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Niniejsza wersja instrukcji unieważnia 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 montażu szkła Lacobel T / Matelac T należy dokładnie 
zapoznać się z poniższymi wskazówkami. 

 
AGC stanowczo zaleca obróbkę produktów Lacobel T i Matelac T przez przetwórców 
zatwierdzonych przez AGC. Pełna lista zatwierdzonych przetwórców wraz z adresami i danymi 
kontaktowymi jest dostępna na stronie www.yourglass.com w dziale „Produkty” w sekcjach 
dotyczących Lacobel T i Matelac T. 

1. Produkt – Przed montażem szkło Lacobel T i Matelac T MUSI ZOSTAĆ poddane obróbce 
termicznej (hartowaniu termicznemu zgodnie z normą EN12150 lub wzmacnianiu termicznemu 
zgodnie z normą EN1863). 
 

2. Produkt – Szkło Lacobel T i Matelac T to produkt przeznaczony do zastosowań wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Szkła te nie zostały zaprojektowane do zastosowań w charakterze szkła 
podświetlanego. Informacje o innych produktach nadających się do takich zastosowań można 
uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy AGC. 

 
 

3. Produkt – Szkło Lacobel T i Matelac T w każdym kolorze może być stosowane w środowiskach o 
dużej wilgotności (kuchnie, łazienki itp.), ale nie powinno być narażone na długi kontakt z wodą. 
 

4. Jakość emalii – Przed montażem należy sprawdzić jakość (prawidłowość „związania”) emalii. 
Najprostszym sposobem jest dotknięcie powierzchni pokrytej emalią mokrym palcem. Od strony 
szklanej nie powinny być widoczne żadne mokre plamy. Od strony szklanej nie powinna być 
zauważalna żadna zmiana koloru. 
 

5. Jakość emalii – Należy sprawdzić, czy tylna część tafli szkła Lacobel T lub Matelac T nie została 
zarysowana podczas cięcia i montażu. 
 
 

6. Wymiarowanie – Grubość szkła Lacobel T lub Matelac T należy określić w odniesieniu do rozmiaru 
i kształtu poszczególnych tafli. Firma AGC zaleca, aby w zastosowaniach jako okładziny ścian 
wewnętrznych używać szkła o minimalnej grubości 6 mm (tafle > 1 m²). W zewnętrznych 
zastosowaniach elewacyjnych grubość szkła Lacobel T lub Matelac T zależy od obciążeń i 
naprężeń, jakim szkło będzie poddawane. W tym zakresie koniecznie należy przestrzegać 
krajowych norm i regulacji oraz wymagań podstawowych Eurokodu. 
 

7. Przygotowanie podłoża – Powierzchnie zarówno szkła, jak i podłoża muszą być czyste i suche. 
Szkła nie należy montować na powierzchniach porowatych niezabezpieczonych wcześniej 
odpowiednim podkładem gruntującym. W przypadku klejenia szkła bez podkładu gruntującego 
należy skontaktować się z dostawcą środków klejących. Przed montażem we wnętrzach firma AGC 
zaleca pomalowanie ściany na kolor szkła w miejscach łączenia szklanych tafli, aby uniknąć różnic 
kolorystycznych, które mogą być widoczne przez przezroczyste łączenia. 
 

8. Środki klejące – Do zastosowań wewnętrznych firma AGC zaleca stosowanie produktów klejących 
z linii FIX-IN. Szkła Lacobel T Crisp White i Matelac T Crisp White nie są w pełni nieprzezierne i 
dlatego nie mogą być klejone. W przypadku mechanicznego mocowania tych produktów firma AGC 
zaleca pomalowanie całej powierzchni ściany/podłoża na jednolity biały kolor. W zastosowaniach 
zewnętrznych zawsze należy stosować produkty klejące zalecane przez firmę AGC i postępować 
dokładnie według instrukcji producenta używanego produktu klejącego (zwłaszcza w zakresie ilości 
środka na m²). Za właściwe używanie produktu klejącego odpowiada jedynie użytkownik/klient.  
 

9. Bezpieczeństwo – Stanowczo zaleca się używanie rękawic ochronnych i innych stosownych 
środków ochrony indywidualnej podczas wszystkich prac, w tym transportu i układania szkła. 
 

10. Dodatkowe informacje – Prosimy odwiedzić sekcję marki Lacobel T i Matelac T na stronie 
www.agc-yourglass.com, skąd można pobrać instrukcje montażu w innych językach, lub 
skontaktować się z Zespołem Doradztwa Technicznego (TAS) firmy AGC. 

