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0. Všeobecné poznámky  
 
Antibakteriální sklo je k dispozici ve třech různých výrobcích: 
- Planibel AB 
- Mirox AB 
- Lacobel AB 
 
Kromě všeobecných pokynů a doporučení týkajících se AB skla, která jsou uvedena v tomto dokumentu, byste si 
také měli přečíst specifické návody pro zpracování skel Planibel / Lacobel / MNGE / 3G, pokyny pro čištění/údržbu 
nebo průvodce instalací. 
Zejména si prosím přečtěte: 

- „Návod ke zpracování skla Lacobel“ 
- „Pokyny pro instalaci a montáž – MNGE“ 
- „Pokyny pro instalaci a čištění skla Mirox 3G“ 
- Pokyny pro čištění a údržbu skla Planibel AB můžete také nalézt v „Průvodci čištěním a údržbou fasádního 

zasklení“ (třebaže nejde o fasádní zasklení). 
 
Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na adrese www.yourglass.com 
 
 
1. Balení  
Antibakteriální sklo je k dispozici ve standardních velikostech: formát DLF (volně ložené bloky: stojany tvaru A 
nebo L, endcap). Tabule skla jsou odděleny pomocí práškové mezivrstvy. Přesný obsah každého bloku je uveden na 
štítku, který je přilepen na hranu bloku nebo obalu. 
 
 
2. Vykládání  
 
Vykládání bloků formátu DLF 
 
Volně ložené bloky: 
· Přívěs musí být umístěn na dokonale rovném podkladu; 
· Uvolněte upevňovací popruhy a materiály podkládající sklo; 
· Použijte vhodný rám nebo závěsný popruh; 
· Vždy manipulujte jen s jedním blokem; 
· Oko rámu musí být umístěno přes ve středu; 
· Patky závěsného rámu musí být umístěny pod blokem na jeho koncích. Úhel mezi závěsnými smyčkami nesmí být 
větší než 90°; 
· Zamezte jakémukoliv poškození skla - v místech kontaktu se sklem použijte ochranné materiály. 
 
Bloky na L stojanech: 
· Přívěs musí být umístěn na dokonale rovném podkladu; 
· Uvolněte upevňovací popruhy a materiály podkládající sklo; 
· Stojan v této chvíli se nesmí otevírat; 
· Použijte vhodné závěsné rameno s dvojitým háčkem na každém konci (viz schéma na rámu); 
· Vždy manipulujte jen s jedním rámem; 
· Před zvednutím zkontrolujte, zda je sklo na rámu správně vystředěno. 
 
Balení ve dřevěných encapech: 
· Přívěs musí být umístěn na dokonale rovném podkladu; 
· Uvolněte upevňovací popruhy a materiály podkládající sklo; 
· V této fázi NESMÍ být přestřiženy pásky z beden; 
· Použijte závěsné popruhy nebo vhodné závěsné rameno; 
· Závěsné popruhy musí být umístěné na horních nebo dolních koncích endcapů; 
· Úhel mezi závěsnými popruhy nesmí být větší než 90°; 
· Vždy manipulujte jen s jediným endcapem. 
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Všeobecné poznámky: 
· Držáky, závěsné popruhy, závěsná ramena a další zdvihací zařízení musí odpovídat platným normám a musí být 
schválená příslušnými úřady; 
· Vždy dbejte na bezpečnost personálu. V manipulačním prostoru se nesmí nacházet žádné nepovolané osoby. 
Používejte odpovídající osobní ochranné pomůcky; 
· Osoby provádějící manipulaci musí být řádně proškoleny. 
 
 
3. Skladování  
 
Správné skladování pomáhá zabránit poškození, které může být způsobeno následujícímu riziky: 
· chemikálie: poškození povrchu působené vodou, vlhkostí nebo kondenzací; 
· mechanická rizika: poškození povrchu, rozbití, atd. 
 
Pro skladování je ideální dobře větrané místo mimo dosah slunečního záření, kde nedojde k riziku tepelného 
namáhání. AGC doporučuje udržovat skladovací teplotu od 15 do 25 °C a relativní vlhkost nižší než 80%. 
 
