LACOBEL T - MATELAC T
NÁVOD KE ZPRACOVÁNÍ
VERZE 12 – BŘEZEN 2019

Tato verze návodu nahrazuje a ruší všechny předchozí verze.
Pravidelné aktualizace jsou zveřejňovány na www.agc-yourglass.com.
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Důležité úvodní pokyny
Před zpracováním výrobků Lacobel T a Matelac T si pozorně přečtěte následující
pokyny.
AGC doporučuje každému zpracovateli, který chce tepelně opracovávat produkty Lacobel T nebo
Matelac T, aby kontaktoval Technickou podporu společnosti AGC (tas@eu.agc.com) a požádal o
pomoc při nastavení kalicí pece. To usnadní zákazníkům proces zpracování skla a omezí možná
rizika v případě budoucích reklamací. Bude-li pokus úspěšný, získá zpracovatel certifikát AGC
opravňující ke zpracování produktů Lacobel T a Matelac T a jeho kontaktní údaje budou uvedeny na
seznamu certifikovaných zpracovatelů na webových stránkách produktů www.agc-yourglass.com.
1. Produkt - skla Lacobel T a Matelac T musí být buď tepelně tvrzená v souladu s EN12150 nebo
tepelně zpevněná v souladu s EN1863.
2. Produkt - skla Lacobel T a Matelac T by měla být zpracována do 24 měsíců od dodání.
3. Skladování a manipulace - Doporučujeme vynaložit řádnou péči při skladování a manipulaci se
skly Lacobel T a Matelac T, aby se zabránilo poškození laku nebo vzniku skvrn na matované straně
skla Matelac T. Očistěte jakékoliv potencionální znečištění přicházející do styku s lakovanou
stranou a rychle a opatrně otřete vodu a/nebo vlhkost. Na požádání může být aplikována ochranná
fólie na lakovanou stranu skla, aby jej chránila během přepravy, skladování a zpracování. Tato fólie
musí být odstraněna před tepelným zpracováním.
4. Řezání - Skla Lacobel T a Matelac T řezejte na čistém řezacím stole, lakovanou stranou směrem
dolů. Použijte kompatibilní řezací olej a po řezání jej setřete. Při řezání vodním paprskem jej
proveďte na lakované straně.
5. Opracování hran - Vertikální jednostranná bruska: lakovaná strana směřuje k operátorovi,
použijte čisté vodicí pásy. Křížová pásová bruska: lakovaná strana směřuje vzhůru, použijte vodní
trysky.
6. Opracování hran - Horizontální bilaterální bruska: lakovaná strana směřuje vzhůru, opracování
hran za použití čistých vodicích pásů. Numerické řídicí systémy (CNC): lakovaná strana směřuje
vzhůru nebo k operátorovi.
7. Mytí - Mytí a sušení skla musí být provedeno do 15 minut po opracování hran, aby se
zabránilo poškození laku. Tabule skla nesmí být mezi opracováním hran a mytím skladovány na
stojanu vlhké.
8. Tepelné zpracování - Pece bez konvekce jsou zakázány. Tepelné zpracování skla proveďte do 5
dnů po opracování hran a mytí. Lakovaná strana musí směřovat vzhůru.
- nastavení pece pouze s horní konvekcí: teplota 690°C shora a 710°C zdola;
- nastavení
pece s horní a dolní konvekcí: teplota 690°C shora a 700°C zdola.
Nastavit horní a dolní konvekci (je-li) na 35% maximálního tlaku na dobu 100 sekund po začátku
cyklu ohřevu.
9. Kvalita smaltu - Jednoduchý způsob kontroly kvality smaltu po tepelném zpracování je dotknout se
vlhkým prstem skla na smaltované straně. Ze strany skla by neměly být viditelné žádné vlhké
skvrny.

10. Další informace - Prosím navštivte www.agc-yourglass.com – produkty Lacobel T a Matelac T,
stáhněte si vaši jazykovou verzi návodu ke zpracování nebo kontaktujte Technickou podporu
společnosti (Technical Advisory Services - TAS). Nebo navštivte www.youtube.com/user/yourglass
a zhlédněte video o zpracování skla Lacobel T.
AGC // Lacobel T / Matelac T – Návod ke zpracování – verze 12 – březen 2019

 3

OBSAH
0. VÝROBEK: LACOBEL T A MATELAC T ........................................................................................... 5
I. PŘÍJEM A SKLADOVÁNÍ .................................................................................................................. 5
1. Vykládka ........................................................................................................................................... 5
2. Skladování bloků .............................................................................................................................. 5
II. ZPRACOVÁNÍ .................................................................................................................................. 6
0. Bezpečnost ....................................................................................................................................... 6
1. Všeobecně ....................................................................................................................................... 6
2. Manipulace ....................................................................................................................................... 6
3. Řezání .............................................................................................................................................. 6
3.1 Všeobecná opatření........................................................................................................................ 6
3.2 Řezání skla s ochrannou fólií (v případě použití):............................................................................ 7
3.3 Skladování po řezání ...................................................................................................................... 7
4. Opracování skla ................................................................................................................................ 8
4.1 Manipulace se sklem ...................................................................................................................... 8
4.2 Opatření ......................................................................................................................................... 8
4.3 Opracování hran ............................................................................................................................. 8
4.4 Vrtání a výřezy ................................................................................................................................ 8
5. Mytí .................................................................................................................................................. 8
6. Tepelné tvrzení a tepelné zpevnění .................................................................................................. 9
6.1 Úvod ............................................................................................................................................... 9
6.2 Všeobecné informace o typu pece .................................................................................................. 9
6.3 Doporučení ................................................................................................................................... 10
6.4 Nastavení kalicí pece .................................................................................................................... 10
6.5 Vykládka ....................................................................................................................................... 12
6.6 Heat soak test ............................................................................................................................... 12
6.7 Normy ........................................................................................................................................... 12
6.8 Balení ........................................................................................................................................... 12
7. Ohýbání .......................................................................................................................................... 13
7.1. Tepelně opracované ohýbané sklo – oscilující pece .................................................................... 13
7.2. Tepelně opracované ohýbané sklo – statické pece (s ohýbacími formami) .................................. 13
7.3. Chlazené ohýbané sklo................................................................................................................ 13
8. Pískování ........................................................................................................................................ 13
9. Vrstvení .......................................................................................................................................... 13
10. Sítotisk .......................................................................................................................................... 13
11. Fasádní aplikace........................................................................................................................... 14
11.1 Jednoduché zasklení .................................................................................................................. 14
11.2 Použití v izolačním zasklení (IZ) ................................................................................................. 14
11.3 Strukturální zasklení, primární a sekundární těsnění .................................................................. 15
11.4 Kontrola kvality ......................................................................................................................... 155
12. Interiérové aplikace (jednoduché zasklení) ................................................................................... 16
13. Skladování řezaných formátů / izolačních skel .............................................................................. 16
13.1 Opracování v témže závodě ....................................................................................................... 16
13.2 Zasílání řezaných formátů do jiného závodu ............................................................................... 16
13.3 V závodě..................................................................................................................................... 16
III. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .............................................................................................................. 16
1. Označení CE .................................................................................................................................. 16
2. Zřeknutí se práv / nároků ................................................................................................................ 17
IV. POKYNY PRO ZASKLÍVÁNÍ ......................................................................................................... 17
V. OPRAVNÝ LAK .............................................................................................................................. 17
VI. ČIŠTĚNÍ SKLA .............................................................................................................................. 17
VII. POZNÁMKY ................................................................................................................................. 17
VIII. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV / NÁROKŮ ................................................................................................ 18
AGC // Lacobel T / Matelac T – Návod ke zpracování – verze 12 – březen 2019

