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Niniejsza wersja instrukcji anuluje i zastępuje wszelkie poprzednie wersje. 

Regularne aktualizacje są dostępne na stronie www.agc-yourglass.com. 

 

http://www.agc-yourglass.com/
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 Ważne instrukcje wstępne 
 

Przed rozpoczęciem obróbki Szkła Lacobel T i Matelac T należy dokładnie zapoznać się 
z poniższymi wskazówkami. 

 

AGC stanowczo zaleca przetwórcom zamierzającym poddać produkty Lacobel T lub Matelac T 
wzmacnianiu termicznemu lub hartowaniu kontakt z Zespołem Doradztwa Technicznego AGC 
(tas@eu.agc.com) w celu uzyskania pomocy od jednego z trenerów powlekanych szkieł w zakresie 
przygotowania pieca hartowniczego. Umożliwi to łatwy i bezproblemowy przebieg procesu obróbki oraz 
ograniczy ryzyko wystąpienia skarg w przyszłości. Jeśli wynik badania będzie pozytywny, przetwórca 
otrzyma certyfikat AGC potwierdzający status przetwórcy szkła Lacobel T i Matelac T zatwierdzonego 
przez AGC, a jego dane kontaktowe zostaną umieszczone na stronie produktu AGC www.agc-
yourglass.com. 

1. Produkt - szkło Lacobel T i Matelac T musi być bądź zahartowane termicznie zgodnie z normą 
EN12150 lub wzmacniane termicznie zgodnie z normą EN1863. 

 
2. Produkt - szkło Lacobel T i Matelac T należy przetworzyć w ciągu 24 miesięcy od dostawy. 
 
3. Przechowywanie i Przenoszenie - Z dbałością przechowywać i przenosić szkło Lacobel T i Matelac T 

tak aby uniknąć uszkodzeń lakieru lub zabrudzenia strony trawionej szkła Matelac T. Usunąć 
jakiekolwiek potencjalne zanieczyszczenia będące w kontakcie z lakierowaną powierzchnią szkła i 
szybko i dokładnie wysuszyć wodę i/lub wilgotność. Na specjalne życzenie, folia ochronna może być 
nałożona na stronę lakierowaną szkła aby chronić ją podczas transportu, magazynowania i 
przetwarzania. Ta folia musi być usunięta przed hartowaniem. 

 
4. Cięcie - Cięcie szkła Lacobel T i Matelac T przeprowadzić na czystym stole do rozkroju, powierzchnią 

lakierowana do dołu. Stosować kompatybilny lotny olej do cięcia szkła, a po zakończeniu cięcia zetrzeć 
jego pozostałości. Od strony lakierowanej stosować metodę cięcia strumieniem wody.  

 
5. Obróbka krawędzi - Narzędzia jednoostrzowe - Lakierowana powierzchnia skierowana do 

operatora, stosować czyste tarcze. Szlifierki taśmowe (typu “Crossed belts”): lakierowana powierzchnia 
zwrócona w górę, używać zraszaczy. 

 
6. Obróbka krawędzi - Narzędzia dwuostrzowe - lakierowana powierzchnia zwrócona w górę, używać 

czystych taśm. CNC: lakierowana powierzchnia zwrócona w górę lub w kierunku operatora. 
 
7. Mycie - Celem uniknięcia uszkodzeń lakieru, szkło musi być całkowicie osuszone w ciągu 15 

minut od zakończenia obróbki krawędzi. Nie wolno przechowywać na stojakach mokrych tafli szkła 
między obróbką krawędzi a myciem. 

 
8. Obróbka termiczna -  Zabrania się korzystania z pieców hartowniczych bez konwekcji.  Szkło 

poddać obróbce termicznej w ciągu 5 dni od wykonania obróbki krawędzi i mycia tafli. Powierzchnia 
lakierowana skierowana do góry.  
- Ustawienie pieca tylko z konwekcją górną: 690°C góra i 710°C dół;  
- Ustawienie pieca z konwekcją górną i dolną: 690°C góra i 700°C dół.  
Konwekcja: 35% maksymalnego ciśnienia górnej i dolnej (jeżeli występuje) dla pierwszych 100 sekund 
czasu ogrzewania. 
 

9. Jakość emalii - Sprawdzić jakość powłoki farby po procesie hartowania dotykając powierzchnię 
lakierowaną mokrym palcem: od strony szklanej nie powinny być widoczne żadne mokre plamy. 
 

10. Dodatkowe informacje – Prosimy odwiedzić www.agc-yourglass.com - Lacobel T i Matelac T opis 
produktu – aby pobrać niniejszą Instrukcję w swoim języku lub skontaktować się z Zespołem 
Doradztwa Technicznego (TAS) firmy AGC. Lub odwiedzić www.youtube.com/user/yourglass aby 
obejrzeć wideo o przetwarzaniu szkła Lacobel T. 

  

mailto:tas@eu.agc.com
http://www.yourglass.com/
http://www.yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
http://www.youtube.com/user/yourglass
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0. PRODUKT: LACOBEL T I MATELAC T 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T to produkty przeznaczone do zastosowań dekoracyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. 
Mają być stosowane od strony odbicia szkła i nie mogą pełnić funkcji szkła przeziernego. Szkło Lacobel T i 
Matelac T nie są również przeznaczone do zastosowań w charakterze szkła podświetlanego (tak światłem 
naturalnym, jak i sztucznym). W sprawie alternatywnych produktów odpowiednich do tego rodzaju 
zastosowań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem AGC. 
 
Przed dalszą obróbką lub jakimkolwiek zastosowaniem szkło Lacobel T MUSI zostać poddane obróbce 
termicznej (wzmacnianie termiczne zgodnie z normą EN1863 lub hartowanie termiczne zgodnie z normą 

EN12150 lub) (zobacz zalecenia w § 6). 
 
Niniejszy dokument zawiera zalecenia pozwalające uzyskać produkt o najwyższej jakości. 
Treść niniejszej instrukcji jest zgodna ze stanem wiedzy i doświadczenia firmy AGC w chwili jej publikacji. W 
razie potrzeby klienci i monterzy mogą uzyskać dodatkową pomoc doradców ds. pomocy technicznej AGC Glass 
Europe (TAS). Całkowitą odpowiedzialność za montaż, szkła, w tym również kompatybilność zastosowanych 
materiałów ponosi monter. AGC Glass Europe przyjmuje odpowiedzialność za dostarczone wyroby w zakresie 
przewidzianym w ogólnych warunkach sprzedaży. 
 

I. ODBIÓR I PRZECHOWYWANIE 
 
Szkło Lacobel T jest dostępne w formatach DLF i PLF, Matelac T jest dostępne w formatach DLF. 
 

1. Rozładunek 
 
Po dostarczeniu, szkło powinno być przechowywane w następujący sposób: 

 DLF: zwrócone stroną szklaną lub polakierowaną w stronę stojaka – do ustalenia podczas 
zamawiania szkła 

 PLF: standardowo zwrócone powierzchnią polakierowaną w kierunku przeciwnym do stojaka (do 
ustalenia podczas zamawiania szkła) 

 
Można użyć papierowych lub proszkowych podkładek dystansowych do oddzielania tafli szkła. 
 
