
Planibel
VÍCE SVĚTLA A VÍCE SLUNEČNÍ ENERGIE 

PRO VĚTŠÍ KOMFORT!

Clearlite
Technické parametry

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

Světelná prostupnost v % 91 90 90 90 89 88 87

Energetická prostupnost v % 88 87 86 85 82 80 79

Solární faktor v % 89 88 87 86 85 83 82

Možnosti zpracování
Bezpečnost Tepelné tvrzení nebo tepelné zpevnění

Vrstvení (PVB nebo EVA fólie)

Řezání Rovné nebo kruhové linie

Způsoby opracování Opracování hran

Broušení

Vrtání

Výřezy

Speciální úpravy Pískování

Matování kyselinou

Dekorování sítotiskem a smaltování

Lakování a nanášení stříbrného laku

Ohýbání

Izolační zasklení Dvojsklo nebo trojsklo

PLANIBEL CLEARLITE

SKLO PLANIBEL CLEARLITE je dostupné:
- v široké škále tlouštěk: 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12 mm
- v následujících velikostech:
 - PLF 6000 × 3210 mm, 5100 × 3210 mm
 - DLF 2250 × 3210 mm, 2000 × 3210 mm

Další podrobné informace naleznete v Produktovém katalogu AGC na adrese 
www.yourglass.com.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group 
Tel.: +420 417 501 111 – E-mail: czech@eu.agc.com – www.yourglass.com

AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy naleznete na www.yourglass.com.

PLANIBEL CLEARLITE je
držitelem stříbrného certifikátu
Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.
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V posledních letech byl sklářský 
průmysl svědkem rostoucí po-
ptávky po vysoce čirých výrobcích 
z floatového skla. Tato poptávka 
je z velké míry vyvolána rezidenč-
ním trhem, který hledá stále větší 
energetické zisky. AGC může nyní 
nabídnout Planibel Clearlite, nové 
floatové sklo s nižším obsahem 
železa než Planibel Clear. Planibel 
Clearlite nabízí lepší světelné 
a energetické vlastnosti a po-
skytuje vyšší komfort bydlení. 

Více světla a více sluneční energie
pro větší komfort!

PLANIBEL CLEARLITE

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

Energetické parametry

Vysoká světelná prostupnost 91% – Zvyšuje množství přirozeného světla 
vstupujícího do budovy a snižuje poža-
davky na umělé osvětlení, což znamená 
vyšší komfort okolního prostředí.

Nízká energetická absorpce 5% – Nižší riziko tepelného šoku.

Vysoká energetická prostupnost 87% – Zvýšení pasivních energetických zisků.

Vysoký solární faktor 89% – Může zlepšit celkovou energetickou 
bilanci a má pozitivní dopad na údaje 
na energetickém štítku okna (WER).
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