 4

0. VÝROBEK: LACOBEL T A MATELAC T
Lacobel T a Matelac T jsou výrobky určené pro interiérové a exteriérové aplikace.
Lze je použít pouze pro „opakní" aplikace, nikdy ne pro aplikace „průhledové“. Lacobel T a Matelac T
nejsou vhodné pro aplikace, kde je sklo podsvícené (ať už přirozeně nebo uměle). Prosím kontaktujte
svého místního zástupce AGC, který vám poradí s výběrem vhodného produktu pro tyto typy aplikací.
Skla Lacobel T a Matelac T MUSÍ BÝT tepelně opracované (tepelně zpevněné v souladu s EN1863 nebo
tepelně tvrzené v souladu s EN12150, viz doporučení v kapitole 6) před jakýmkoliv dalším zpracováním
nebo aplikací.
Tento dokument uvádí doporučení pro zachování kvality výrobku po co nejdelší dobu.
Obsah této příručky odráží naše znalosti a zkušenosti v době publikace. Zákazníci a zhotovitelé
mohou kontaktovat Technickou podporu společnosti AGC (Technical Advisory Services - TAS)
kdykoliv o další pomoc v případě potřeby. Zhotovitelé jsou plně odpovědni za instalaci skla a zajištění
kompatibility mezi různými materiály použitými v procesu instalace. AGC Glass Europe přijímá
odpovědnost za výrobek, který dodává, jak je stanoveno ve všeobecných podmínkách prodeje.

I. PŘÍJEM A SKLADOVÁNÍ
Lacobel T je dostupný ve formátech DLF nebo PLF, Matelac T je dostupný pouze ve formátu DLF.

1. Vykládka
Po dodání jsou skla uspořádána následovně:
 DLF: sklem nebo lakovanou stranou směrem ke stojanu - nutno specifikovat při objednávce skel
 PLF: lakovanou stranou odvrácenou od stojanu (nutno specifikovat při objednávce skel)
Pro oddělení skel je používán papír anebo separační prášek.
Během vykládky a vnitřní přepravy musí cokoliv, co přijde do styku s lakovanou stranou skla, být čisté. Je-li
to nezbytné, musí být použit ochranný materiál mezi lakem a manipulačním zařízením. Zvláštní pozornost
by měla být věnována matované straně skla Matelac T, která je náchylná ke vzniku skvrn.
Bloky skla musí být při přijetí zkontrolovány. V případě, že nebude dodržen následující postup, společnost
AGC neodpovídá za škody, které by mohly vzniknout po dodání nebo během manipulace, zpracování nebo
instalace hotových výrobků do budov:







Přepravní stojan musí být umístěn na dokonale rovné ploše.
Je třeba používat vhodné manipulační zařízení.
Manipulační zařízení musí být umístěno přesně na střed.
Při manipulaci se sklem nesmí dojít k poškození laku a ochranného obalu.
Sklo musí být skladováno na vhodných stojanech.
Veškerá doporučení uvedená v tomto „Návodu ke zpracování“ musí být striktně dodržována.

Všeobecné poznámky:
 Držáky, závěsné popruhy, zvedací ramena a ostatní manipulační zařízení musí vyhovovat platným
předpisům a musí být schváleny příslušnými úřady.
 Za všech okolností je třeba zajistit bezpečnost personálu. Je nutné, aby se všichni pracovníci, kteří
nejsou povoláni k provedení dané operace, vyskytovali mimo oblast manipulace s výrobky. Je třeba,
aby personál používal osobní ochranné prostředky.
 Zaměstnanci musí být řádně proškoleni.

2. Skladování bloků
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Správné skladování snižuje riziko chemického nebo mechanického poškození skla.
Jako všeobecné pravidlo platí, že je třeba vynaložit řádnou péči, aby se zabránilo významným změnám
teploty a vlhkosti, které by mohly způsobit kondenzaci na skle, protože to může mít vliv na kvalitu laku.
K těmto změnám obecně dochází v blízkosti zón nakládky a vykládky. Tabule skla nesmějí v žádném případě
přijít do styku s vodou.
Přepravní stojany jsou určeny k uložení skel pro krátkou dobu přepravy, nejsou konstruovány pro
skladování. V důsledku toho musí být skla skladována na stojanech při použití proložek mezi bloky tak, aby
bylo zajištěno společné skladování stejných rozměrů skel. Aby se předešlo jakýmkoliv rizikům, může být na
požádání aplikována ochranná fólie na lakovanou stranu skla, aby jej chránila během přepravy, skladování
a zpracování. Tato fólie musí být odstraněna před tepelným zpracováním.
Při otevírání balení zajistěte, aby lakovaná strana krajní tabule nebyla vystavena po delší dobu prašnému a
vlhkému prostředí.
Skla by měla být pokud možno zpracována nejpozději 24 měsíců od dodání.