Należy zwrócić uwagę na czystość wszelkich elementów mających kontakt z lakierowaną powierzchnią 
szkła na etapie wyładunku i wewnętrznego transportu tafli. W razie potrzeby w miejscu kontaktu sprzętu do 
przenoszenia tafli z lakierem należy zastosować materiał ochronny. Dla szkła Matelac T należy zwrócić 
szczególną uwagę na stronę trawioną kwasem ze względu na jej wrażliwość na zabrudzenia. 
 
Paczki szkła muszą zostać poddane kontroli po dostarczeniu. AGC nie rozpatruje żadnych reklamacji 
dotyczących uszkodzeń powstałych po dostarczeniu lub podczas przenoszenia, obróbki i montażu 
produktu, jeśli zalecenia dotyczące obróbki szkła Lacobel T nie były przestrzegane:  

 
 Stojak należy umieścić na idealnie płaskiej powierzchni. 
 Należy używać odpowiedniego sprzętu do przenoszenia szkła. 
 Sprzęt do przenoszenia szkła musi być idealnie wycentrowany. 
 W czasie przenoszenia szkła należy unikać uszkodzeń opakowania ochronnego i lakieru. 
 Szkło należy przechowywać na odpowiednich stojakach. 
 Należy ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń zawartych w niniejszej Instrukcji obróbki. 

 
Uwagi ogólne:  

 Klamry, zawiesia, trawersy i inne urządzenia przenoszące muszą spełniać obowiązujące normy i 
posiadać atesty wydane przez odpowiednie instytucje.  

 Należy zagwarantować bezpieczeństwo pracowników. Na obszarze przenoszenia szkła nie 
powinny znajdować się osoby, które nie uczestniczą w pracy. Należy stosować odpowiednie środki 
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ochrony indywidualnej.  
 Pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni.  

2. Przechowywanie paczek 
 
Prawidłowe przechowywanie paczek zmniejsza ryzyko chemicznego lub mechanicznego uszkodzenia 
szkła.  
 
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, szkło powinno być przechowywane w suchym, dobrze wentylowanym 
miejscu w celu uniknięcia zmian temperatury i wilgotności, które mogą powodować kondensację pary 
wodnej na szkle, ponieważ może ona negatywnie wpływać na jakość lakieru. Takie zmiany warunków 
najczęściej występują w pobliżu stref załadunku i rozładunku. Nie wolno dopuścić do kontaktu wody z 
taflami szkła. Aby uniknąć ryzyka, na specjalne życzenie, folia ochronna może być nałożona przez AGC na 
stronę lakierowaną szkła. Folia chroni lakier podczas gdy produkt jest transportowany magazynowany i 
poddawany obróbce. Folię należy usunąć przed hartowaniem.  
 
Stojaki transportowe służą wyłącznie do transportu tafli i nie należy ich wykorzystywać do przechowywania 
szkła. Szkło należy przechowywać na stojakach z elementami dystansowymi umieszczonymi między 
paczkami; wszystkie paczki tego samego rozmiaru powinny być przechowywane razem. 
 
Po otwarciu paczki należy zadbać o to, aby lakierowana powierzchnia wierzchniej tafli szkła nie była 
narażona na długotrwałą ekspozycję na zanieczyszczenia i wilgoć. 
 
Szkło najlepiej wykorzystać w ciągu 24 miesięcy od dostawy.  

 
II. OBRÓBKA 
 

0. Bezpieczeństwo 
 
Na każdym etapie procesu obróbki pracownicy odpowiedzialni za transport szkła muszą używać 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej: obuwia ochronnego, czystych rękawic ochronnych1 
(najlepiej nowych), okularów ochronnych itp. 
 

1. Ogólne 
 
Na każdym etapie procesu obróbki szkła pracownicy muszą nosić idealnie czyste rękawice ochronne, aby 
uniknąć zanieczyszczenia szkła i/lub powłoki farby emaliowej. 

 

2. Przenoszenie 
 
Tafle szkła należy przenosić za pomocą urządzeń z uchwytem przyssawnym lub maszyny do 
automatycznego rozładunku stosów. Uchwyty przyssawne należy dokładnie mocować do szklanej strony 
tafli. Ponieważ strona szkła Matelac T jest trawiona kwasem a tym samym wrażliwa na zanieczyszczenia, 
przyssawki muszą być idealnie czyste i pokryte ochronnymi osłonami. 
 
W przypadku przenoszenia tafli szkła za pomocą urządzeń z uchwytem przyssawnym, uchwyt ten musi być 
idealnie czysty i osłonięty papierem ochronnym.5 Należy przy tym zachować szczególną ostrożność – 
uchwyt nie może przesuwać się po lakierze. 
 
W przypadku zastosowania samoprzylepnych etykiet w celu identyfikacji tafli nie można dopuścić, 
by pokryta klejem strona etykiety weszła w kontakt z lakierowaną powierzchnią szkła. 
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3. Cięcie 
 

3.1 Ogólne środki ostrożności 
 
W czasie cięcia należy stosować następujące ogólne środki ostrożności:  

 
 Olej do rozkroju musi być odpowiedni dla lakierowanej powłoki, wystarczająco lotny i rozpuszczalny 

w wodzie (np. Sogever 1100 FG lub Acecut 5503). Należy używać jak najmniej oleju, aby uniknąć 
poważnego zanieczyszczenia olejem lakierowanej powierzchni. 

 Przed zdjęciem tafli ze stołu do cięcia należy zetrzeć olej do rozkroju z powierzchni niepokrytej 
lakierem. 

 Powierzchnia lakierowana powinna być skierowana do dołu, aby umożliwić prawidłowe 
przeprowadzenie cięcia (szkła nie można ciąć od strony lakierowanej). Stół musi być czysty i wolny 
od kawałków szkła i wszelkich innych ściernych substancji. Jeśli stół jest wyposażony w rolki, 
należy je wcześniej sprawdzić. Rolki muszą być idealnie zsynchronizowane, aby uniknąć ścierania 
się lakierowanej powierzchni. 

 Regularne czyszczenie pasów przenośnika może być konieczne w celu zapobiegnięcia pojawianiu 
się śladów na szkle. Wszelkie takie ślady doprowadziłyby do uszkodzenia lakierowanej powierzchni 
(ale nie byłyby widoczne na stronie szklanej). 

 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stół i cały sprzęt, który może mieć kontakt z lakierem 
Jeśli plamy nie są całkowicie usuwane w maszynie myjącej, należy przeprowadzać kontrole 
pozwalające zapewnić ich całkowite usunięcie przed procesem obróbki termicznej (plam, które 
wniknęły głęboko w taflę, nie będzie można usunąć). 

