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I. ODBIÓR i MAGAZYNOWANIE 
 
1. Rozładunek 
 
Towar należy skontrolować przy odbiorze. Firma AGC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
uszkodzenia towaru powstałe po dostawie, podczas przenoszenia, obróbki lub instalacji produktu 
końcowego w budynku, w przypadku nieprzestrzegania poniższych zaleceń: 
� Stojak należy umieścić na idealnie równym podłożu. 
� Do przenoszenia należy używać odpowiedniego sprzętu. 
� Chwytak musi być idealnie scentrowany. 
� Przy przenoszeniu towaru nie wolno dopuścić do uszkodzenia opakowania ochronnego. 
� Szkło należy przechowywać na odpowiednich stojakach. 
� Wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania muszą być ściśle przestrzegane. 
 
 
Uwagi ogólne: 
� Zaciski, zawiesia, trawersy oraz pozostały sprzęt służący do przenoszenia towaru musi spełniać 

obowiązujące przepisy oraz posiadać atesty wydane przez odpowiednie władze. 
� Należy zagwarantować bezpieczeństwo personelu. Personel niebiorący udziału w przenoszeniu 

towaru powinien znajdować się poza strefą przenoszenia. Należy stosować odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej. 

� Personel musi odbyć odpowiednie przeszkolenie. 
 
 
2. Magazynowanie pakietów 
 

Właściwe magazynowanie pakietów ogranicza ryzyko chemicznego i mechanicznego uszkodzenia 
szkła. 
 

Należy unikać znacznych wahań temperatury i wilgotności, gdyż mogą one prowadzić do skraplania 
się pary wodnej na powierzchni szkła. Wahania te występują zwykle w pobliżu miejsca załadunku lub 
rozładunku. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się tafli szkła z wodą. 
 

Należy zadbać o to, by otaczające powietrze było wolne od wszelkich substancji korozyjnych, takich 
jak chlor czy siarka. Do źródeł tych pierwiastków należą urządzenia wyposażone w silniki cieplne, 
stacje ładowania akumulatorów, sól drogowa znajdująca się na nawierzchni itd. 
 

Stojaki używane do transport towaru nie są przeznaczone do jego magazynowania. Dlatego też szkło 
w rozmiarze PLF należy przechowywać na stojakach z przekładkami pomiędzy poszczególnymi 
pakietami, pamiętając o tym, aby wszystkie pakiety o tych samych wymiarach były przechowywane 
razem. 
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II. OBRÓBKA 
 
0. Bezpiecze ństwo 
 
Personel odpowiedzialny za przenoszenie szkła na każdym z etapów procesu obróbki musi być 
wyposażony w odpowiedni sprzęt ochronny: obuwie, rękawice1, okulary. 
 
 
1. Rozkrój 
 
Podczas wykonywania rozkroju należy przestrzegać następujących środków ostrożności: 
� Powierzchnia powlekana musi być skierowana ku górze, aby uniknąć kontaktu powłoki z 

powierzchnią stołu. 
� Należy stosować ciecz chłodząco-smarującą odpowiednią dla danego rodzaju powłoki, 

charakteryzującą się odpowiednią lotnością i odpowiednim stopniem rozpuszczalności w wodzie2. 
� Zarówno stół, jak i wszelkie urządzenia służące do łamania szkła, które mają wejść w kontakt z 

powłoką naniesioną na szkło, muszą zostać uprzednio zatwierdzone do użytku. 
 
Jeśli po zakończeniu rozkroju szkło jest przechowywane na stojakach, nie ma konieczności 
stosowania przekładek, pod warunkiem że tafle są w dalszym ciągu pokryte proszkiem separującym. 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu warstwa proszku pozostałego na tafli jest zbyt cienka, to pomiędzy 
taflami należy umieścić korkowe przekładki3. Te same zalecenia odnoszą się również do pakietów 
zawierających tafle szkła o różnych wymiarach. 
 
Brzegowa warstwa powłok Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, 
Blackpearl, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A nie musi być usuwana. 
 
 
2. Obróbka kraw ędzi 
 
Powłoki Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Stopsol Phoenix, 
Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A można, jeśli zajdzie taka potrzeba, poddawać 
hartowaniu termicznemu lub wzmacnianiu termicznemu. W związku z czym krawędzie tafli muszą 
zostać uformowane. 
 

 

2.1 Przenoszenie szkła 
 

Personel odpowiedzialny za przenoszenie tafli i formowanie krawędzi musi stosować rękawice 
ochronne. 
 

 

2.2 Formowanie kraw ędzi 
 
W przypadku szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, 
Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A można stosować w zasadzie wszystkie dostępne 
na rynku urządzenia do obróbki krawędzi: 
� szlifierko-topiarki krzyżowe 
� krawędziarki pionowe, pojedyncze 
� krawędziarki poziome, podwójne 
� numeryczne centra obróbcze (CNC) 
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Podczas procesu formowania krawędzi powierzchnia powlekana tafli powinna być skierowana raczej 
ku górze. 
 