 
  

http://www.yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
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0. PRODUKT: LACOBEL T I MATELAC T 

W tej instrukcji opisano zalecane przez firmę AGC procedury montażu szkła Lacobel T i Matelac 
T. 
Prawidłowy montaż ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego wyglądu szkła, ponieważ 
pozwala zapobiec powstawaniu cieni i różnic kolorystycznych powodowanych przez podłoże, na 
którym szkło zostało zamontowane. 
Przed użyciem w jakimkolwiek zastosowaniu lub montażem szkło Lacobel T i Matelac T musi 
zostać poddane obróbce termicznej (wzmacnianiu termicznemu zgodnie z normą EN1863** lub 
hartowaniu termicznemu zgodnie z normą EN12150*). Patrz zalecenia w instrukcji obróbki szkła 
Lacobel T i Matelac T dostępnej na stronie www.agc-yourglass.com. 
Szkło hartowane termicznie może być klasyfikowane jako szkło bezpieczne zgodnie z normą 
EN12600**. 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T to produkt przeznaczony do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Szkło Lacobel T i Matelac T nie zostało zaprojektowane do zastosowań w charakterze 
szkła podświetlanego. Informacje o innych produktach nadających się do takich zastosowań można 
uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy AGC. 
 
Z powodu efektu falistości od rolek powstającego w procesie obróbki termicznej cięcie szkła 
należy prowadzić tak, aby fale na końcowym, zamontowanym szkle Lacobel T lub Matelac T 
układały się w tym samym, najlepiej poziomym, kierunku, co pozwoli uniknąć zaburzeń wyglądu 
gotowej płaszczyzny. 
 
Produkt jest odporny na działanie światła i promieniowania ultrafioletowego. Kolory szkła Lacobel T 
i Matelac T są utrwalane w procesie obróbki termicznej.  
 
Grubość tafli szkła typu float również w niewielki sposób wpływa na kolor, co może prowadzić do 
różnic kolorystycznych. Dlatego należy unikać układania obok siebie tafli szkła o tym samym 
kolorze i innej grubości. 

 
* * Lub równoważna norma obowiązująca poza UE.  

http://www.agc-yourglass.com/
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I. MONTAŻ WEWNĘTRZNY – okładziny ścian 

1. INSTRUKCJA MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO  

1.1 Wymiarowanie szkła 
 
Grubość szkła Lacobel T i Matelac T należy określić w odniesieniu do rozmiaru i kształtu 
poszczególnych tafli, podłoża i powiązanych wymagań. Firma AGC zaleca, aby w zastosowaniach 
jako okładziny ścian wewnętrznych używać szkła o minimalnej grubości 6 mm (tafle > 1 m²). W 
przypadku bardzo dużych tafli konieczne może być użycie szkła o większej grubości.  

 
1.2 Przygotowanie ścian (lub innej powierzchni nośnej) 

 Firma AGC zaleca, aby przed montażem szkła Lacobel T lub Matelac T jako okładzin 
ściennych skontrolować stan powierzchni nośnej, co ułatwi montaż i pozwoli uniknąć 
ewentualnego uszkodzenia powłoki barwnej szkła.  

 Należy usunąć wszelkie nierówności ścian/podłoża. Gładka powierzchnia zapewni optymalne 
przyleganie szkła.  

 Powłoka farby na szkle musi być dobrze wyschnięta i nie może być porysowana ani 
uszkodzona w inny sposób. 

 Szkło należy mocować do czystej i suchej powierzchni: szkła nie należy mocować na ścianach 
ani innych powierzchniach, które nie są całkowicie suche. 

 Podłoża porowate należy pokryć podkładem gruntującym. 

 

1.3 Środowiska wilgotne 

Szkło Lacobel T i Matelac T we wszystkich kolorach może być stosowane w środowiskach o 
dużej wilgotności (kuchnie, łazienki itp.), ale nie może być narażone na długi kontakt z wodą.  
Szkło należy zamontować w sposób uniemożliwiający wnikanie wody pod taflę (patrz instrukcja 
stosowania silikonu Fix-In). Miejsca wilgotne muszą być dobrze wentylowane, aby zapobiegać 
gromadzeniu się wody (co prowadziłoby do powstawania miejsc wody stale stojącej) na szkle 
przez długi czas. 