 Szkło Lacobel T i Matelac T można przycinać za pomocą urządzenia do cięcia strumieniem wody, 
stosując ustawienia identyczne jak w przypadku cięcia zwykłego szkła typu float o tej samej 
grubości. Strumień wody należy przykładać od strony lakierowanej. Jeśli narzędzie nie jest 
dostatecznie czyste, może wpłynąć na ostateczny wygląd pokrytej lakierem powierzchni tafli. Po 
zakończeniu cięcia strumieniem wody szkło należy dokładnie spłukać, natomiast po 
wykonaniu obróbki krawędzi tafle należy umyć i osuszyć przed upływem 15 minut od 
zakończenia prac.  

 

 

3.2 Cięcie poprzez folię ochronną lakieru (jeśli dotyczy) 
 

 Jeżeli na specjalne życzenie, folia ochronna jest nałożona na lakierowaną stronę szkła Lacobel T 
lub Matelac T, aby chronić ją przed wysoką wilgotnością powietrza lub zbyt długim narażeniem na 
działanie wody (powyżej 15 minut) w czasie transportu, magazynowania lub podczas obróbki, AGC 
zaleca stosowanie kółek tnących wyszczególnionych w tabeli, w celu zagwarantowania 
prawidłowego przecięcia szkła od strony folii ochronnej.                                                                                                                                                 
Adres najbliższego oddziału Grupy Bohle można znaleźć na stronie http://www.bohle-
group.com/shop/   

 Właściwe ustawienia parametrów cięcia mogą różnić się w zależności od urządzenia i można je 
ustalić, odcinając próbki szkła w formie pasów o szerokości 100 mm i długości co najmniej 1 m. 

 Wskazane kółka tnące można również stosować do cięcia szkieł nielakierowanych bez folii ochronnej 

 AGC zamieszcza powyższe informacje w celach informacyjnych. Za skutki stosowania się do 
podanych wskazówek odpowiada wyłącznie użytkownik/klient. 

 

 

 

                  

 

 

                                       

http://www.bohle-group.com/shop/
http://www.bohle-group.com/shop/
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3.3 Przechowywanie po cięciu 
 
Wzdłuż krawędzi tafli można umieścić korkowe krążki z (samoprzylepną) pianką3. Strona przylepna 
powinna zostać przymocowana do nielakierowanej powierzchni szkła. Ta sama zasada dotyczy paczek 
zawierających tafle szkła o różnych rozmiarach. 
 
Nie wolno usuwać powłoki pokrywającej krawędzie szkła Lacobel T i Matelac T. 
 
Zalecamy: 
 Poddanie szkła obróbce termicznej w ciągu maksymalnie 5 dni od obróbki krawędzi i mycia.  

 
4. Obróbka wstępna 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T może być poddawane obróbce termicznej (wzmacniane termicznie lub 
hartowane) (zobacz instrukcje §6). Przed przeprowadzeniem któregokolwiek z tych procesów należy 
przeprowadzić obróbkę krawędzi szkła. 

 
4.1 Przenoszenie szkła  
 
Pracownicy odpowiedzialni za przenoszenie szkła i formowanie jego krawędzi muszą nosić czyste 
rękawice ochronne. 

 
4.2 Środki ostrożności 
 
Szkło musi być wilgotne przez cały czas trwania obróbki, nie może wyschnąć samoistnie. 
Szkło należy umyć i wysuszyć w ciągu 15 minut od zakończenia obróbki krawędzi. 
W żadnym wypadku nie wolno przechowywać na stojakach mokrych tafli szkła między etapem obróbki 
krawędzi a myciem. 
 

4.3 Obróbka krawędzi 
 
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów maszyn służących do obróbki krawędzi: 

 

 Można stosować pionowe krawędziarki do obróbki pojedynczych krawędzi, jednak istnieje 
ryzyko spowodowania znaczącego i nieodwracalnego zanieczyszczenia lakierowanej strony tafli, 
ponieważ szkło jest utrzymywane w miejscu za pomocą gumowych uchwytów gąsienicowych. Aby 
ograniczyć zanieczyszczenie, uchwyty zwrócone w stronę polakierowanej powierzchni powinny być 
idealnie czyste (bez śladów oleju, tłuszczu czy kurzu). Zalecamy stosowanie uchwytów 
dociskowych w kolorze szarym6, ponieważ guma na tych uchwytach nie zawiera wypełniaczy na 

 

Kółko tnące                      Kąt (°)       Grubość (mm) 

 

B0 03A100M     100         3-4 

B0 03A110M     110         4-5 

B0 03A115M     115         5-6 

Cutting wheel including plastic holder  

B0 416A100M     100         3-4 

B0 416A110M     110         4-5 

B0 416A115M     115         5-6 
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bazie „sadzy technicznej”, które mogłyby spowodować nieodwracalne zanieczyszczenie 
lakierowanej strony tafli. Lakierowana powierzchnia powinna być zwrócona w kierunku 
operatora. 

 Można stosować urządzenia z pasem skrzyżowanym pod warunkiem, że szkło zostanie ułożone 
lakierowaną powierzchnią do góry. W trakcie procesu obróbki krawędzi należy używać zraszaczy. 

 Można stosować poziome krawędziarki do obróbki pojedynczych krawędzi pod warunkiem, że szkło 
jest umieszczone na czystych pasach przenośnika. Również w tym przypadku lakierowana strona 
tafli powinna być skierowana ku górze. Należy ustawić niektóre spryskiwacze w taki sposób, aby 
czyściły polakierowaną powierzchnię z wszelkich zabrudzeń (plam, opiłków szklanych itd.) zanim 
szkło dotrze do górnego pasa przenośnika.  

 Można stosować systemy sterowania numerycznego (CNC) pod warunkiem, że lakierowana 
strona tafli jest skierowana ku górze.  

 

Po obróbce maszynowej szkło należy dokładnie opłukać i jak najszybciej umyć, natomiast po 

wykonaniu obróbki krawędzi tafle należy umyć  i osuszyć  przed upływem 15 minut od 

zakończenia prac. 

 
4.4 Wiercenie i wycinanie otworów 
 
W szkle Lacobel T i Matelac T można nawiercać otwory za pomocą narzędzi diamentowych lub strumienia 
wody. W każdym przypadku powierzchnia pokryta lakierem powinna być zwrócona w stronę operatora 
urządzenia (obróbka w pionie) lub w górę (obróbka w poziomie). 
Szkło należy umyć i osuszyć w ciągu 15 minut od zakończenia obróbki krawędzi. 
W żadnym wypadku nie wolno przechowywać na stojakach mokrych tafli szkła między etapem obróbki 
krawędzi a myciem. 
 
 

5. Mycie 
 
Ten etap obejmuje mycie, płukanie i suszenia szkła. 
W przypadku maszynowego mycia tafli w poziomie, lakierowana powierzchnia szkła powinna być 
zwrócona w górę. 
W przypadku maszynowego mycia tafli w pionie, lakierowana powierzchnia szkła powinna być 
zwrócona w stronę operatora. 
 