II. ZPRACOVÁNÍ
0. Bezpečnost
V každém stádiu procesu zpracování musí pracovníci manipulující se sklem používat adekvátní osobní
ochranné pomůcky: bezpečnostní pracovní obuv, čisté pracovní rukavice1 (nejlépe nové), ochranné brýle
atd.

1. Všeobecně
Pracovníci odpovídající za vykládku musí používat naprosto čisté ochranné rukavice ve všech fázích procesu
zpracování tak, aby nedošlo ke znečištění skla a/nebo smaltované vrstvy.

2. Manipulace
Manipulace s tabulemi musí být prováděna s použitím závěsného ramene se savkami nebo automatického
odebíracího zařízení. Savky musí být ideálně připevněny na stranu skla. Pro Matelac T je zvlášť důležité
použít naprosto čisté savky a kryté ochranným návlekem5, protože matovaná strana skla je náchylná
k znečištění.
Je-li závěsné rameno se savkami připevněno při manipulaci k lakované straně, savky musí být naprosto
čisté a kryté ochranným návlekem5. Je třeba zajistit, aby savky během této fáze neklouzaly po laku.
Jsou-li použity samolepicí štítky k identifikaci produktu během výroby, lze je aplikovat na straně
skla, nikdy ne na lakovaný povrch.

3. Řezání
3.1 Všeobecná opatření
Při řezání musí být dodržována následující preventivní opatření:




Používaný řezací olej by měl být kompatibilní s lakovanou stranou, dostatečně těkavý a rozpustný
ve vodě (např. Sogever 1100 FG nebo Acecut 5503). Je třeba použít co nejmenší množství oleje,
aby se zabránilo znečištění lakovaného povrchu.
Řezací olej setřete ze skla před odebráním z řezacího stolu.
Sklo musí být umístěno lakovanou stranou směrem dolů tak, aby byl zajištěn správný postup řezání
(sklo nesmí být řezáno z lakované strany). Řezací stůl musí být čistý a zbaven střepů nebo jiných
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abrazivních částic. Pokud jsou součástí stolu válečky, musí být předem seřízeny. Válečky musí být
zcela synchronizovány, aby se zabránilo odírání lakovaného povrchu.
Pravidelné čištění dopravníkových pasů je nezbytné k tomu, aby bylo zabráněno tvorbě otisků v
průběhu tvrzení. Každý takový otisk může poškodit lakovanou stranu (ale na straně skla nemusí být
viditelný).
Řezací stůl a jakékoliv další vybavení, které přichází do styku s barvou, musí být předem seřízeno.
Pokud nedojde k odstranění nečistot v myčce, musí být provedena kontrola tak, aby bylo zajištěno
úplné odstranění nečistot ve fázi tepelného opracování (skvrny, které jsou hluboko v barvě,
nezmizí).
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být řezána vodním paprskem při stejném nastavení jaké platí
pro čiré sklo float stejné tloušťky. Řezání vodním paprskem musí být provedeno na lakované
straně. Pokud není nástroj dostatečně čistý, mohlo by to mít vliv na konečný vzhled lakovaného
povrchu. Po řezání vodním paprskem musí být sklo důkladně opláchnuto a mytí a sušení skla
musí být provedeno do 15 minut po opracování hran.

3.2 Řezání skla s ochrannou fólií (v případě použití):






Na požádání může být aplikována ochranná fólie na lakovanou stranu skla Lacobel T nebo
Matelac T, aby jej chránila během přepravy, skladování a zpracování před vysokou vlhkostí nebo
příliš dlouhým působením vody (nad 15 minut). K úspěšnému řezání skel s ochrannou fólií
doporučuje společnost AGC užití následujících řezných kotoučů uvedených v tabulce níže, které
sklo na straně, kde se ochranná fólie nachází, proříznou.
o Dostupné na následujících webových stránkách:
http://www.agc-store.com.
Správné nastavení řezání se může u jednotlivých instalací lišit a lze je vyzkoušet řezáním
zkušebních pruhů o šíři 100 mm a délce alespoň 1 m. Uříznuté pruhy by mělo být možné ulomit
rukou.
Níže uvedené řezné kotouče lze použít také při řezání nelakovaných skel bez ochranné fólie
Společnost AGC poskytuje tyto informace pro poradenské účely. Za správné využití těchto rad
nese plnou odpovědnost uživatel/zákazník.
Řezný kotouč

Úhel (°)

Tloušťka (mm)

B0 03A100M

100

3-4

B0 03A110M

110

4-5

B0 03A115M

115

5-6

Řezný kotouč s plastovým držadlem
B0 416A100M

100

3-4

B0 416A110M

110

4-5

B0 416A115M

115

5-6

3.3 Skladování po řezání
Na okrajích skla mohou být umístěny korkové proložky s pěnou3. Adhezivní strana musí být přilepena k
nenalakovaným částem skla. Totéž platí pro bloky, které obsahují tabule skel o různé velikosti skel.
Lak skel Lacobel T a Matelac T nesmí být odbroušen po obvodu skla.
Doporučujeme:
 Sklo musí být tepelně opracováno maximálně do 5 dnů po opracování hran a mytí.
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4. Opracování skla
Skla Lacobel T a Matelac T jsou určena pro tepelné opracování (tepelné zpevnění nebo tepelné tvrzení, viz
doporučení v kapitole 6). Dříve než ke zpevnění či tvrzení dojde, musí být hrany opracovány.

4.1 Manipulace se sklem
Pracovníci odpovídající za manipulaci se sklem a opracování hran musí nosit naprosto čisté ochranné
rukavice1.

4.2 Opatření
Po celou dobu procesu opracování musí být sklo udržováno vlhké tak, aby bylo zabráněno přirozenému
vysoušení.
Mytí a sušení skla musí být provedeno do 15 minut po opracování hran.
Tabule skla nesmí být mezi opracováním hran a mytím skladovány na stojanu vlhké.