1.4 Montowanie szkła na podłożu nośnym  

Są dwa sposoby montażu szkła Lacobel T lub Matelac T na ścianach wewnętrznych (lub innych 
podłożach nośnych): 

 
 Klejenie przy użyciu: 

 silikonu FIX-IN, 
 silikonu FIX-IN i taśmy samoprzylepnej FIX-IN. 

 Mocowanie mechaniczne z użyciem śrub lub metalowych zatrzasków, bądź polegające na 

osadzeniu tafli szkła bezpośrednio w ramie. 
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Specjalna uwaga dotycząca szklanych paneli kuchennych 
 
Szkło niehartowane może pękać w przypadku wystąpienia w jednej tafli szkła różnicy temperatur 
przekraczającej 30°C. Pęknięcie takiego szkła może zostać spowodowane np. dotknięciem go 
gorącym czajnikiem. Po obróbce cieplnej szkło Lacobel T i Matelac T wytrzymuje różnice 
temperatur do 200°C w jednej tafli. 

1.4.1 Klejenie 
 

Jeżeli wybór montażu padnie na metodę klejenia należy użyć kleju najlepiej dostosowanego do 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa ze względu na wymiar szkła. 
 
Firma AGC stworzyła pod marką FIX-IN swoją własną linię wysoko wydajnych i łatwych w użyciu 
produktów klejących, które doskonale nadają się do profesjonalnego montażu szkła Lacobel T i 
Matelac T w zastosowaniach wewnętrznych. 
 
Specjalna formuła, stosowana wyłącznie przez firmę AGC, zapewnia idealną wzajemną 
kompatybilność komponentów produktów FIX-IN. Zapobiega to powstawaniu korozyjnych 
uszkodzeń farby, którą pokryte jest szkło Lacobel T i Matelac T. Te właściwości naszych 
produktów objęte są 10-letnią gwarancją(1).  
 
Profesjonalni monterzy mogą kupić produkty FIX-IN online pod adresem www.agc-store.com lub 
od podmiotów zajmujących się obróbką szkła. 
 
AGC wskazała inne kleje kompatybilne z lakierowanymi szkłami firmy AGC, dla których wskazane 
jest zapoznanie się z instrukcjami i gwarancjami podanymi przez producenta kleju. 
 

1.4.2 Silikon 
 
Silikon można stosować zarówno do szkła Lacobel T jak i Matelac T. 
 
Zalecane marki silikonu dla szkła Lacobel T i Matelac T   

 
 
 
 
 
 
 

  

Rodzaj Marka Producent 

Silikon alkoksylowy FIX-IN SL, przezroczysty AGC 

http://www.agc-store.com/
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Marki silikonu kompatybilne ze szkłem Lacobel T i Matelac T   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGC zaleca stosowanie rozwiązania FIX-IN aby zagwarantować pełną kompatybilność, przez cały 
czas, pomiędzy silikonem a farbą na szkle Lacobel T lub Matelac T. 
 
Wszystkie komponenty systemowe FIX-IN zostały ustandaryzowane, aby zapewnić odpowiednie 
przyleganie szkła do podłoża. Aby każdorazowo osiągać pożądane efekty pracy, należy zawsze 
przestrzegać dat przydatności do użycia i warunków przechowywania produktów. 
 
Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi używania produktów 
FIX-IN (zwłaszcza w zakresie ilości silikonu i taśmy na m²).  
 
Pełna instrukcja używania produktów FIX-IN, specyfikacje techniczne (TDS) oraz karty substancji 
niebezpiecznej (MSDS) można pobrać ze strony www.agc-yourglass.com (sekcja marki FIX-IN) lub 
ze strony www.agc-store.com. 
 
Używając produktów FIX-IN firmy AGC, należy przestrzegać lokalnych przepisów. 
 
Firma AGC zaleca stosowanie przezroczystego silikonu FIX-IN SL w połączeniu z dwustronnie 

samoprzylepną taśmą FIX-IN AT (oba środki należy nakładać w pionowych pasach), co: 

 pozwala na wprowadzanie minimalnych korekt położenia w czasie układania,  
 zapewnia wentylację potrzebną do prawidłowego utwardzenia się silikonu oraz zapobiega 

kondensacji z tyłu tafli szkła,  
 przylepność początkowa w ciągu 48 godzin od montażu. 