Szkło musi być myte czystą, demineralizowaną wodą o odczynie pH między 6 a 8 i konduktywności 
< 500 μS/cm. Woda nie powinna zawierać żadnych twardych substancji (takich jak wapień, który może 
powodować usztywnienie szczotek), środków żrących czy detergentów.  
Zalecamy stosowanie „miękkich” szczotek (o średnicy włosia ≤ 0,3 mm). Należy również zapewnić stały 
dopływ wody w wystarczającej ilości, by powierzchnia lakierowana nie była sucha podczas szczotkowania. 
 
Całą powierzchnię szkła należy umyć i osuszyć w ciągu 15 minut od zakończenia obróbki krawędzi. 
Szkło powinno być całkowicie suche po opuszczeniu maszyny. 
Krople wody należy usuwać za pomocą ściereczki. 
 
Po umyciu podkładki korkowe z (samoprzylepną) pianką3 można umieścić na niepolakierowanej stronie, 
wzdłuż krawędzi każdej tafli, dzięki czemu szkło nie będzie stykało się z powierzchnią lakierowaną.  
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Kontrola jakości 
 
Przy wyjściu z maszyny myjącej należy zamontować dwa lub trzy reflektory halogenowe, by odpowiednio 
oświetlić lakierowaną powierzchnię szkła, co umożliwi pracownikom wykrycie ewentualnych uszkodzeń 
mechanicznych lakieru (rysy, złuszczanie się czy wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia) i szybkie 
wyeliminowanie wad. 
Po umieszczeniu szkła na stojaku w pozycji pionowej należy dokładnie sprawdzić nielakierowaną 
stronę tafli pod kątem osadów farby, które mogą zanieczyścić rolki wewnątrz pieca hartowniczego. 
Wszelkie takie zanieczyszczenia można łatwo usunąć za pomocą ostrego narzędzia, np. żyletki, 
zachowując przy tym należytą ostrożność, aby nie zarysować powierzchni szkła. 
 

6. Hartowanie i wzmacnianie termiczne 
 
6.1 Wprowadzenie 
 
UWAGA Podczas obróbki termicznej kolor szkła Lacobel T i Matelac T ulega zmianie. Ostateczny kolor 
szkła Lacobel T i Matelac T uzyskuje się dopiero po zakończeniu obróbki termicznej. 
 
 
Parametry termiczne obróbki (temperatura, ustawienia konwekcji i czas ogrzewania) są takie same 
dla szkła Lacobel T i Matelac T hartowanego i wzmacnianego termicznie. 

 

 
6.2 Informacje ogólne dotyczące typu pieca 
 
Kiedy czyste szkło zostaje wprowadzone do pieca hartowniczego, na początku cyklu nagrzewania zmienia 
swój kształt. Zmiana ta jest bardziej widoczna w przypadku szkła lakierowanego z powodu różnicy 
współczynnika absorpcji dwóch powierzchni, co powoduje, że jedna strona tafli nagrzewa się szybciej niż 
druga. 
 
W przypadku szkła Lacobel T i Matelac T, górna (lakierowana) warstwa jest ogrzewana przez 
promieniowanie. Energia pochłaniana przez górną warstwę zależy od jej koloru: kolor czarny posiada 
większe właściwości absorpcyjne niż kolor szary czy biały. 
W zależności od koloru lakieru, temperaturę górnej i dolnej warstwy można zrównoważyć dzięki konwekcji. 
 
Należy właściwie stosować konwekcję, aby: 
 

 utrzymać płaski kształt tafli podczas procesu nagrzewania i uniknąć nierównomiernego 
nagrzewania szkła, 

 znacznie skrócić czas nagrzewania, a tym samym zwiększyć wydajność zakładu, 
 optymalizować jakość emalii (jednorodność koloru i spoistość) 

 
 
Z tego względu szkło Lacobel T i Matelac T powinno być poddawane obróbce termicznej w piecach 
wyposażonych przynajmniej w górny układ konwekcyjny. Dolna konwekcja nie jest konieczna, ale 
pozwala utrzymać płaski kształt szkła wewnątrz pieca. 

 
 
Lakier na szkle zawiera substancje organiczne, które z reguły ulegają spaleniu w temperaturze osiąganej 
wewnątrz pieca hartowniczego. Proces spalania zużywa tlen i wytwarza płomienie (to samo zjawisko 
występuje w przypadku niektórych emalii używanych przy produkcji szkła architektonicznego i 
motoryzacyjnego). W przypadku szkła Lacobel T i Matelac T substancje organiczne zaczynają się spalać 
po około 15 sekundach od momentu wprowadzenia tafli do pieca, a ich całkowite spalenie może potrwać 
100 sekund. Brak tlenu w lakierowanej powierzchni (spowodowany płomieniami) może powodować różnice 
w utlenianiu się powłoki, co z kolei może skutkować nierównomiernym kolorem końcowego produktu na 
drugiej (tj. lakierowanej) stronie. Aby temu zapobiec, górna powierzchnia produktu powinna również być 
ogrzewana konwekcyjnie podczas procesu spalania. Zapewni to dopływ dodatkowej ilości tlenu, co 
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znacznie przyspieszy proces spalania, ujednolici kolor produktu i zagwarantuje optymalną jakość powłoki 
farby emaliowej. 
 

6.3 Zalecenia 
 
Należy stosować się do następujących zaleceń: 
 

 Szkło Lacobel T i Matelac T powinno zostać poddane obróbce termicznej w ciągu pięciu dni od 
obróbki krawędzi, pod warunkiem, że szkło nie jest bezpośrednio narażone na działanie wody. 

 Podczas obróbki termicznej powierzchnia lakierowana musi być skierowana do góry. 
 Pracownicy odpowiedzialni za przenoszenie szkła muszą nosić idealnie czyste rękawice.1 Duże 

tafle szkła należy przenosić za pomocą urządzeń z uchwytem przyssawnym; uchwyt przyssawny 
musi być osłonięty papierem ochronnym. 

 Ponieważ trawiona kwasem strona szkła Matelac T jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia, 
należy zwrócić szczególną uwagę na czystość rolek pieca. 

 Przed umieszczeniem szkła na przenośniku wprowadzającym do pieca hartowniczego, należy 
dokładnie sprawdzić nielakierowaną stronę tafli pod kątem osadów farby, które mogą zanieczyścić 
rolki wewnątrz pieca. Wszelkie takie zanieczyszczenia można łatwo usunąć za pomocą ostrego 
narzędzia, np. żyletki, zachowując przy tym należytą ostrożność, aby nie zarysować powierzchni 
szkła, szczególnie na stronie trawionej szkła Matelac T. 

 

6.4 Ustawienia pieca hartowniczego 
 
Każdy piec umożliwia użytkownikom regulację procesu ogrzewania i schładzania, dlatego należy wziąć pod 
uwagę następujące zalecenia: 
 
Ustawienia pieca powinny zależeć od: 
 

- rodzaju produktu poddawanego obróbce termicznej: 
a. współczynnik absorpcji górnej/dolnej powierzchni produktu; 
b. grubość szkła; 
c. rozmiar szkła/pieca. 
 

- typu pieca: 
a. gęstość mocy; 
b. górna konwekcja lub górna i dolna konwekcja. 