Skleněné tabule vykazující stopy vlhkosti způsobené kolísáním teploty během přepravy je třeba osušit nebo co 
nejdříve instalovat. 
 
Stojany, které se používají pro přepravu bloků, nejsou určeny pro skladování. 
Proto je třeba uložit skleněné tabule na stojany s proklady pro každý blok. Stejné rozměry musí být skladovány 
společně.  
 
Jako všeobecné pravidlo AGC doporučuje zajistit řádnou rotaci skladovaných skel. 
 
 
4. Manipulace s DLF 
 
 
Volně ložené bloky: 
· DLF je třeba odebírat pomocí závěsného ramene s přísavkami nebo pomocí automatického ramene s přísavkami; 
· Štítky a/nebo pásku na kraji balíku je třeba před manipulací s DLF odstranit; 
· Závěsný rám musí být umístěn ve středu; 
· DLF je nutno nejprve lehce nadzdvihnout a poté oddělit od ostatních; 
· Je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškrábání - dbejte, aby okraje jednoho DLF neodřely plochu jiného 
DLF. 
 
Balení v L stojanech: 
· Dbejte, aby se bloky opíraly o svislou podpěru, ne o spodní podstavu; 
· Otevřete spodní podstavu; 
· Odstraňte spodní podstavu; 
· DLF je třeba zvedat pomocí závěsného ramene s přísavkami nebo pomocí automatického ramene s přísavkami; 
· Štítky a/nebo pásku na hraně bloku je třeba před manipulací s DLF odstranit; 
· Závěsný rám musí být umístěn ve středu; 
· DLF je nutno nejprve lehce nadzdvihnout a poté oddělit od ostatních; 
· Je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškrábání - dbejte, aby okraje jednoho DLF neodřely plochu jiného 
DLF. 
 
Balení v dřevěných endcapech: 
· Umístěte endcap na mírně nakloněný podklad (úhel cca 5°); 
· Přestřihněte vertikální pásky; 
· Odstraňte horní kryt a poté dva boční kryty; 
· Odstraňte ochrannou plastovou fólii; 
· DLF je třeba zvedat pomocí závěsného ramene s přísavkami nebo pomocí automatického ramene s přísavkami; 



 5 

· Štítky a/nebo pásku na hraně obalu je třeba před manipulací s DLF odstranit; 
· Závěsný rám musí být umístěn ve středu; 
· DLF je nutno nejprve lehce nadzdvihnout a poté oddělit od ostatních; 
· Je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškrábání - dbejte, aby okraje jednoho DLF neodřely plochu jiného 
DLF. 
 
Všeobecné poznámky: 
· Přísavky musí být dokonale čisté; 
· Je třeba vyhnout se jakémukoliv přímému kontaktu skla s tvrdými materiály; 
· Závěsné rámy s přísavkami a jiné zdvihací zařízení musí splňovat platné normy a musí být schválena příslušnými 
úřady; 
· Před jakoukoli další manipulací musí být zkontrolována dobrá přilnavost přísavek; 
· Neustále dodržujte pravidla bezpečnosti práce. V manipulačním prostoru se nesmí nacházet žádné nepovolané 
osoby. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky; 
· Osoby provádějící manipulaci musí být řádně proškoleny. 
 
 
5. Řezání 
 
Níže je uvedeno několik doporučení, která by se měla při řezání antibakteriálního skla dodržovat: 
· Řez je třeba mazat pomocí těkavého oleje, který je snadno omyvatelný; 
· Rozřezané tabule je třeba vzájemně oddělit proložkou. 
 
Pracovní podmínky  
· Osoby provádějící řezání musí mít čisté rukavice; 
· Veškeré nářadí, dopravníky, atd., které by mohly přijít do styku se sklem, musí být udržovány v čistotě; 
· Při používání šablon je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich čistotě. 
 