 
Zalecenia(2): 
 

 Firma AGC zaleca pomalować przed montażem szkła Lacobel T lub Matelac T  całą 
powierzchnię ściany na jednolity kolor, aby uniknąć późniejszych różnic kolorystycznych. 

 Szkło Lacobel T Crisp White i Matelac T Crisp White nie jest w pełni nieprzezierne i 
dlatego nie może być klejone. W przypadku mechanicznego mocowania szkła Lacobel T 
Crisp White lub Matelac T Crisp White firma AGC zaleca wcześniejsze pomalowanie całej 
powierzchni ściany/podłoża na jednolity biały kolor. Jeśli jedyną możliwością montażu 
szkła jest przyklejenie go silikonem, należy wybrać szkło Lacobel T Cool White lub 
Matelac T Cool White zamiast Crisp White, aby uniknąć widocznych punktów mocowania. 

 Uszczelnienie połączeń zapobiega wnikaniu wody w przestrzenie z tyłu tafli szkła i jest 
absolutnie konieczne w środowiskach wilgotnych. Łączenia powinny mieć szerokość 
3 mm(3).  

 Firma AGC zaleca przed montażem pomalować na kolor szkła te obszary podłoża, w 
których znajdą się łączenia, aby uniknąć kontrastu koloru szkła z kolorem podłoża, który 
może być widoczny przez przezroczysty silikon FIX-IN SL. 

 W przypadku używania produktów klejących innych niż FIX-IN firma AGC zaleca 
wcześniej dokładnie zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi ich 
stosowania. 

Rodzaj Marka Producent 

Silikon oksymowy 
Parasilico AM 85-1, 

przezroczysty 
DL Chemicals 

Silikon oksymowy Silirub 2, przezroczysty Soudal 

Silikon alkoksylowy0 DC 817, biały Dow Corning 

Silikon alkoksylowy Illbrück FA 940, biały Illbrück 

http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-store.com/
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 Firma AGC zaleca używać kilku krótszych kawałków taśmy zamiast jednego długiego.  
 

 
(1) Na utratę koloru, łuszczenie się lub pękanie farby. 
(2) W przypadku przestrzegania powyższych zaleceń ślady silikonu nie będą widoczne przez szkło – pod 

warunkiem termicznej obróbki szkła Lacobel T / Matelac T przeprowadzonej zgodnie z instrukcją obróbki szkła 
Lacobel T / Matelac T firmy AGC. 

(3) Szkło należy montować z uwzględnieniem położenia wszystkich szczelin dylatacyjnych i połączeń 
przesuwnych. Jeśli za szklaną konstrukcją znajduje się szczelina dylatacyjna, w konstrukcji szklanej musi 
znaleźć się szczelina o takich samych właściwościach i w tym samym miejscu. 

 

1.4.3 Montaż mechaniczny 
 
W przypadku stosowania ramy do mocowania szkła Lacobel T lub Matelac T należy: 
 

 stosować klocki pozycjonujące i dystansujące, aby zapobiec kontaktowi szkła z ramą, 
 unikać kontaktu szkła Lacobel T lub Matelac T z twardymi i/lub kruchymi elementami, 

takimi jak metal i porcelana. 
 

 
Stosowanie metalowych zatrzasków i/lub śrub 
 
W przypadku mocowania szkła za pomocą metalowych zatrzasków i/lub śrub należy: 
 

 wkładać podkładki między zatrzask a szkło, 
 unikać kontaktu szkła Lacobel T lub Matelac T z twardymi i/lub kruchymi elementami, 

takimi jak metal i porcelana. 
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II. MONTAŻ ZEWNĘTRZNY – zastosowania elewacyjne 
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1. WSTĘP 

Lacobel T i Matelac T to wysokiej jakości szkło dekoracyjne oferujące najlepsze bezpieczeństwo (w 
przypadku obróbki zgodnie z normą EN12150) wśród szkła jednopowłokowego dostępnego 
obecnie na rynku, które jest przeznaczone do zastosowań zewnętrznych (oraz wewnętrznych). 
Jego nieprzezierność jest zapewniana poprzez nałożenie wysokiej jakości farby emaliowej na tylną 
powierzchnię szkła. 
 
Nasze szkło, wysoko cenione w branży budowlanej, przez architektów i projektantów, jest dostępne 
w dużej liczbie kolorów. Stosowane w charakterze okładzin ścian stanowi interesującą alternatywę 
dla tradycyjnych rozwiązań budowlanych, takich jak mur ceglany, beton, płyty włókno-cementowe i 
okładziny drewniane. 
 