 
- prędkość ładowania 
- geometria ogrzewania (względna pozycja elementów grzejnych / termoelementów / szkła). 

 
W praktyce najpierw należy poddawać obróbce termicznej panele o rozmiarach 1500 mm x 1500 
mm: 
 
Temperatura  
 
Piec tylko z konwekcją górną: 690°C góra / 710°C dół 
Piec z konwekcją górną i dolną: 690°C góra / 700°C dół. 
 
Należy ustawić temperaturę pomiędzy  680 °C - 700°C dla elementów górnych i dolnych. 
Dla szkła 4mm, ze względu na wyższą prędkość ogrzewania farby, temperatura powinna wynosić 680°C, 
aby zapobiec nadmiernemu spalaniu farby wewnątrz pieca. 
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Czas cyklu 
 
Czas cyklu należy dostosowywać, aby: 
 

 zapobiec pęknięciom podczas oziębiania, 
 zapewnić optymalną jakość i sposób pękania szkła, 
 zoptymalizować jakość spajania emalii. 

 
Start z 50 sekund / mm grubości 
 
W zależności od koloru farby, absorpcja ciepła szkła może się zmieniać. 
Skrócić czas nagrzewania, w razie potrzeby, aby uzyskać właściwe zniekształcenie optyczne i dobrą 
jakość spajania emalii. 
 
WAŻNA UWAGA: 
 
Po rozpoczęciu produkcji nastąpi spadek temperatury pieca, ze względu na brak możliwości odzyskiwania 
ciepła. Może to doprowadzić do obniżenia również temperatury szkła i wpłynąć na jakość hartowanego 
szkła. 
 
Niektóre piece są bardziej wrażliwe na ten problem niż inne. 
 
Ze względu na ten spadek temperatury, czas ogrzewania musi być zwiększony w celu utrzymania 
właściwej temperatury i jakości szkła (patrz Kontrola jakości § niżej). 
 
 
Konwekcja  
 
Profil konwekcji powinien być odpowiednio dostosowany, by zapewnić utrzymanie płaskiego kształtu tafli 
od najwcześniejszego etapu obróbki po koniec procesu nagrzewania. 
  
Dla wszystkich kolorów i grubości: 
 

 Wyłącznie piece z konwekcją górną: 

 Ustawić ciśnienie konwekcji górnej na 35% maksymalnego ciśnienia przez pierwsze  
100 sekund czasu nagrzewania. 

 Piece z konwekcją górną i dolną: 

 Ustawić ciśnienie konwekcji górnej i dolnej na 35% maksymalnego ciśnienia przez pierwsze 
100 sekund czasu nagrzewania. 

 Ciśnienie dolne można ustawić celem utrzymania płaskiego szkła w środku pieca. 
 
Oziębianie 
 
Oziębianie powinno być przeprowadzane w taki sposób, aby szkło opuszczające piec było płaskie 
(zrównoważenie dolnego i górnego przepływu powietrza), a sposób pękania odpowiadał wymaganiom 
(zalecane ciśnienie). 
 
Domyślnie należy stosować takie same ustawienia oziębiania jak w przypadku podłoża szklanego 
nielakierowanego. 
 
Uwagi: 
Równowaga powietrza podczas oziębiania powinna być dostosowana w taki sam sposób, jak w przypadku 
czystego szkła typu float. 

- Jeśli pojawi się wklęśnięcie szkła, należy zwiększyć górne ciśnienie. 
- Jeśli pojawi się wypuklenie szkła, należy zmniejszyć górne ciśnienie. 

 
  



 

 
AGC//Lacobel T / Matelac  T  – Instrukcja obróbki – Wersja 12 – Marzec2019 
   13 

 

Kontrola jakości lakierowanej strony szkła. 
 
Kiedy proces oziębiania szkła Lacobel T i Matelac T zostaje zakończony, należy obowiązkowo sprawdzić 
jakość powłoki farby emaliowej (właściwe „zespojenie” emalii). 
 

 Pierwszym prostym sposobem jest dotknięcie powierzchni pokrytej emalią mokrym palcem. 
Żadne mokre plamy nie będą widoczne od strony szklanej. 

 Inny sposób na sprawdzenie koloru, gdyż faktycznie brak ogrzewania może doprowadzić 
do niespójności koloru: 
 ° Ustawić szkło na stojaku, stroną szkła skierowaną na wprost 
 ° Nałożyć drugie szkło na pierwsze i przesunąć go aby porównać środek pierwszego szkła 
i krawędź drugiego. Istotne różnice kolorów nie powinny być obserwowane. 

 
Żadna zmiana koloru nie będzie widoczna od strony szklanej. 
 

6.5 Rozładunek 
 
Po poddaniu obróbce termicznej szkło Lacobel T i Matelac T można przenosić i przechowywać tak jak 
szkło emaliowane. 
 

 W przypadku rozładunku ręcznego pracownicy muszą nosić czyste rękawice.1  
 Duże i ciężkie tafle szkła należy przenosić za pomocą sprzętu z uchwytem przyssawnym. 
 Ponieważ szkło poddane obróbce termicznej nigdy nie jest idealnie płaskie, wzdłuż krawędzi 

każdego panelu można umieścić podkładki korkowe z (samoprzylepną) pianką3, aby uniknąć 
kontaktu szkła z powierzchnią lakierowaną. Między taflami szkła można również umieścić suchy 
papier o obojętnym odczynie pH.  

 

 
6.6 Test wygrzewania szkła (HST) 
 
Szkło bezpieczne hartowane termicznie jest narażone na pęknięcia spowodowane przenikaniem do jego 
wnętrza cząsteczek siarczku niklu (NiS). Obecność takich cząsteczek w szkle nie jest w żadnym wypadku 
wadą szkła. Aby wyeliminować ryzyko nagłych pęknięć tafli, można przeprowadzić dodatkowy test 
wygrzewania szkła (HST), zgodnie z normą EN 14179-1 (lub równoważnymi normami stosowanymi poza UE). 

 
6.7 Normy 
 
Po obróbce cieplnej szkło Lacobel T i Matelac T powinno przejść następujące etapy kontroli:  

 

 Szkło wzmacniane termicznie musi być zgodne z normą EN 1863-1* 
 Szkło hartowane termicznie musi być zgodne z normą EN 12150-1* 
 Testy HST, o ile są przeprowadzane, muszą być zgodne z normą EN 14179-1* 

 
UWAGA: Na terenie UE szkło Lacobel T i Matelac T  musi posiadać oznaczenie CE, zgodnie z normami 
EN 1863-2, 12150-2 lub EN14179-2. Zgodnie z przepisami UE wszelkie wymagania określone przez ww. 
normy (wstępne badania typu wyrobu, zakładowa kontrola produkcji itd.) muszą zostać spełnione przez 
podmiot przeprowadzający obróbkę szkła. 
 
* Lub równoważna norma obowiązująca poza UE. 
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6.8 Pakowanie  
 
Jeśli odprężony  Lacobelu T lub Matelac T ma być dostarczony do innego zakładu w postaci formatek, 
należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących pakowania: 

 Pomiędzy każdą taflą szkła należy umieścić polietylenową piankę dystansową o grubości 1 mm, 
od strony nielakierowanej4. Można również zastosować suchy papier o obojętnym odczynie pH. 

