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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 zostać poddane obróbce termicznej (hartowanie 
termiczne zgodnie z normą EN12150 lub wzmacnianie termiczne zgodnie z normą EN1863). 
 

2. Produkt – Szkło Lacobel T i Matelac T należy przetworzyć w ciągu 24 miesięcy od dostawy. 
 

3. Przechowywanie i przenoszenie – Folia chroni warstwę lakieru przed działaniem wody i 
wilgoci podczas transportu, przechowywania i obróbki. Mimo to szkło Lacobel T i Matelac T 
należy przechowywać i przenosić ostrożnie, tak by nie dopuścić do uszkodzeń 
mechanicznych lakieru.  
 

4. Cięcie – Szkło Lacobel T i Matelac T z folią ochronną należy ciąć przy użyciu kółek tnących 
BOHLE (patrz tabela poniżej), aby dokładnie przeciąć warstwę folii. 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. Pasy powinny 
dawać się odłamać ręcznie. Ciśnienie cięcia należy zwiększyć i wynosić powinno około 2,4 
bary dla szkła o grubości 4mm i około 3 bary dla 6mm. Prędkość cięcia należy zmniejszyć w 
stosunku do prędkości cięcia dla tej samej grubości szkła bez folii o około 30%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kółko tnące                      Kąt (°)       Grubość (mm)  

B0 03A100M     100         3–4 

B0 03A110M     110         4–5 

B0 03A115M     115         5–6 

Kółko tnące w oprawce z tworzywa sztucznego  

B0 416A100M     100         3–4 

B0 416A110M     110         4–5 

B0 416A115M     115         5–6 

Lacobel T i Matelac T z folią ochronną 

 
Ważne instrukcje 

 
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami przed rozpoczęciem 

obróbki szkła Lacobel T i Matelac T z folią ochronną. 

 
 

 

mailto:tas@eu.agc.com
http://www.yourglass.com/
http://www.yourglass.com/


 

 

 

AGC // Lacobel T i Matelac T z folią ochronną – Ważne instrukcje – Wersja 3.0 –  marzec 2019 
 
 

 

5. Obróbka krawędzi – Narzędzia jednoostrzowe: Lakierowana powierzchnia powinna być 
zwrócona w kierunku operatora. Należy stosować czyste tarcze. Szlifierki taśmowe (typu 
„crossed belt”): Lakierowana powierzchnia tafli powinna być zwrócona w górę, należy 
używać zraszaczy.  
Narzędzia dwuostrzowe: Lakierowana powierzchnia powinna być zwrócona w górę. Należy 
stosować czyste tarcze. CNC: Lakierowana powierzchnia powinna być zwrócona w górę lub 
w kierunku operatora. 

 
6. Mycie: Nie przechowywać mokrych tafli szkła na stojakach między etapem obróbki krawędzi 

a myciem. Aby uniknąć uszkodzeń lakieru, cały proces obróbki szkła Lacobel T i Matelac T – 
od cięcia do hartowania – powinien być przeprowadzony bez przerw, w możliwie najkrótszym 
czasie. Celem uniknięcia uszkodzeń lakieru, szkło musi być całkowicie osuszone w ciągu 15 
minut od zakończenia obróbki krawędzi. 

 
Jeśli niezależnie od przyczyny folia odzieli się od lakieru wzdłuż krawędzi lub w rogach tafli, 
zalecamy dociśnięcie folii do szkła w celu usunięcia wody z powstałej przestrzeni. 

 
7. Usuwanie folii – Przed obróbką termiczną należy usunąć folię ochronną.  
 
8. Obróbka termiczna– Nie wolno stosować pieców hartowniczych bez konwekcji. Szkło 

należy poddać obróbce cieplnej w ciągu 5 dni po obróbce.  
Powierzchnia lakierowana zwrócona w górę: 
- piece wyłącznie z konwekcją górną: ustawić temperaturę odpowiednio na 690 °C dla 
elementów górnych i 710 °C dla elementów dolnych;  
- piece z konwekcją górną i dolną: ustawić temperaturę odpowiednio na 690 °C dla 
elementów górnych i 700 °C dla elementów dolnych.  

 
Ustawić ciśnienie konwekcji górnej i dolnej (jeśli jest dostępne) na 35% maksymalnego 
ciśnienia przez pierwsze 100 sekund czasu nagrzewania. 
Ustawienia temperatury i ciśnienia konwekcji są takie same niezależnie od barwy i grubości 
tafli. 
 

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 – Ze stron poświęconych marce Lacobel T i Matelac T w serwisie 
www.agc-yourglass.com można pobrać odpowiednią wersję językową Instrukcji. Zachęcamy 
również do kontaktu z działem wsparcia technicznego AGC Technical Advisory Services 
(TAS) lub odwiedzenia strony www.youtube.com/user/yourglass, gdzie można 
obejrzeć film z instrukcją obróbki szkła Lacobel T. 
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