Szkła Lacobel T i Matelac T nie zaleca się do zastosowań w charakterze szkła podświetlanego, 
ponieważ produkt ten nie jest do tego przeznaczony. Informacje o innych produktach nadających 
się do takich zastosowań można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy AGC. 
 
Projekty: aby zapewnić jednolity wygląd i kolor w danym projekcie, firma AGC zaleca na każdym 
etapie projektu używać szkła Lacobel T lub Matelac T pochodzącego z jednej partii produkcyjnej 
i obrabianego termicznie w tym samym piecu, a następnie montować je w tym samym 
kierunku fal pochodzących od rolek pieca. 

2. INSTRUKCJA MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO  
 

Szkło Lacobel T i Matelac T może być używane tylko w zastosowaniach, w których 
widoczne na nim będzie tylko odbicie. 
Zastosowania, w których możliwe byłoby przenikanie światła przez szkło, są wykluczone. 
Dlatego szkło Lacobel T i Matelac T nie nadaje się do zastosowań w charakterze szkła 
podświetlanego (światłem naturalnym lub sztucznym).  
Informacje o innych produktach nadających się do takich zastosowań można uzyskać od 
lokalnego przedstawiciela firmy AGC. 

 
2.1 Podstawowe zasady 

Monterzy szkła muszą: 
 

 zadbać o to, aby produkty używane jako klocki pozycjonujące i do dociskania zespołu były 
kompatybilne ze szkłem i ze sobą wzajemnie, 

 montować szkło zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i kodeksami dobrych 
praktyk, a także zgodnie ze szczególnymi instrukcjami firmy AGC, 

 unikać wszelkich czynników, które mogłyby uszkodzić szkło poprzez naprężenia, 
zarysowania lub korozję w wyniku zastosowania nieodpowiednich produktów w trakcie 
montażu lub konserwacji. 

 
Architekci i inżynierowie projektu muszą zadbać o to, aby: 
 

 szyby miały prawidłowe wymiary zgodnie z maksymalnymi wymiarami produkcji i ciężarem, 
 obciążenia i naprężenia, jakim poddawane jest szkło, były odpowiednie do pożądanej 

wytrzymałości, 
 przestrzegane były krajowe normy i przepisy oraz wymagania podstawowe Eurokodu 

dotyczące mechanicznej wytrzymałości i stabilności, bezpieczeństwa ogniowego, bhp i 
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ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem – izolacyjności 
akustycznej, oszczędności energetycznej i retencji ciepła itp., 

 przylegające elementy konstrukcji pozwalały na łatwe i ekonomiczne prowadzenie prac 

konserwacyjnych i naprawczych oraz, jeśli okaże się to konieczne, wymianę szkła. 

2.2 Grubość szkła Lacobel T i Matelac T 

Grubość szkła Lacobel T i Matelac T zależy od obciążeń i naprężeń, jakim szkło będzie poddawane: 
 

 szklenie elewacyjne (tzn. odchylenie pod kątem maksymalnie 15° od pionu): wiatr 
 szklenie dachowe: wiatr, śnieg, obciążenia związane z konserwacją i ciężar własny. 

 
W celu określenia obciążeń należy odwołać się do obowiązujących norm i przepisów oraz dobrych 
praktyk w branży budowlanej i określić szczególne czynniki, które należy uwzględnić (np. wysokość i 
kształt budynku lub lokalizacja miejsca budowy). 
Kryteria te służą do ustalenia wymaganej grubości szkła. 
Grubość tafli szkła typu float również w niewielki sposób wpływa na kolor, co może prowadzić do 
różnic kolorystycznych. Dlatego należy unikać układania obok siebie tafli szkła o tym samym kolorze 
i innej grubości. 

2.3 Szyby pojedyncze – spandrele 

W połączeniu z szybami ze szkła przeziernego spandrele pozwalają uzyskać efekt elewacji całej ze 
szkła.  
 
Kolory spandreli można dobierać tak, aby się uzupełniały z innymi elementami – lub z nimi 
kontrastowały. 
 
Wybór spandrela odpowiedniego do danego szkła przeziernego nie zawsze jest prosty, dlatego 
najlepiej jest, gdy architekt, wykonawca i specjalista ds. szkła współpracują ze sobą, aby wybrać 
najlepsze rozwiązanie. 
 