 Należy upewnić się, że szkło przed pakowaniem jest suche. 
 Blok szklany powinien być opakowany w wodoszczelną kopertę z polietylenu zawierającą wewnątrz 

osuszającą torbę.  
 Należy zwrócić szczególną uwagę, by paczka była właściwie przytwierdzona do stojaka, aby tafle  

szkła nie ocierały się o siebie. 
 
Jeśli po poddaniu obróbce termicznej szkło Lacobel T / Matelac T ma zostać dostarczone do innego 
zakładu w postaci formatek, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących pakowania:  
 

 Pomiędzy każdą taflą szkła należy umieścić polietylenową piankę dystansową o grubości 1 mm (od 
strony nielakierowanej)4; można również zastosować suchy papier o obojętnym odczynie pH. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę, by paczka była właściwie przytwierdzona do stojaka, aby tafle 
szkła nie ocierały się o siebie. 

 

7. Gięcie  
 
W każdym przypadku lakierowana strona tafli musi być skierowana do góry. 
 

7.1. Szkło gięte poddane obróbce termicznej – piece oscylacyjne (tunelowe) 
 
Takie same zalecenia jak w przypadku hartowania szkła płaskiego. 

 
7.2. Szkło gięte poddane obróbce termicznej – piece statyczne (z formami 
zakrzywiającymi) 
 
Takie same zalecenia jak w przypadku czystego szkła float o tej samej grubości. 
 
Z wyżej opisanych powodów zaleca się stosowanie górnej konwekcji.  
 

7.3. Odprężone szkło gięte 
 
Takie same zalecenia jak w przypadku czystego szkła float o tej samej grubości. 

 
8. Piaskowanie / wytrawianie kwasem 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T można piaskować: 
 

 po stronie szklanej w przypadku szkła Lacobel T przed obróbką termiczną lub po niej; 
 po stronie lakierowanej, przed obróbką termiczną. 

 
Szkła Lacobel T nie można wytrawiać kwasem przed poddaniem obróbce termicznej. Możliwe jest jednak 
jego wytrawienie bezpośrednio po obróbce termicznej pod warunkiem, że nie dopuści się do kontaktu 
strony lakierowanej z oparami kwasu. 

 
  



 

 
AGC//Lacobel T / Matelac  T  – Instrukcja obróbki – Wersja 12 – Marzec2019 
   15 

 

9. Laminowanie 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T może być laminowane z wykorzystaniem folii EVA. Z folią PVB, różne gatunki 
zostały przetestowane i tylko wysoka przyczepność klasy BGR20 z Trosifol dała zadawalające wyniki w 
zakresie przyczepności. 
 

 Lacobel T: od strony szklanej (brak ograniczeń dla folii PVB w tym przypadku) i/ lub lakierowanej, 
wyłącznie po uprzednim poddaniu szkła procesowi hartowania termicznego;  

 Matelac T: od strony lakierowanej, wyłącznie po uprzednim poddaniu szkła procesowi hartowania 
termicznego.  

 
Tafle należy starannie umyć i osuszyć, by nie dopuścić do pozostania na powierzchni szkła jakichkolwiek 
śladów po kroplach wody. Należy również upewnić się, że obydwie strony tafli są wolne od jakichkolwiek 
zanieczyszczeń w postaci smug (olej, odciski palców, itd.) i drobinek (ziarna piasku, odłamki szkła, opiłki, 
itd.). 
 
Szkła Lacobel T i Matelac T nie można laminować przed poddaniem procesowi hartowania termicznego.  
 
Aby uzyskać dokładniejszych informacji, prosimy o kontakt z zespołem TAS (Zespół Doradztwa 
Technicznego) firmy AGC. 
 
  
Szkło Lacobel T i Matelac T jest produktem o właściwościach odbijających światło i nie może pełnić 
funkcji szkła przeziernego. Nie jest również przeznaczone do zastosowań w charakterze szkła 
podświetlanego (tak światłem naturalnym, jak i sztucznym).  
W sprawie alternatywnych produktów odpowiednich do tego rodzaju zastosowań prosimy o kontakt 
z lokalnym przedstawicielem AGC. 
 
 

10. Sitodruk 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T można pokrywać sitodrukiem, jednak wyłącznie po uprzednim poddaniu tafli 
procesowi hartowania termicznego. W trakcie nanoszenia sitodruku należy przestrzegać poniższych 
zaleceń: 
 

 Należy sprawdzić czy ustawienia pieca są poprawne dla danego typu szkła i emalii. 
 Zastosowana emalia musi być chemicznie kompatybilna z hartowanym termicznie szkłem 

Lacobel T / Matelac T. 
 Przed wykonaniem sitodruku poddane uprzednio termicznemu hartowaniu tafle szkła Lacobel T 

należy starannie umyć i osuszyć z obydwu stron celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (olej, 
odciski palców, ślady po etykietach itd.) i drobinek (ziarna piasku, odłamki szkła, opiłki, itd.). 

 Jeśli przetwórca szkła chce, używając emalii, nanieść techniką sitodruku wzór na całą 
powierzchnię polakierowanej strony tafli szkła Lacobel T, w trakcie ponownej obróbki termicznej 
pokryta lakierem strona hartowanego szkła Lacobel T musi być zwrócona w górę. 

 
11. Zastosowania w elewacjach 
 

 
Szkło Lacobel T i Matelac T jest produktem o właściwościach odbijających światło i nie może pełnić 
funkcji szkła przeziernego. Nie jest również przeznaczone do zastosowań w charakterze szkła 
podświetlanego (tak światłem naturalnym, jak i sztucznym).  
W sprawie alternatywnych produktów odpowiednich do tego rodzaju zastosowań prosimy o kontakt 
z lokalnym przedstawicielem AGC. 
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11.1 Szyby pojedyncze 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T może być używane w elewacjach ze szkleniem pojedynczym w charakterze 
spandreli, z zastrzeżeniem zastosowania od strony wewnętrznej odpowiedniego materiału izolacyjnego. 
W odniesieniu do pozycji powierzchni lakierowanej obowiązują następujące ograniczenia: 
 

         
  

     
   
    
 

 

11.2 Szyby izolacyjne 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T można stosować w izolacyjnych szybach zespolonych, lecz wyłącznie w 
charakterze spandreli. Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić, żeby szyba zespolona była widoczna od 
strony wnętrza budynku. Ma to na celu uniknięcie przenikania światła przez szybę. 
Spandrele powszechnie wykonuje się w formie szyby zespolonej jednokomorowej. Nie wykorzystuje się do 
tego celu konstrukcji dwukomorowej. 
W konkretnych przypadkach mogą obowiązywać krajowe lub lokalne uregulowania prawne dotyczące 
użycia spandreli w formie jednokomorowej szyby zespolonej. Podmiot dokonujący montażu zobowiązany 
jest: 

 powiadomić AGC o istnieniu takich regulacji podczas składania zamówienia na produkt; 
 uzyskać zatwierdzenie działu doradztwa technicznego AGC (AGC TAS); 
 przestrzegać wszelkich lokalnie obowiązujących norm i przepisów (np. we Francji zabronione jest 

stosowanie spandreli w formie szyb zespolonych). 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T może służyć do montażu w jednokomorowych szybach zespolonych przy 
zachowaniu następujących ograniczeń dotyczących pozycji lakierowanej powierzchni. 