4.3 Opracování hran
Na trhu existuje několik typů zařízení pro opracování hran:






Vertikální jednostranné brusky lze rovněž použít, ale mohou způsobit rozsáhlé a nevratné
znečištění lakované strany skla, jelikož sklo je udržováno ve své pozici pomocí gumových pásů.
Pokud chceme znečištění omezit, lakovaná strana se musí nacházet čelem k operátorovi a pásy na
straně barvy musí být udržovány v naprosté čistotě (bez oleje, mastnoty či prachu). Doporučujeme
použití transportních pásů6 v šedé barvě, jejichž guma neobsahuje černé uhlíkové částice, které
mohou způsobit nevratné znečištění lakované strany skla. Lakovaná strana musí být směrem
k operátorovi.
Křížové pásové brusky lze použít za předpokladu, že lakovaná strana směřuje vzhůru. Použijte
vodní trysky při opracování hran.
Horizontální bilaterální brusky lze použít za předpokladu, že je sklo neseno čistými dopravníkovými
pásy. Opět platí, že lakovaná strana by měla směřovat vzhůru. Na nájezdové hraně by měly být
umístěny vodní trysky, které pomohou odstranit nečistoty z lakovaného povrchu (skvrny, střípky atd.).
Numerické řídicí systémy (CNC) lze použít za předpokladu, že je lakovaná strana umístěna
směrem vzhůru. Po opracování musí být sklo důkladně opláchnuto a co nejdříve umyto.

Sklo musí být důkladně opláchnuto po opracování, mytí a sušení skla musí být provedeno do 15
minut po opracování hran.

4.4 Vrtání a výřezy
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být vrtána diamantovými nástroji nebo vodním paprskem.
Doporučujeme, aby lakovaná strana směřovala k operátorovi (vertikální opracování) nebo vzhůru
(horizontální opracování).
Mytí a sušení skla musí být provedeno do 15 minut po opracování hran..
Tabule skla nesmí být mezi opracováním hran a mytím skladovány na stojanu vlhké.

5. Mytí
Tato fáze zahrnuje mytí, oplach a sušení skla.
Při použití horizontální myčky musí lakovaná strana směřovat vzhůru.
Při použití vertikální myčky by měla lakovaná strana být směrem k operátorovi.
Při mytí skel by měla být používána čistá, demineralizovaná voda, jejíž pH se pohybuje mezi 6 až 8 a
vodivost < 500 μS/cm. Mycí a oplachovací voda nesmí obsahovat žádné tvrdé částice (jako je vápenec, který
by mohl způsobit ztvrdnutí kartáčů), kyselá činidla nebo detergenty (odmašťující přípravky).
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Doporučujeme používání ‘měkkých’ kartáčů (se štětinami o průměru ≤ 0.30 mm). Přítok vody musí být
dostatečný, tak, aby lakovaná strana nebyla nikdy kartáčována v suchém stavu.
Mytí skla po celém povrchu a sušení musí být provedeno do 15 minut po opracování hran.
Sklo musí být po opuštění myčky zcela suché.
Kapičky vody se musí otřít suchou tkaninou.
Po umytí by měly být na okrajích skleněné strany každé tabule skla umístěny korkové proložky s pěnou3,
aby se zabránilo kontaktu mezi sklem a lakem.
Kontrola kvality
Na výstupu z mycí linky by měly být umístěny dvě nebo tři halogenové zářivky, které umožní sklo řádně
nasvítit tak, aby pracovníci mohli okamžitě zjistit a rychle odstranit jakékoliv mechanické poškození barvy
(například škráby, odlupování nebo znečištění jakéhokoliv druhu).
Pokud jsou skla postavena na stojanu svisle, nelakovaná strana skla musí být důkladně
zkontrolována, zda se na ní nenacházejí zbytky barvy, které by mohly znečistit válečky v kalicí peci.
Všechny takové nečistoty lze odstranit ostrým předmětem, například žiletkou, avšak aby nedošlo
k poškrábání strany skla.

6. Tepelné tvrzení a tepelné zpevnění
6.1 Úvod
Poznámka: Během tepelného opracování dochází u skel Lacobel T a Matelac T ke změně barevného
odstínu. Skutečná barva skel Lacobel T a Matelac T je stanovena až po tepelném opracování.

Parametry ohřevu (teplota, konvekce a doba cyklu) musí být striktně stejné pro tepelně tvrzené
i pro tepelně zpevněné sklo Lacobel T / Matelac T.

6.2 Všeobecné informace o typu pece
Když je čiré sklo puštěno do kalicí pece, dojde v počáteční fázi zahřívacího cyklu k jeho deformaci. Změna
je ještě výraznější u lakovaných skel, jelikož z důvodu rozdílného absorpčního poměru obou povrchů
dochází k tomu, že jedna strana se ohřívá rychleji než druhá.
V případě skel Lacobel T a Matelac T je horní (lakovaná) vrstva zahřívaná sáláním (radiací), energie
absorbovaná horní vrstvou se odvíjí od její barvy: například černá absorbuje více než šedá či bílá.
V závislosti na barvě laku může být teplota horní a spodní vrstvy vyrovnána pomocí další konvekce.
Použití konvekce napomáhá k:




Udržení rovného skla po dobu zahřívacího cyklu a vyloučení problémů spojených s procesem ohřevu.
Významnému snížení doby ohřevu, a tudíž i zvýšení produktivity závodu.
Optimalizaci kvality smaltu (barevná homogenita a zatavení).

Proto by měl být Lacobel T / Matelac T ideálně tepelně opracován v pecích, vybavených alespoň
vrchním konvekčním systémem. Spodní konvekce není nutná, ale pomůže zajistit rovinnost skla
uvnitř pece.
Lak na skle obsahuje organické látky, které se při teplotách dosahovaných v kalicí peci obvykle vypálí.
Spalovací proces spotřebovává kyslík a dochází ke vzniku plamene (totéž platí pro určité smalty používané
u stavebního a automobilového skla). V případě skel Lacobel T a Matelac T začínají tyto látky hořet asi 15
sekund poté, co bylo sklo puštěno do pece, a mohou hořet asi 100 sekund. Nedostatek kyslíku v lakované
vrstvě může (kvůli plamenu) způsobit rozdíl v oxidaci smaltu, což vede k nekonzistenci finální barvy na
zadní (tj. lakované) straně produktu. Chcete-li tomuto zabránit, musí být horní povrch výrobku rovněž
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zahříván konvekcí, alespoň během zahoření laku. To poskytne další kyslík, čímž se výrazně urychlí
spalovací proces a dochází k homogenizaci barvy výrobku.