Spandrele mogą być wentylowane lub niewentylowane. W przypadku używania w charakterze 
spandreli szkła Lacobel T lub Matelac T firma AGC zaleca stosowanie jedynie spandreli 
wentylowanych. Należy unikać kontaktu wody z powłoką emaliową szkła.   
 
Ogólne zalecenia dotyczące prawidłowego montażu szkła można znaleźć w broszurze technicznej 
firmy AGC „Instrukcja szklenia – montaż tradycyjny” dostępnej na stronie www.agc-yourglass.com. 
 
Szkła Lacobel T i Matelac T można używać w elewacjach ze szkleniem pojedynczym w 
charakterze spandreli, z zastrzeżeniem zastosowania od strony wewnętrznej odpowiedniego 
materiału izolacyjnego. Materiału izolacyjnego znajdującego się za szkłem nie można mocować do 
szkła. Pojedyncze szyby ze szkła Lacobel T lub Matelac T nie mogą być widoczne z wnętrza 
budynku. Ma to na celu uniknięcie przenikania światła przez szkło. 
 
Umiejscowienie lakierowanej powierzchni szkła Lacobel T podlega poniższym ograniczeniom.  
 

         
  

     
   
    

 Pozycja lakierowanej powierzchni 

 1 2 

Lacobel T NIE OK 

Matelac T NIE OK 

Wewnątrz

 

Na 
zewnątrz

 

http://www.agc-yourglass.com/
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UWAGA: 
 Pozycja 1 zwrócona jest na zewnątrz budynku; pozycja 2 zwrócona jest do wnętrza budynku. 
 Grubość tafli szkła w szybie pojedynczej musi wynosić co najmniej 6 mm. 
 

Spandrele z szyb pojedynczych ze szkła Lacobel T lub Matelac T można również mocować 
mechanicznie. Pojedyncze szyby ze szkła Lacobel T nie mogą być widoczne z wnętrza budynku. 
Ma to na celu uniknięcie przenikania światła przez szkło. 
Dotyczy elementów mocujących: 

 ustawione na krawędzi szkła, 
 ustawione w nawierconych otworach (ze ścięciem), 
 lub w kombinacji powyższych konfiguracji. 

 
Do zadań producenta należy obliczenie odporności elementów szklanych Lacobel T lub Matelac T 
na obciążenia (ciężar własny, wiatr, śnieg, obciążenia związane z konserwacją i inne) i z 
uwzględnieniem wybranego systemu mocowania. 
 
Wyliczone odkształcenie i naprężenia nie powinny przekraczać zalecanych maksymalnych wartości 

wskazanych w krajowych normach i kodeksach budowlanych. 

W cyklu eksploatacji zamontowanego szkła Lacobel T i Matelac T zużycie w wyniku oddziaływania 

warunków pogodowych i starzenie się mechanicznych elementów mocujących nie mogą prowadzić 

do utraty właściwości mocujących ani do powstania dodatkowych obciążeń i naprężeń, które 

mogłyby doprowadzić do zerwania mocowania mechanicznego lub pęknięcia szkła Lacobel T lub 

Matelac T. 

2.4 SZYBY IZOLACYJNE – SPANDRELE 

Szkło Lacobel T i Matelac T można stosować w izolacyjnych szybach zespolonych, lecz 
wyłącznie w charakterze spandreli.  
Szyby zespolone nie mogą być widoczne od strony wnętrza budynku. Ma to na celu uniknięcie 
przenikania światła przez szkło. 
 
Spandrele powszechnie wykonuje się w formie szyby zespolonej jednokomorowej. Nie wykorzystuje 
się do tego celu konstrukcji dwukomorowej. 
 
Spandrele mogą być wentylowane lub niewentylowane. W przypadku używania w charakterze 
spandreli szyb zespolonych firma AGC zaleca stosowanie jedynie spandreli wentylowanych. 
Należy unikać kontaktu wody z powłoką emaliową szkła.  
 
Obowiązywać mogą krajowe lub lokalne regulacje dotyczące stosowania szyb zespolonych jako 
spandreli. Podmiot dokonujący montażu zobowiązany jest: 

 powiadomić AGC o istnieniu takich regulacji podczas składania zamówienia na produkt; 
 uzyskać zatwierdzenie działu doradztwa technicznego AGC (AGC TAS); 

Wymagana jest ocena maksymalnej temperatury osiąganej przez każdy z materiałów 
konstrukcyjnych szyby zespolonej. Uzyskane wartości nie mogą przekraczać najwyższych 
dopuszczalnych wartości określonych w stosownych specyfikacjach technicznych dla 
poszczególnych materiałów. 

 przestrzegać wszelkich lokalnie obowiązujących norm i przepisów (np. we Francji 
zabronione jest stosowanie spandreli w formie szyb zespolonych). 