 

       

   
 

 Pozycja lakierowanej powierzchni w szybach zespolonych 

 1 2 3 4 

Lacobel T NIE OK NIE OK* 

Matelac T NIE OK. NIE OK** 

 
 
*Należy mieć na uwadze fakt, że temperatura panująca wewnątrz szyb izolacyjnych może wzrosnąć, podobnie jak temperatura 
wewnętrznego panelu szyby izolacyjnej, ze względu na kolorową powierzchnię szkła Lacobel T / Matelac T. Monter powinien zastosować 
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia wystąpienia śladów przypaleń spowodowanych dotknięciem wewnętrznego panelu. To 
zjawisko jest najczęściej widoczne, kiedy powłoka low-e zostaje umieszczona przed taflą szkła Lacobel T / Matelac T. 
**Przetwórca musi zapewnić prawidłową przyczepność masy uszczelniającej z matową powierzchnią. 

 Pozycja lakierowanej powierzchni 

 1 2 

Lacobel T NIE OK 

Matelac T NIE OK 

UWAGA: Pozycja 1 zwrócona jest na zewnątrz budynku; pozycja 2 zwrócona jest do wnętrza 
budynku. 

Wewnątrz

 

Na zewnątrz

 

Wewnątrz

 

Na zewnątrz
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UWAGA: 

 Pozycja 1 zwrócona jest na zewnątrz budynku; pozycja 4, zwrócona jest do wnętrza budynku. 
 W przypadku montażu w jednokomorowej szybie zespolonej nie zachodzi konieczność usuwania 

lakieru wzdłuż krawędzi szkła Lacobel T / Matelac T.  
 Na terenie UE szkło Lacobel T / Matelac T podczas montażu w szybie izolacyjnej musi być 

opatrzone znakiem CE, zgodnie z normą EN 1279-5. Zgodnie z przepisami UE wszelkie 
wymagania określone w tej normie (wstępne badania typu wyrobu, zakładowa kontrola produkcji 
itd.) muszą zostać spełnione przez podmiot przeprowadzający obróbkę szkła. 

 W przypadku wykorzystania szyby zespolonej w charakterze spandrelu obydwie tafle szkła 
muszą być poddane obróbce termicznej. Wymagane jest również użycie wtórnego 
uszczelnienia w formie silikonu. 

 
11.3 Szklenie strukturalne, uszczelnienia pierwotne i wtórne  
 
Jeśli powierzchnia lakierowana styka się z masą uszczelniającą szyby zespolonej, w poszczególnych 
przypadkach należy sprawdzać kompatybilność mas stosowanych w charakterze uszczelnienia 
pierwotnego i wtórnego z użytym lakierem (lakierami). 

 

Szklenie strukturalne (szyby pojedyncze i spandrele w postaci jednokomorowych szyb 
zespolonych): 
 
Jedynym spoiwem zalecanym dla szkła Lacobel T i dla lakierowanej strony szkła Matelac T w 
zastosowaniach obejmujących szklenie strukturalne* jest silikon. 
Firma AGC Glass Europe zaleca stosowanie w charakterze kleju strukturalnego preparatu DC993 firmy 
Dow Corning lub Sika Sikasil SG500. 
W przypadku użycia Dow Corning DC993, po wstępnym oczyszczeniu powierzchni szkła Lacobel T / 
Matelac T  za pomocą środka czyszczącego R40 Dow Corning należy nałożyć podkład gruntujący 1200 
OS firmy Dow Corning. 
 
Szyby zespolone do zastosowania w spandrelach 
 

Masa 
uszczelniająca 

Zalecany typ i producent masy uszczelniającej  

Pierwotna Butylver [Fenzi] 

Wtórna Silikon DC3362 [Dow Corning] 

 
*Matowa strona szkła Matelac T nigdy nie powinna być używana do klejenia strukturalnego 

 
 
Ważne:  

 Odpowiedzialność za zgodność szyby zespolonej z wymogami norm CE/CPR oraz zapewnienie 
kompatybilności chemicznej spoczywa na zakładzie przetwórstwa szkła dokonującym złożenia 
szyby zespolonej. Ma on również obowiązek przeprowadzić stosowne testy i uzyskać odpowiednie 
certyfikaty. 

 Szkło Lacobel T i Matelac T w wersji kolorystycznej Crisp White nie jest całkowicie nieprzezierne. 
W związku z tym przez zewnętrzną taflę szyby zespolonej może być widoczna czarna masa 
uszczelniająca. 

 

11.4 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości produktu końcowego obejmuje kontrolę realizacji zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji 
obróbki i zgodności z wszelkimi obowiązującymi normami, a także przeprowadzanie szczegółowych 
inspekcji na każdym etapie procesu produkcji. 
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12. Zastosowanie we wnętrzach (szkło pojedyncze) 
 
Szkło Lacobel T lub Matelac T po obróbce termicznej może być używane do dekoracji wnętrz. 
 

Zalecamy zapoznanie się z naszą Instrukcją montażu szkła do dekoracji wnętrz na stronie www.agc-

yourglass.com 

 
UWAGA: 
Szkło Lacobel T i Matelac T w wersji kolorystycznej Crisp White nie jest całkowicie nieprzezierne, co 
uniemożliwia montaż z użyciem kleju. 
 

13. Przechowywanie szkła ciętego / szyb izolacyjnych 

13.1 Obróbka w tym samym zakładzie 
 
Po każdym etapie obróbki zalecamy umieszczenie wzdłuż krawędzi tafli podkładek korkowych z 
(samoprzylepną) pianką3. Podkładki należy przyklejać do niepokrytej lakierem powierzchni szkła. Ta sama 
zasada dotyczy paczek zawierających tafle szkła o różnych rozmiarach. 

Do rozdzielenia tafli szkła można również użyć suchego papieru o obojętnym odczynie pH. 

 
Szkło powinno być przechowywane zgodnie z zaleceniami w Rozdziale I.2 
 

13.2 Transport pociętego szkła do innego zakładu 
 
Jeśli szkło Lacobel T lub Matelac T ma zostać przewiezione z zakładu, w którym przeprowadzono jego 
obróbkę, do innego zakładu, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących pakowania: 

 

 Pomiędzy każdą taflą szkła należy umieścić polietylenową piankę dystansową o grubości 1 mm4; 
można również zastosować suchy papier o obojętnym odczynie pH. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę, by paczka była właściwie przytwierdzona do stojaka, aby tafle 
nie ocierały się o siebie. 