 
6. Opracování  
 
Níže je uvedeno několik doporučení, která je třeba při opracování antibakteriálního skla dodržovat: 
· Zkontrolujte, zda je obráběcí zařízení správně nastaven pro daný typ skla; 
· Pokud se během procesu obrábění skla používá tekutina, musí být chemicky kompatibilní s tímto typem skla a musí 
být snadno smývatelná; 
· AGC doporučuje před zahájením obrábění provést příslušné zkoušky. 
 
Pracovní podmínky  
· Osoby provádějící obrábění skla musí být odpovídajícím způsobem proškolené, a musí používat čisté rukavice; 
· Veškeré nářadí, dopravníky, atd., které by mohly přijít do styku se sklem, musí být udržovány v čistotě; 
 
 
7. Mytí 
 
AB sklo je nutno omýt čistou vodou. Do vody lze také přidat malé množství roztoku jemného čistícího přípravku, 
který neobsahuje brusné látky a kyseliny (zejména chlor, fluor, nebo zásady). 
 
Před mytím skla nejprve odstraňte všechny částice a zbytky, které by mohly způsobit poškrábání skla (zrnka písku, 
skleněné střípky, oxidy kovů, atd.). 
Je-li sklo omýváno v automatické myčce, je důležité provádět pravidelnou kontrolu mycí vody a také čistoty a 
tvrdosti kartáčů v myčce, aby se tak zamezilo tvorbě abraziv. Tyto kontroly pomáhají zamezit poškození povrchu 
skla. 
 
Skleněné tabule je třeba ihned po omytí osušit a nechat důkladně oschnout. AGC doporučuje provádět pravidelnou 
kontrolu kvality filtrace vzduchu použitého pro sušení skla. 
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8. Montáž do izolačního zasklení  
 
K montáži do izolačního zasklení lze použít pouze Planibel AB. Nejprve je však nutno sklo důkladně opláchnout a 
osušit, aby na jeho povrchu nevznikly stopy kapiček. 
Antibakteriální strana skla Planibel AB by neměla být umístěna v pozici 2 nebo 3 (jinak by vrstvené sklo nemělo 
antibakteriální vlastnosti). 
 
Pro samotnou montáž nejsou žádná další speciální doporučení. 
 
 
9. Tvrzení  
 
Antibakteriální sklo není možné tvrdit.  
Skla Lacobel AB a Mirox AB lze doplnit bezpečnostní fólií, která sklu dodává bezpečnostní vlastnosti. 
 
 
10. Vrstvení  
 
Je možné vrstvit pouze sklo Planibel AB (Lacobel AB a Mirox AB vrstvit nelze). Nejprve je však nutné sklo řádně 
opláchnout a osušit, aby na jeho povrchu nevznikly stopy kapiček. 
Antibakteriální strana AB skla by neměla být umístěna v pozici 2 nebo 3. 
AB sklo nelze tepelně upravovat za vyšších teplot, než jaké se používají pro laminaci PVB. 
 
Pro samotný proces montáže nejsou žádná další speciální doporučení. 
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11. Ohýbání 
 
Antibakteriální sklo nelze ohýbat.  
 
 
 
12. Smaltování / sítotisk  
 
Antibakteriální sklo nelze smaltovat, není možné rovněž použít sítotisk.  
Antibakteriální vlastnosti povrchu potlačuje nanesení povlaku na povrch antibakteriálního skla, povrchové 
úpravy nebo použití lepicí pásky.  
 
 
13. Antibakteriální povrch  
 

- Antibakteriální vlastnosti se nacházejí pouze na antibakteriální straně, což je vnější strana výrobků z AB 
skla. 

- Jakékoliv úpravy, které mohou změnit nebo transformovat skleněný povrch (vrtání, zkosení hran, V řezání, 
broušení hran,...) způsobí ztrátu antibakteriálních vlastností v místě transformace. 

- Hrany AB výrobků nejsou antibakteriální. 
- Jakékoliv zpracování, při němž teplota přesáhne 150°C, může AB vlastnosti poškodit. Pokud sklo takových 

teplot dosáhne, není na antibakteriální vlastnosti poskytována žádná záruka. Pro jednotlivé typy zpracování 
doporučujeme provést odpovídající zkoušky. 

 
 
 