6.3 Doporučení
Následující doporučení:






Skla Lacobel T nebo Matelac T musí být tepelně opracována do 5 dnů po opracování hran za
předpokladu, že skla nebyla vystavena přímému působení vody.
Lakovaná strana musí po celou dobu tepelného opracování směřovat vzhůru.
Pracovníci provádějící manipulaci se sklem musí používat naprosto čisté rukavice.1 Manipulace
s velkými tabulemi skla musí být prováděna za použití přísavného zařízení, savky musí být kryty
ochranným návlekem.
Vzhledem k tomu, že matovaná strana skla Matelac T je velmi náchylná k znečištění, měla by
být věnována zvláštní pozornost čistotě válečků v kalicí peci.
Bezprostředně před nakládkou skel na vstupní dopravník do pece musí být strana skla pečlivě
zkontrolována, zda se na ní nenacházejí zbytky barvy, které by mohly znečistit válečky v kalicí
peci. Všechny takové nečistoty lze odstranit jednoduše ostrým předmětem, například žiletkou,
dbejte, aby nedošlo k poškrábání strany skla, zejména na matované strana skla Matelac T.

6.4 Nastavení kalicí pece
Každá pec umožňuje uživatelům nastavit ohřev a proces chlazení. Následující doporučení lze tudíž
považovat za obecně platná:
Nastavení pece závisí na:
- výrobku, který má být tepelně opracován:
a. horní a dolní absorpční poměr;
b. tloušťka skla;
c. rozměry skla/velikost pece.
- typu pece:
a. densita výkonu;
b. horní konvekce nebo horní a dolní konvekce
- poměr nakládky
- konfigurace ohřevu (relativní pozice topných článků/termočlánků/skla).
V praxi je vhodné tepelně opracovat nejprve rozměry 1500 mm x 1500 mm.
Teplota
Nastavení pece pouze s horní konvekcí: teplota 690°C shora a 710°C zdola.
Nastavení pece s horní a dolní konvekcí: teplota 690°C shora a 700°C zdola.

Doba cyklu
Doba cyklu by měla být upravena za účelem:
 zabránit prasknutí při kalení
 dosáhnout optické kvality vzorku a charakteru lomu skla
 optimalizovat kvalitu zatavení smaltu
Začátek 50 sekund / mm tloušťky.
V závislosti na barvě laku se může měnit absorpce tepla sklem.
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Snižte dobu ohřevu, pokud je to nutné, abyste dosáhli správné optické deformace a „zatavení“ smaltu.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Po zahájení výroby se může stát, že teplota v peci klesne kvůli nedostatku tepla… Toto může vést k
poklesu teploty skla a může mít vliv na kvalitu tvrzeného skla.
Některé pece jsou citlivější na tento problém, než ostatní.
Podle tohoto poklesu teploty by se doba ohřevu měla zvýšit za účelem udržení správné teploty a kvality
skla (viz Kontrola kvality níže).
Konvekce
Profil konvekce se nastaví tak, aby sklo zůstalo rovné od samého počátku cyklu až do ukončení procesu
ohřevu.
Pro všechny barvy a tloušťky :


Pece pouze s horní konvekcí:
 Nastavit horní konvekci na 35 % maximálního tlaku na dobu 100 sekund po začátku cyklu
ohřevu



Pece s horní a dolní konvekcí:
 Nastavit horní a dolní konvekci na 35 % maximálního tlaku na dobu 100 sekund po začátku
cyklu ohřevu.
 Spodní tlak může být nastaven tak, aby byla zachována rovinnost skla uvnitř pece.

Kalení
Kalení musí být nastaveno tak, aby sklo bylo na výstupu rovné (rovnováha horního a dolního vzduchu) a
fragmentace lomu vyhovovala normativním požadavkům (doporučený tlak).
Standardně lze použít totéž nastavení kalení jako pro základní sklo bez barvy.
Poznámky:
Tlak musí být upraven stejným způsobem jako pro čiré sklo float.
- Pokud si sklo zachovává konkávní profil, zvyšte horní tlak.
- Pokud si sklo zachovává konvexní profil, snižte horní tlak.
Kontrola kvality ze strany smaltu
Po dokončení procesu kalení skel Lacobel T nebo Matelac T je nutné zkontrolovat kvalitu smaltu (správné
“zatavení” smaltu).



Jednoduchý způsob kontroly je dotknout se vlhkým prstem skla na smaltované straně. Z opačné
strany skla by neměly být viditelné žádné vlhké skvrny.
Dalším testem lze dosáhnout kontroly barvy skla. Ve skutečnosti může pokles teploty vést
k nekonzistenci barvy:
o Uložte sklo na stojan stranou skla směrem k vám.
o Přiložte druhou tabuli skla na první a posouvejte ji tak, abyste porovnali střed první tabule
s okrajem druhé tabule. Neměly by být viditelné podstatné barevné rozdíly.
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6.5 Vykládka
Obecně platí, že po tepelném opracování lze s Lacobelem T nebo Matelacem T manipulovat a skladovat tak,
jako se smaltovaným sklem.




Pokud je vykládka skla prováděna manuálně, příslušný personál musí používat čisté ochranné
rukavice1
Manipulace s většími a těžšími skleněnými tabulemi by měla být prováděna za použití zvedacího
ramene, vybaveného savkami.
Vzhledem k tomu, že tabule tepelně opracovaného skla nejsou nikdy zcela rovné, měly by být okolo
okrajů každé tabule skla umístěny korkové proložky s pěnou3 tak, aby bylo zabráněno kontaktu
mezi sklem a lakovanou stranou. Mezi tabule skla může být rovněž vložen suchý papír s neutrálním
pH.