 
Ogólne zalecenia dotyczące prawidłowego układania szkła można znaleźć w broszurze technicznej 
firmy AGC „Instrukcja szklenia – montaż tradycyjny” dostępnej na stronie www.agc-yourglass.com 
 
Szkło Lacobel T i Matelac T może być stosowane w szybach zespolonych przy zachowaniu 
poniższych ograniczeń dotyczących pozycji lakierowanej powierzchni. 

http://www.agc-yourglass.com/
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 Pozycja lakierowanej powierzchni w szybach zespolonych 

 1 2 3 4 

Lacobel T NIE OK NIE OK(1)(2) 

Matelac T NIE OK NIE NIE 

 
(1) 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 lub 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 lub Matelac T. 

(2) Szyby zespolone nie mogą być widoczne od strony wnętrza budynku. Ma to na celu uniknięcie przenikania światła przez szkło. 

 
 
UWAGA: 

 Pozycja 1 zwrócona jest na zewnątrz budynku; pozycja 4 zwrócona jest do wnętrza 
budynku. 

 Do montażu w szybie zespolonej nie ma potrzeby usuwania farby z krawędzi tafli szkła 
Lacobel.  

 W UE każde szkło poddane obróbce termicznej, jak Lacobel T i Matelac T, musi być 
oznaczone znakiem CE. Zgodnie z przepisami UE wszelkie wymagania określone w 
normach (wstępne badania typu wyrobu, zakładowa kontrola produkcji itd.) muszą zostać 
spełnione przez podmiot przeprowadzający obróbkę szkła.  

 W przypadku szyb zespolonych stosowanych jako spandrele obie tafle szkła muszą być 
poddane obróbce termicznej (zgodnej z normą EN 12150 w przypadku szkła Lacobel T 
i Matelac T). Wymagane jest również użycie wtórnego uszczelnienia w formie silikonu. 

 Grubość zewnętrznej tafli szkła musi wynosić co najmniej 6 mm. 

2.5 SZKLENIE STRUKTURALNE, USZCZELNIENIA PIERWOTNE I 
WTÓRNE  

Jeśli powierzchnia lakierowana styka się z masą uszczelniającą szyby zespolonej, kompatybilność 
mas stosowanych w charakterze uszczelnienia pierwotnego i wtórnego z użytym na szkle lakierem 
oraz wszystkimi akcesoriami montażowymi (takimi jak uszczelki, ramy, listewki przyszybowe itp.) 
zatwierdza każdorazowo dostawca środka uszczelniającego. 
 
Szklenie strukturalne (szyby pojedyncze i spandrele w postaci jednokomorowych szyb 
zespolonych): 
 
Należy zapoznać się z broszurą techniczną firmy AGC zatytułowaną „Szklenie strukturalne” i 
dostępną na stronie www.agc-yourglass.com.  
 
Firma AGC zaleca stosowanie jedynie systemów szklenia strukturalnego z podparciem.  
 
W przypadku obowiązywania lokalnych regulacji dotyczących szklenia strukturalnego konieczne 
może być zastosowanie elementów zabezpieczających, które zapobiegają wypadnięciu szyby. 
 
Za zaprojektowanie połączeń w szkleniu strukturalnych („głębokość osadzenia h” i „grubość spoiny 

Wewnątrz Na zewnątrz 

http://www.agc-yourglass.com/
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e”) odpowiedzialny jest dostawca uszczelniającego silikonu strukturalnego. Obliczenia należy 
przeprowadzić zgodnie z techniczną normą ETAG-002 (lub inna normą lokalną, np. ASTM C1184) 
w funkcji obciążeń dynamicznych (np. obciążenie wiatrem), obciążeń statycznych, rozszerzalności 
cieplnej itd. 
 
Bez względu na wyliczone wartości firma AGC zaleca, aby „grubość spoiny” wynosiła co 
najmniej 6 mm, a współczynnik „głębokości osadzenia h” do „grubości spoiny e” wynosił minimalnie 
1:1 i maksymalnie 3:1. 
 