 

2.3 Rozładunek 
 
Z uwagi na to, że podczas procesu czyszczenia proszek separujący zostaje usunięty, wokół krawędzi 
każdej tafli należy umieścić mikroprzyssawki3, aby nie dopuścić do stykania się szkła z powłokami. Do 
pakowania dużej liczby tafli zamiast mikroprzyssawek można również zastosować papier o odczynie 
obojętnym. 
 
 

3. Czyszczenie 

 
Ten etap obejmuje mycie, płukanie oraz suszenie szkła. 
 
W przypadku gdy urządzenie myjące jest wyposażone w twarde szczotki (> 150 µ), nie należy 
przerywać cyklu czyszczenia, jeśli szkło znajduje się w urządzeniu myjącym. 
 
Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących jakości wody. Niemniej jednak wartość pH wody używanej 
w urządzeniu myjącym i urządzeniu do obróbki krawędzi powinna mieścić się w zakresie od 6 do 8. 
 
Po zakończeniu procesu czyszczenia tafle szkła muszą być idealnie czyste, aby nie doszło do 
zanieczyszczenia rolek pieca hartowniczego. 
 
Po zakończeniu procesu czyszczenia pomiędzy taflami szkła należy umieścić mikroprzyssawki. 
 

 

Kontrola jakości 
 
Po ukończeniu procesu czyszczenia szkło powlekane należy poddać kontroli. Aby ułatwić obserwację 
światła odbijanego przez powłokę, przy wyjściu szkła z urządzenia myjącego, nad stanowiskiem 
kontroli należy zainstalować oświetlenie halogenowe. 
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4. Sitodruk i emaliowanie 

4.1 Uwagi ogólne 
 
Ograniczenia dotyczące sitodruku i emaliowania 
 

 Emaliowanie 
powierzchni 
niepowlekanej 

Emaliowanie 
powierzchni 
powlekanej 

Stopsol Classic TAK TAK 
Stopsol Supersilver TAK TAK* 
Stopsol Silverlight TAK TAK* 
Blackpearl TAK TAK 
Stopsol Phoenix TAK TAK* 
Sunergy NIE TAK 
Planibel G NIE TAK 
Planibel GFasT TAK TAK 
Planibel A TAK TAK 
* konieczne jest przeprowadzenie kontroli wyglądu zgodnie z §4.2 

 
 

4.2 Środki ostro żności stosowane przy emaliowaniu powierzchni powlekanej 
 
Powierzchnia powlekana szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, 
Stopsol Phoenix, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A może być zdobiona metodą 
sitodruku, o ile przestrzegane są poniższe zalecenia. 
 

Jeśli zdobienie metodą sitodruku będzie obejmować również krawędzie tafli, to należy sprawdzić, czy 
dany rodzaj emalii jest odpowiedni dla danego rodzaju szyby zespolonej oraz spoiwa konstrukcyjnego. 
 

Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na górnej powierzchni tafli (powierzchni powlekanej) mogą 
zostać usunięte przy użyciu strumienia suchego sprężonego powietrza. 
 

Efekt końcowy będzie uzależniony od rodzaju i parametrów pieca, koloru i rodzaju emalii oraz rodzaju 
motywu zdobniczego. Osoba dokonująca obróbki będzie musiała w poszczególnych przypadkach 
przeprowadzić testy próbne, aby skontrolować wygląd, właściwości mechaniczne i chemiczne 
emaliowanego szkła. Do końcowej oceny estetyki wykonania zalecamy wykorzystanie modelu. 
 

 

4.3 Środki ostro żności stosowane przy emaliowaniu powierzchni niepowlekan ej 
 

Powierzchnia niepowlekana szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, 
Stopsol Phoenix, Planibel GFasT oraz Planibel A może być zdobiona metodą sitodruku, tak jak zwykłe 
szkło float. 
 
Skierowanie powierzchni powlekanej do dołu nie wpłynie na zachowanie szkła w piecu. 
 
W przypadku zastosowania nawiewu powietrza, górne i dolne ciśnienie musi zostać idealnie 
dostrojone, tak aby w ciągu całego procesu nagrzewania w piecu hartowniczym tafla szkła pozostała 
płaska. Zalecenia dotyczące nagrzewania mają zastosowanie również wówczas, gdy układ nawiewu 
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powietrza nie jest używany. 

4.4 Kontrola jako ści 
 
Po ukończeniu procesu zdobienia metodą sitodruku szkło powlekane należy poddać kontroli. Aby 
ułatwić obserwację światła odbijanego przez powłokę po wykonaniu zdobienia metodą sitodruku, nad 
stanowiskiem kontroli należy zainstalować oświetlenie halogenowe. 

4.5 Właściwo ści szkła emaliowanego 
 

Naniesienie emalii na powłokę zmienia właściwości optyczne produktu końcowego. Informacji na 
temat tych właściwości udziela Centrum Pomocy Technicznej w Brukseli 
(technical.advisory.service@eu.agc-flatglass.com). 
 