6.6 Heat soak test
U tepelně tvrzených bezpečnostních skel existuje riziko samovolného lomu v důsledku přítomnosti vměstků
sulfidu nikelnatého. Přítomnost takových částic nesmí být v žádném případě považována za vadu skla. Aby
bylo eliminováno riziko spontánního prasknutí, je možné provést Heat soak test v souladu s normou EN
14179-1 (nebo v souladu s ekvivalentními normami v případě států mimo EU).

6.7 Normy
Po tepelném opracování by měla být skla Lacobel T a Matelac T zkontrolována následovně:




Tepelně zpevněné sklo musí vyhovovat normě EN 1863-1*
Tepelně tvrzené sklo musí vyhovovat normě EN 12150-1*
Případný Heat soak test (HST) musí být proveden v souladu s normou EN 14179-1*

Poznámka: Pro státy Evropské unie musí skla Lacobel T a Matelac T nést označení CE v souladu s
evropskými normami EN 1863-2, 12150-2 nebo EN14179-2. Zpracovatel skla musí splňovat veškeré
požadavky těchto norem (ITT, FPC, atd.).
* Nebo s ekvivalentními normami v případě zemí mimo EU.

6.8 Balení
Jestliže mají být chlazená skla Lacobel T zaslána do jiného závodu v řezaných formátech, je nutné
dodržovat následující opatření týkající se balení:





Mezi každou tabuli by měla být umístěna 1mm proložka z polyetylénové pěny4, rovněž lze mezi
tabule skla umístit suchý papír o neutrálním pH.
Ujistěte se, že sklo je před balením suché.
Blok skel musí být zabalen ve vodotěsném polyetylénovém obalu a uvnitř balení musejí být sáčky
s vysoušecími činidly.
Je třeba zajistit, aby bylo balení řádně připevněno k přepravnímu stojanu a zabránilo se tak
vzájemnému tření tabulí skel o sebe.

Jestliže mají být tepelně opracovaná skla Lacobel T / Matelac T zaslána do jiného závodu v řezaných
formátech, je nutné dodržovat následující opatření týkající se balení:


Mezi každou tabuli by měla být umístěna 1mm proložka z polyetylénové pěny4, rovněž lze mezi
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tabule skla umístit suchý papír o neutrálním pH.
Je třeba zajistit, aby bylo balení řádně připevněno k přepravnímu stojanu a zabránilo se tak
vzájemnému tření tabulí skel o sebe.

7. Ohýbání
Ve všech případech musí lakovaná strana skla směřovat vzhůru.

7.1. Tepelně opracované ohýbané sklo – oscilující pece
Totéž nastavení jako při tvrzení plochého skla.

7.2. Tepelně opracované ohýbané sklo – statické pece (s ohýbacími formami)
Totéž nastavení jako pro čiré sklo float stejných tlouštěk.
Z výše uvedeného důvodu je doporučována vrchní konvekce.

7.3. Chlazené ohýbané sklo
Totéž nastavení jako pro čiré sklo float stejných tlouštěk.

8. Pískování
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být pískována:



na straně skla v případě Lacobelu T před nebo po tepelném opracování;
na lakované straně před tepelným opracováním.

9. Vrstvení
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být vrstvena s fólií EVA. Pro vrstvení s PVB fólií byly testovány různé
stupně a pouze vysoký stupeň přilnavosti splňuje BGR20 od fy Trosifol, pokud jde o adhezi:



Lacobel T: na straně skla (v tomto případě bez omezení na PVB) a/nebo smaltované straně, pouze
až po tepelném tvrzení skla;
Matelac T: na smaltované straně, pouze až po tepelném tvrzení skla.

Tabule skla musí být důkladně umyté a osušené, aby se zabránilo jakýmkoliv stopám kapek na skle, a tak
zajistit, že obě strany jsou bez zbytků nečistot (olej, otisky prstů atd.) a částic (zrnka písku, kousky skla,
oxidy železa atd.).
Skla Lacobel T a Matelac T nemohou být vrstvena před tepelným tvrzením.
Pro více informací kontaktujte Technickou podporu společnosti (Technical Advisory Services - TAS).
Skla Lacobel T a Matelac T je možno použít pouze pro „opakní" aplikace, nikdy ne pro aplikace
„průhledové“. Lacobel T a Matelac T nejsou vhodné pro aplikace, kde je sklo podsvícené (ať už
přirozeně nebo uměle). Prosím kontaktujte svého místního zástupce AGC, který vám poradí s
výběrem vhodného produktu pro tyto typy aplikací.

10. Sítotisk
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Tabule skel Lacobel T a Matelac T mohou být dekorovány sítotiskem, ale pouze po tepelném tvrzení.
Je nezbytné dodržet následující doporučení během tohoto procesu:





Zkontrolujte, zda je nastavení pece odpovídající pro tento typ skla a barev.
Použitá barva musí být chemicky kompatibilní s tepelně tvrzeným sklem Lacobel T / Matelac T.
Před sítotiskem musí být tepelně tvrzené tabule skla důkladně umyté a osušené, a tím zajistit, že
obě strany jsou bez zbytků nečistot (olej, otisky prstů, známky označení kvality atd.) a částic
(zrnka písku, kousky skla, oxidy železa atd.).
Pokud chce zpracovatel provést úplnou povrchovou úpravu sítotiskem na lakované straně skla
pomocí smaltové barvy, musí být lakovaný povrch již tvrzeného skla směrem vzhůru během
druhého tepelného opracování.

11. Fasádní aplikace
Skla Lacobel T a Matelac T je možno použít pouze pro „opakní" aplikace, nikdy ne pro aplikace
„průhledové“. Lacobel T a Matelac T nejsou vhodné pro aplikace, kde je sklo podsvícené (ať už
přirozeně nebo uměle). Prosím kontaktujte svého místního zástupce AGC, který vám poradí s
výběrem vhodného produktu pro tyto typy aplikací.