Jedynym produktem klejącym zalecanym do mocowania szkła Lacobel T i lakierowanej 
strony szkła Matelac T w szkleniu strukturalnym* jest silikon.  
 
Siła wiązania silikonu do zarówno ramy, jak i szkła Lacobel T lub Matelac T zależy od stanu 
powierzchni. Rama i szkło Lacobel T lub Matelac T muszą być suche, czyste i odpowiednio 
przygotowane (np. umyte w przemysłowej maszynie do mycia szkła lub odpowiednim środkiem 
czyszczącym i pokryte podkładem gruntującym). Jeśli to konieczne, z powierzchni klejonych należy 
usunąć tłuszcz. Bardzo ważne jest zachowanie czystości podczas pracy, ponieważ niektóre środki 
klejące mogą zostawiać ślady, które są trudne do usunięcia po utwardzeniu się danej substancji. 
 
Firma AGC Glass Europe zaleca stosowanie silikonów DC993 firmy Dow Corning lub SG-500 
firmy Sika jako produktów klejących w zastosowaniach strukturalnych.  
 
Środki klejące Dow Corning: obowiązkowo stosować należy podkład gruntujący Dow Corning 
1200 OS po wstępnym oczyszczeniu powierzchni szkła Lacobel T lub Matelac T za pomocą środka 
czyszczącego Dow Corning R40 do szkła Lacobel T/Matelac T nr ref. 5813 Misty White i nr ref. 5713 
Light Green.  
 
Środki klejące Sika: powierzchnię szkła Lacobel T lub Matelac T można przygotować, stosując 
środek czyszczący/aktywator wiązania, np. Sika Cleaner-P lub Sika Aktivator-205.  
 
 
Pierwotne i wtórne uszczelnianie szyb zespolonych w spandrelach 
 

Masa 
uszczelniająca 

Zalecany typ masy uszczelniającej  Producent 

Pierwotna Poliizobutylen (PIB) Butylver Fenzi 

Wtórna Silikon DC3362  Dow Corning 

Wtórna Silikon IG-16  Sika 

Pogodowa Silikon DC791  Dow Corning 

 
Uwaga:  
 

 Za kompatybilność szyby zespolonej z wymogami CE-/CPR- oraz kompatybilność 
chemiczną odpowiada wyłącznie podmiot odpowiedzialny za obróbkę szyby zespolonej, w 
tym jej testowanie i certyfikację. 

 Szkło Lacobel T i Matelac T  Crisp White nie jest w pełni nieprzezierne. Możliwe jest, że 
czarne uszczelnienie będzie widoczne w odbiciu poprzez zewnętrzną taflę w szybie 
zespolonej. 

 
2.6 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA – SZKLENIE ELEWACYJNE  

Ogólne instrukcje czyszczenia i konserwacji znaleźć można w przygotowanej przez firmę AGC 
„Instrukcji czyszczenia i konserwacji – szkło elewacyjne” dostępnej na stronie www.agc-
yourglass.com. 
 
*Matowa strona szkła Matelac T nigdy nie powinna być używana do klejenia strukturalnego 

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

IV. ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Ten dokument zawiera zalecenia dotyczące najlepszego montażu produktu. AGC Glass Europe 
zamieszcza powyższe wskazówki jedynie w celach informacyjnych. Za skutki stosowania się do 
podanych wytycznych odpowiada wyłącznie użytkownik/klient. 
 
Zawartość tej instrukcji montażu odpowiada stanowi naszej wiedzy i naszemu doświadczeniu w 
czasie jej publikacji. Każda wersja instrukcji montażu jest oznaczona datą publikacji. Najnowsza 
wersja instrukcji montażu unieważnia i 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 montażu oraz warunki 
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 dostępna jest zaktualizowana wersja instrukcji montażu. 

Udzielana przez firmę AGC gwarancja na szkło obowiązuje jedynie w przypadku korzystania z 
najnowszej wersji instrukcji montażu, 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 
montażu, ale zrzeka się odpowiedzialności za przeoczenia, niedokładności i błędy typograficzne. 

W razie potrzeby klienci i monterzy mogą uzyskać dodatkową pomoc doradców ds. pomocy 
technicznej AGC (TAS). Monter ponosi całkowitą odpowiedzialność za końcową aplikację, w tym 
instalację szyby i kompatybilność wykorzystanych materiałów. Firma 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-store.com/
http://www.agc-yourglass.com/