 

13.3 Transport na miejsce budowy 
 
Jeśli szkło jest dostarczane na miejsce budowy, musi być przechowywane w suchym, osłoniętym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Szkła nie wolno umieszczać na ziemi lub przechowywać w miejscu wystawionym 
na działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła.  

 
III. ZGODNOŚĆ  
 

1. Oznaczenie CE 
 
Odprężone (tj. nie poddane obróbce termicznej) tafle szkła Lacobel T / Matelac T dostarczane przez AGC 
nie wymagają oznaczenia CE. 
 
W przypadku obróbki szkła Lacobel T / Matelac T przez klienta (wzmacnianie termiczne, hartowanie, 
montaż w szybach izolacyjnych), klient jest odpowiedzialny za oznaczenie obrobionych produktów znakiem 
CE i spełnienie związanych z tym wymogów (przeprowadzenie wstępnych badań typu (ITT), oznaczenie 
szkła, zakładowa kontrola produkcji itd.). 

http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
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2. Zrzeczenie odpowiedzialności 
 
Do wyłącznej odpowiedzialności podmiotu przeprowadzającego obróbkę należy przeprowadzenie 
odpowiedniej inspekcji szkła poddawanego obróbce przed rozpoczęciem prac, po zakończeniu każdego 
etapu obróbki i przed montażem. Niedostosowanie się do norm międzynarodowych, instrukcji 
postępowania i wytycznych dotyczących obróbki zawartych w niniejszej instrukcji oraz powiązanych z nią 
dokumentach będzie skutkowało automatycznym zwolnieniem firmy AGC od odpowiedzialności związanej 
z produktem. Podmiotom przeprowadzającym obróbkę szkła zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów 
obejmujących typowe kompozycje szkła dla danego projektu przed poczynieniem dalszych zobowiązań 
wobec klientów. Podmiot przeprowadzający obróbkę ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość 
produktu końcowego. 

 
IV. INSTRUKCJE SZKLENIA 
 
Instrukcje dotyczące montażu szyb firmy AGC do zastosowań zewnętrznych są dostępne pod adresem 
www.agc-yourglass.com  
 
Instrukcje dotyczące montażu szyb firmy AGC do zastosowań wewnątrz budynków są dostępne pod 
adresem www.agc-yourglass.com  
 

V. TOUCH-UP PAINT - KOREKTOR LAKIERU 
 

Drobne zadrapania i uszkodzenia na lakierowanej stronie szkła z powodu manipulacji, przetwarzania lub 
montażu mogą być naprawione przy użyciu farby AGC FIX-TU Touch-up - korektor w standardowych 
kolorach, dostępny w www.agc-store.com.  

 
VI. CZYSZCZENIE 
 
Instrukcje dotyczące czyszczenia szyb zamontowanych na elewacjach budynków są dostępne pod 
adresem www.agc-yourglass.com  

 
  

http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-store.com/
http://www.agc-yourglass.com/
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VII. UWAGI 
 
1 Zalecane rękawice  
Opis produktu: HYD TUF 52-547 (rozmiar 8–10, do przenoszenia szkła powlekanego)  
Dostawca: IMPEXACOM  
Rue des tourterelles 14-16 B -5651 Thy le Château – Belgia  
Tel.: + 32 71 612145 Faks: + 32 71 612164  
 
2 Zalecany olej do cięcia  
Opis produktu: Olej do cięcia Sogever 1100 FG  
Dostawca: SOGELUB 
Rue de la terre à briques, B-7522 Marquain – Belgia 
 
3 Zalecane podkładki dystansowe do przechowywania szkła  
Opis produktu: podkładki korkowe z (samoprzylepną) pianką (3x20x20 mm)  
Dostawca: VITO IRMEN  
Mittelstrasse 74-80 - D-53407 Remagen – Niemcy  
Tel.:+ 49 26 42 40 07 10 Faks:+ 49 26 42 42 913  
 
4 Zalecana pianka do pakowania  
Opis produktu: pianka do pakowania o grubości 1 mm  
Dostawca: SCRIPHORIA  
Wellen - Belgia Tel.: + 32 11 370 111  
 
5 Osłony uchwytów przyssawnych 
Opis produktu: osłony uchwytów przyssawnych (maks. średnica 300 mm) 
Dostawca: IMPEXACOM 
Rue des tourterelles 14-16 - B-5651 Thy le Château – Belgia 
Tel.: + 32 71 612145 - Faks: + 32 71 612164 
 
6 Uchwyty dociskowe 
Opis produktu: szare uchwyty dociskowe, bez wypełniaczy na bazie sadzy technicznej 
Dostawca: Neptun, www.neptunglass.com  
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VIII. ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Niniejszy dokument zawiera zalecenia pozwalające zoptymalizować procesy obróbki jakościowej 
produktów AGC z gamy Lacobel T i Metalac T.AGC zamieszcza powyższe wskazówki w celach 
informacyjnych. Za skutki stosowania się do podanych wytycznych odpowiada wyłącznie użytkownik/klient. 

 
Treść niniejszej Instrukcji obróbki jest zgodna ze stanem wiedzy i doświadczenia firmy AGC w chwili jej 
publikacji. Każda wersja Instrukcji obróbki jest oznaczona datą publikacji. Najnowsza wersja Instrukcji 
obróbki zastępuje wszelkie poprzednie wersje. Zawsze należy pamiętać o tym, że najnowsza wersja może 
zawierać zmiany techniczne, które należy uwzględnić w czasie używania szkła produkcji firmy AGC. 
Najnowszą wersję Instrukcji obróbki i Warunków gwarancji, a także ich wersje w innych językach, można 
znaleźć na stronie www.agc-yourglass.com lub uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy AGC. Przed 
stosowaniem szkła firmy AGC zawsze należy sprawdzić, czy nie jest dostępna zaktualizowana wersja 
Instrukcji obróbki. 
Udzielana przez firmę AGC gwarancja na szkło obowiązuje jedynie w przypadku korzystania z najnowszej 

wersji Instrukcji obróbki, która może być od czasu do czasu aktualizowana, i gdy podczas stosowania 

szkła uwzględnione zostaną wszystkie istotne wymogi, normy i regulacje. Firma AGC dołożyła wszelkich 

starań, aby zapewnić dokładność informacji podanych w Instrukcji obróbki, jednak zrzeka się 

odpowiedzialności za przeoczenia, niedokładności i błędy typograficzne. 

W razie potrzeby klienci i osoby zajmujące się obróbką szkła mogą uzyskać dodatkową pomoc doradców 
ds. pomocy technicznej AGC (TAS). Całkowitą odpowiedzialność za obróbkę i montaż szkła, w tym również 
za kompatybilność zastosowanych materiałów, ponosi podmiot przeprowadzający obróbkę. AGC Glass 
Europe przyjmuje odpowiedzialność za dostarczany produkt oraz za ogólne warunki sprzedaży. 
 
Treść niniejszego dokumentu chroniona jest przepisami prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej 
i stanowi autorski materiał firmy AGC Glass Europe. Zabrania się powielania treści dokumentu bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody AGC Glass Europe. 

 

http://www.agc-yourglass.com/