11.1 Jednoduché zasklení
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být použita v parapetech u jednoduchého zasklení fasád za
předpokladu, že je za parapetem tepelná izolace.
Následující omezení se týkají pozice lakované strany.
Exteriér

Interiér

Pozice lakované strany
1
2
Lacobel T
NE
OK
Matelac T
NE
OK
Poznámka: Pozice 1 znamená směrem do exteriéru, pozice 2 směrem do interiéru

11.2 Použití v izolačním zasklení (IZ)
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být použita k montáži do izolačního zasklení, ale pouze pro parapetní
aplikace. Za žádných okolností nesmí být izolační skla viditelná zevnitř budovy, přičemž cílem je, aby se
zabránilo průniku světla zasklením.
Pro parapetní aplikace jsou DGU (izolační dvojskla) běžně používána, zatímco TGU (izolační trojskla)
nesmí být použita pro parapety.
Mohou být uplatněny národní nebo místní předpisy pro použití DGU pro parapety. Je výhradní
odpovědností zhotovitele:
 oznámit tyto předpisy AGC při objednání výrobku;
 požádat o technické schválení od Technické podpory společnosti AGC (Technical Advisory
Services - TAS);
 být v souladu se všemi existujícími místními normami a předpisy (např. ve Francii nejsou izolační
zasklení povolena pro parapety).
Skla Lacobel T a Matelac T mohou být použita k montáži do izolačních dvojskel (DGU) při dodržení
následujících omezení pro pozici lakované strany
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Interiér

Exteriér

Lacobel T
Matelac T

Pozice lakované strany v izolačním dvojskle
1
2
3
NE
OK
OK
NE
OK
OK

4
OK*
OK**

*POZOR: V závislosti na barvě skla Lacobel T / Matelac T se mohou teploty uvnitř izolačního skla zvyšovat stejně tak, jako teplota vnitřní
tabule izolačního zasklení. Zhotovitel musí zajistit opatření, které zamezí tomu, aby se konečný uživatel při kontaktu s vnitřní tabulí nespálil.
Tento jev vzniká nejčastěji v případě, je-li použito před Lacobelem T/ Matelacem T sklo s low-e povlakem.
** Zhotovitel musí zajistit správnou přilnavost tmelu s matným povrchem.

POZNÁMKA:
 Pozice 1 znamená směrem do exteriéru; pozice 4 směrem do interiéru.
 Před montáží do izolačních skel nemusí být lak u hran skel Lacobel T / Matelac T odbroušen.
 Pro státy Evropské unie musí skla Lacobel T / Matelac T, pokud jsou montována do izolačních skel,
nést v souladu s normou EN 1279-5 označení CE. Zpracovatel skla musí splňovat veškeré
požadavky takových norem (ITT, FPC, atd.) v souladu s evropskými právními a správními předpisy.
 Pokud jsou izolační dvojskla (DGU) použita pro parapetní aplikace, musí být obě tabule skla
tepelně opracované a měl by být použit silikonový sekundární tmel.

11.3 Strukturální zasklení, primární a sekundární těsnění
Tam, kde je lakovaná strana v kontaktu s tmelem IZ, musí být kompatibilita primárního a sekundárního
tmelu s lakem (laky) schválena případ od případu.
Strukturální zasklení (jednoduché zasklení a DGU parapety):
U aplikací strukturálního zasklívání* skel Lacobel T a lakované strany Matelacu T je silikon jediným
doporučovaným lepicím materiálem.
AGC Glass Europe doporučuje jako strukturální lepidlo Dow Corning’s DC993 nebo Sika Sikasil SG500.
V případě použití lepidla Dow Corning’s DC993 musí být použit primer (Dow Corning primer 1200 OS) po
předběžném čištění povrchu Lacobelu T / Matelacu T (Dow Corning cleaner R40).
DGU (izolační dvojskla) pro parapetní aplikace
Tmel
Primární
Sekundární

Doporučený typ tmelu & Výrobce
Butylver [Fenzi]
Silicone DC3362 [Dow Corning]

Důležité:
 Splnění požadavků s CE/CPR pro izolační zasklení (DGU) a chemické kompatibility jsou výhradní
odpovědností zpracovatele DGU, včetně testování a certifikace.
 Lacobel T / Matelac T Crisp White není zcela opakní. Je možno vidět černý tmel v odrazu přes
vnější tabuli izolačního zasklení.
* Strukturální lepení by nikdy nemělo být použito na matované straně Matelacu T.
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11.4 Kontrola kvality
Kontrola kvality finálního produktu zahrnuje zajištění souladu instrukcí uvedených v tomto návodu ke
zpracování, zajištění souladu s platnými normami a provedení pečlivé kontroly v každém stádiu výrobního
procesu.

12. Interiérové aplikace (jednoduché zasklení)
Lacobel T nebo Matelac T, po tepelném opracování, může být použit jako dekorativní sklo pro interiérové
aplikace.
Viz instrukce zasklívání pro interiérové aplikace dostupné na www.agc-yourglass.com
POZNÁMKA:
Vzhledem k tomu, že Lacobel T a Matelac T Crisp White není zcela opakní, nemůže být lepen pomocí
silikonu či oboustranné lepicí pásky jako obkladový materiál.

13. Skladování řezaných formátů / izolačních skel
13.1 Opracování v témže závodě
Po každé fázi opracování doporučujeme umístit na okraje skla korkové proložky s pěnou3. Lepená strana
by měla být připojena na straně skla. Stejná doporučení platí pro balení s různými rozměry tabulí skla.
Rovněž může být mezi tabule skla vložen suchý papír o neutrálním pH.
Sklo je třeba skladovat v souladu s doporučeními uvedenými v oddíle I.2.

13.2 Zasílání řezaných formátů do jiného závodu
Jestliže musí být skla Lacobel T nebo Matelac T dodána ze zpracovatelského závodu do jiného závodu, je
nutné, aby byla dodržena následující doporučení ohledně balení:



Mezi každou tabuli skla by měla být umístěna proložka na bázi polyetylénové pěny o tloušťce
1mm4; mezi tabule skla může být rovněž vložen suchý papír o neutrálním pH.
Je třeba dbát na to, aby bylo balení řádně připevněno k přepravnímu stojanu a zabránilo se tak
vzájemnému tření tabulí skel o sebe.

