složení izolačních dvojskel a trojskel

tHeRMOBel AF tOpn+ tHeRMOBel tG AF tOpn+

Izolační dvojsklo 
(4-15-4 s dutinou vyplněnou 90% argonu)

Izolační trojsklo 
(4-14-4-14-4: #2 a #5 s dutinou vyplněnou 90% argonu)

EXT. EXT.INT. INT.

Ug = 0,6



pro svobodnější pohled na svět 

ANTI-FOG

Společnost AGC zůstala 
věrná své pověsti inovátora* 
a podařilo se jí – jako vůbec 
prvnímu výrobci – spojit 
v jedné tabuli skla pyrolitický 
antikondenzační povlak 
a tepelně izolační povlak 
nanášený v magnetronu.

*  Díky své inovační síle v oblasti vyspělých sklářských 
technologií, celosvětové prodejní síti, průmyslovému 
zastoupení pokrývajícímu oblast od Španělska 
po Rusko a příslušnosti k předním světovým výrobcům 
plochého skla, představuje AGC Glass Europe 
skutečně „Glass Unlimited – Sklo bez hranic“.



viditelně lepší!

Thermobel Anti-Fog, 
nízkoemisivní sklo 
s antikondenzačním účinkem, 
vám zajistí nerušený výhled 
do okolí, díky němuž bude 
váš obytný prostor také 
pohodlnější, sníží se vaše 
účty za energii a přispějete 
k ochraně životního prostředí. 
Váš výhled tak bude lepší ve 
všech ohledech!



w w w . Y o u r G l a s s . c o m

AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy najdete na www.YourGlass.com.
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diStRiBUČní SíŤ – ČeSKÁ RepUBliKA
AGC Fenestra, a. s., člen AGC Group
Salaš 86, 763 51 Zlín
tel.: + 420 577 100 611
e-mail: fenestra@eu.agc.com
www.agc-fenestra.cz

AGC Hradec Králové, a. s., člen AGC Group
Kotrčova ul. 615, 503 01 Hradec Králové
tel.: + 420 495 212 430
e-mail: hradeckralove@eu.agc.com
www.agc-hradeckralove.cz

AGC Processing Teplice, a. s., člen AGC Group
Provozovna Kryry:
Tovární, 439 81 Kryry
tel.: + 420 415 235 511
e-mail: kryry@eu.agc.com
www.agc-kryry-processing.cz

AGC Stod, s. r. o., člen AGC Group
Průmyslová 782, 333 01 Stod
tel.: + 420 377 350 714
e-mail: stod@eu.agc.com
www.agc-stod.cz

diStRiBUČní SíŤ – SlOvenSKO
AGC Trenčín s. r. o.
Súvoz 12, 911 01 Trenčín
tel.: + 421 32 744 1525
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC Trenčín s. r. o.
Provozovna Nitra:
Novozámocká 185, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: + 421 37 651 3220
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

diStRiBUČní SíŤ – pOlSKO
AGC Gdańsk Sp. z o.o.
Podmiejska 5, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.: + 48 58 682 2033
e-mail: gdansk@eu.agc.com
www.agc-gdansk.pl

AGC Warszawa S.A.
Byslawska 73, 04-993 Waszawa
tel.: + 48 22 612 64 14
e-mail: warszawa@eu.agc.com
www.agc-warszawa.pl

AGC Fenestra, a. s., člen AGC Group
Provozovna Brno:
Podstranská 14a, 627 00 Brno
tel.: + 420 548 423 303
e-mail: fenestra.brno@eu.agc.com
www.agc-fenestra.cz

AGC Moravské Budějovice, s. r. o., člen AGC Group
Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice
tel.: + 420 568 422 422
e-mail: moravskebudejovice@eu.agc.com
www.agc-moravskebudejovice.cz

AGC Processing Teplice, a. s., člen AGC Group
Za drahou 462, 416 74 Teplice
tel.: + 420 417 503 200
e-mail: processingteplice@eu.agc.com
www.agc-processingteplice.cz
 

AGC Stod, s. r. o., člen AGC Group
Provozovna Sokolov:
Stará Březovská 2067, 
PO BOX 88, 356 01 Sokolov
tel.: + 420 352 661 976
e-mail: stod@eu.agc.com
www.agc-stod.cz

AGC Trenčín s. r. o.
Provozovna Banská Bystrica:
Kremnička 9A, 974 05 Banská Bystrica
tel.: + 421 48 416 3070
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC Trenčín s. r. o.
Provozovna Košice:
Osloboditelov 68, 040 01 Košice – Barca
tel.: + 421 55 678 2343
e-mail: obchod.ke@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC Opatów Sp. z o.o.
Čmielowska 3, 27-500 Opatów
tel.: + 48 15 868 4444
e-mail: opatow@eu.agc.com
www.agc-opatow.pl

FGT Polska S.A.
Armii Krajowej 1, 95-035 Ozorków
tel.: + 48 42 270 07 00
e-mail: fgt@eu.agc.com
www.fgt-ozorkow.pl

AGC Fenestra, a. s., člen AGC Group
Provozovna Nesovice:
Letošov 140, 683 33 Nesovice
tel.: + 420 517 325 411
e-mail: fenestra.nesovice@eu.agc.com
www.agc-fenestra.cz

AGC Moravské Budějovice, s. r. o., člen AGC Group
Provozovna Žďár nad Sázavou:
Strojírenská1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: + 420 566 622 646
e-mail: moravskebudejovice@eu.agc.com
www.agc-moravskebudejovice.cz

AGC Processing Teplice, a. s., člen AGC Group
Provozovna Praha:
Báštěcká 85, 205 69 Klíčany, Praha-Východ
tel.: + 420 284 007 911
e-mail: praha@eu.agc.com
www.agc-processingteplice.cz

AGC Trenčín s. r. o.
Provozovna Bratislava:
Mlynské Luhy 29, 821 05 Bratislava
tel.: + 421 24 341 5312
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC Silesia Sp. z o.o.
ul. M. Jachimowicza 11, 58-306 Walbrzych
tel.: + 48 74 666 3313
e-mail: silesia@eu.agc.com
www.agc-silesia.pl

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group – Sklářská 450, 416 74 Teplice – Czech Republic
Tel.: + 420 417 501 111 – Fax: + 420 417 502 121 – E-mail: czech@eu.agc.com