13.3 V závodě
Po dodání do příslušného závodu musí být sklo skladováno na suchém, zastřešeném a dobře
odvětrávaném místě. Za žádných okolností nesmí být skladováno v horizontální poloze, na přímém slunci
nebo v blízkosti tepelných zdrojů.

III. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
1. Označení CE
Chlazené (tj. tepelně neopracované) tabule skla Lacobel T / Matelac T dodané AGC nemusí být opatřeny
označením CE.
Zpracovatelé skel Lacobel T/ Matelac T provádějící tepelné zpevnění, tvrzení či kompletaci do izolačních
dvojskel zodpovídají za označení CE a splnění souvisejících požadavků (provádění počátečních zkoušek
typu výrobku (ITT), označení skla, kontrola výroby závodu atd.).
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2. Zřeknutí se práv / nároků
Je pouze na zodpovědnosti zpracovatelského subjektu, aby řádně provedl kontrolu zpracovávaného skla
před a po každé fázi opracování a zejména před instalací. Jakékoliv nedodržení oborových norem, pokynů
pro běžnou praxi a pokynů ohledně opracování, tak jak jsou sepsány v tomto návodu ke zpracování a
v dalších materiálech, na které se zde odkazuje, bude mít automaticky za následek zánik jakékoliv záruky
týkající se skla dodaného od společnosti AGC. Zpracovatelům doporučujeme provést předběžný test se
specifickým složením skla pro daný projekt ještě předtím, než přijmou jakékoliv další závazky vůči svým
zákazníkům. Za kvalitu finálního výrobku odpovídá výhradně příslušný zpracovatel.

IV. POKYNY PRO ZASKLÍVÁNÍ
Instrukce společnosti AGC ohledně zasklívání pro exteriérové aplikace jsou k dispozici na webových
stránkách www.agc-yourglass.com.
Instrukce společnosti AGC ohledně zasklívání pro interiérové aplikace jsou k dispozici na webových
stránkách www.agc-yourglass.com.

V. OPRAVNÝ LAK
Drobné poškrábání lakovaného skla vzniklé při manipulaci, zpracování anebo instalaci lze opravit pomocí
opravného laku AGC FIX-IN TU, který existuje ve všech standardních odstínech a je dostupný na www.agcstore.com.

VI. ČIŠTĚNÍ SKLA
Instrukce ohledně čištění skla instalovaného na fasádách jsou k dispozici na internetových stránkách
www.agc-yourglass.com.

VII. POZNÁMKY
1

Doporučené rukavice
Popis výrobku: HYD TUF 52-547 (velikost rukavic 8-10 pro manipulaci se sklem s povlakem)
Dodavatel: IMPEXACOM
Rue des tourterelles 14-16 B -5651 Thy le Château - Belgie
Tel.: + 32 71 612145 Fax: + 32 71 612164
2

Doporučený řezací olej
Popis výrobku: řezací olej Sogever 1100 FG
Dodavatel: SOGELUB
Rue de la terre à briques, B-7522 Marquain - Belgie
3

Doporučené proložky pro skladování skla
Popis výrobku: korkové proložky s pěnou (3x20x20 mm)
Dodavatel: VITO IRMEN
Mittelstrasse 74-80 - D-53407 Remagen - Německo
Tel.:+ 49 26 42 40 07 10 Fax:+ 49 26 42 42 913
4

Doporučená balící pěna
Popis výrobku: 1 mm balící pěna
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Dodavatel: SCRIPHORIA
Wellen - Belgium Tel.: + 32 11 370 111
5

Návleky na savky
Popis výrobku: návleky na savky (max. průměr 300 mm)
Dodavatel: IMPEXACOM
Rue des tourterelles 14-16 - B-5651 Thy le Château - Belgium
Tel.: + 32 71 612145 - Fax: + 32 71 612164
6

Transportní pásy
Popis výrobku: šedé tlakové pásy používané na brusce bez černých uhlíkových částic
Dodavatel: Neptun, www.neptunglass.com

VIII. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV / NÁROKŮ
Tento dokument přináší doporučení, jak maximalizovat kvalitu zpracování výrobků Lacobel T a Matelac T.
Společnost AGC poskytuje informace v tomto dokumentu pouze jako doporučení. Zákazník / Uživatel je
sám zodpovědný za jejich dodržování.
Obsah tohoto Návodu ke zpracování odráží naše znalosti a zkušenosti v době zveřejnění. Každá verze
Návodu ke zpracování je označena datem vydání, přičemž nenovější verze Návodu ke zpracování
nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi Návodu ke zpracování a našich Záručních podmínek
v různých jazykových mutacích můžete získat na www.agc-yourglass.com nebo od místního zástupce
AGC. Je třeba, aby se zákazníci před použitím skel společnosti AGC vždy ujistili, zda není k dispozici
aktualizovaná verze Návodu ke zpracování.
Záruka společnosti AGC na skla platí pouze tehdy, jestliže zákazník použije nejnovější verzi tohoto Návodu
ke zpracování, který může být čas od času aktualizován, a při dodržení všech příslušných požadavků,
norem a předpisů ohledně používání skel ze strany zákazníka. Společnost AGC vyvinula veškeré úsilí k
tomu, aby zajistila přesnost informací v tomto Návodu ke zpracování, nenese však odpovědnost za
případná opominutí, nepřesnosti nebo tiskové chyby.
Zákazníci a zhotovitelé se mohou v případě potřeby obrátit na Technickou podporu společnosti AGC
(TAS), která jim poskytne další pomoc. Osoba, která provádí montáž, je plně odpovědná za konečnou
aplikaci, včetně instalace skla a kompatibility jednotlivých použitých materiálů. AGC Glass Europe přijímá
odpovědnost za výrobek, který dodává, a za své všeobecné prodejní podmínky.
Tento dokument je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví a obsahuje materiál, který je
vlastnictvím společnosti AGC Glass Europe. Jeho obsah nesmí být reprodukován bez předchozího
písemného souhlasu společnosti AGC Glass Europe.

AGC // Lacobel T / Matelac T – Návod ke zpracování – verze 12 – březen 2019

 18