 
5. Hartowanie termiczne/Wzmacnianie termiczne 

5.1 Wstęp 
 
Szkło Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl oraz Stopsol Phoenix 
charakteryzuje się takim samym współczynnikiem przenikania ciepła jak szkło float (współczynnik 
przenikania ciepła = 0,89). Do hartowania termicznego/wzmacniania termicznego tych rodzajów szkła 
mogą być używane wszystkie dostępne na rynku rodzaje pieców hartowniczych. 
 
Szkło Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A charakteryzuje się współczynnikiem 
przenikania ciepła na poziomie odpowiednio 0,28, 0,15, 0,15 i 0,10. Do hartowania termicznego tych 
rodzajów szkła należy używać pieców konwekcyjnych z niskim lub średnim nawiewem powietrza. 
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5.2 Zalecenia 
 
Personel odpowiedzialny za przenoszenie szkła musi stosować rękawice ochronne1. 
 
Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące położenia powłok oraz rodzaju nawiewu powietrza w 
piecu. 
 
 Poło żenie powłoki w 

piecu 
Nawiew  powietrza  

Do góry Do dołu* Z góry** Z dołu** 
Stopsol Classic TAK TAK Dozwolony Dozwolony 
Stopsol Supersilver TAK TAK Dozwolony Dozwolony 
Stopsol Silverlight TAK TAK Dozwolony Dozwolony 
Blackpearl TAK TAK Dozwolony Dozwolony 
Stopsol Phoenix TAK TAK Dozwolony Dozwolony 
Sunergy TAK NIE Niezbędny(niska) Dozwolony 
Planibel G TAK NIE Niezbędny (średnia) Dozwolony 
Planibel GFasT (do 
góry) 

TAK - Niezbędny (średnia) Dozwolony 

Planibel GFasT (do 
dołu) 

- TAK Dozwolony Dozwolony 

Planibel A (do góry) TAK - Niezbędny (średnia) Dozwolony 
Planibel A (do dołu) - TAK Dozwolony Dozwolony 
* Zarówno rolki, jak i strefę chłodzenia oraz przenośnik należy utrzymywać w czystości. 
** W przypadku stosowania nawiewu powietrza, górne i dolne ciśnienie musi zostać idealnie 

dostrojone, tak aby w ciągu całego procesu nagrzewania w piecu hartowniczym tafla szkła 
pozostała płaska. Zalecenia dotyczące nagrzewania mają zastosowanie również wówczas, gdy 
układ nawiewu powietrza nie jest używany. 

 
 
Oznakowanie można umieścić na górnej powierzchni szkła przed rozpoczęciem procesu hartowania. 

5.3 Ustawienia 
 
Procesy hartowania termicznego/wzmacniania termicznego szkła Stopsol Classic, Stopsol 
Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl oraz Stopsol Phoenix należy przeprowadzać przy takich 
samych ustawieniach jak w przypadku szkła niepowlekanego. 
 
W przypadku szkła Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A ustawienia układu nawiewu 
powietrza będą uzależnione od współczynnika przenikania ciepła powłoki. W celu uzyskania 
dokładniejszych informacji, należy skontaktować się z Centrum Pomocy Technicznej w Brukseli 
(technical.advisory.service@eu.agc-flatglass.com). 

5.4 Rozładunek 
 
� W przypadku dokonywania rozładunku ręcznego personel musi stosować czyste rękawice 

ochronne1. 
� Tafle szkła o większych wymiarach i większym ciężarze należy przenosić przy użyciu trawersu 

wyposażonego w przyssawki. 
� Z uwagi na to, że tafle szkła hartowanego nigdy nie są idealnie płaskie, aby zapobiec stykaniu się 

szkła z powłokami, wokół krawędzi każdej tafli należy umieścić mikroprzyssawki3. W przypadku 
większej liczby tafli, aby uniknąć stykania się szkła z powłokami podczas przenoszenia i 
transportu tafli, w charakterze przekładek można zastosować również papier. 
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5.5 Wygrzewanie termiczne szkła hartowanego (Heat Soak  Test) 
 
Szkło hartowane produkowane przez AGC Flat Glass Europe nie jest weryfikowane pod kątem 
ewentualnych samoistnych pęknięć, powodowanych przez wtrącenia siarczku niklu w strukturę szkła. 
Na życzenie klienta może zostać przeprowadzony test Heat Soak zgodnie z normą EN 14179-1 (lub 
równoważnymi normami obowiązującymi w krajach spoza UE). 
 
Przekładki należy umieścić tylko na obrzeżach tafli szkła. 
 

5.6 Kontrola jako ści 
 
Właściwości szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl oraz Stopsol 
Phoenix nie ulegają zmianie pod wpływem obróbki cieplnej (hartowania termicznego/wzmacniania 
termicznego, gięcia oraz testu heat soak). 
 
Współczynnik przenikania ciepła i oporność elektryczna szkła Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT 
oraz Planibel A może ulec zmianie w wyniku procesu hartowania. Zaleca się utrzymywanie rezystencji 
powierzchniowej (mierzonej za pomocą sondy czteroostrzowej) poniżej 55 omów dla szkła Sunergy i 
poniżej 17 omów dla szkła Planibel G i Planibel GFasT i poniżej 11 omów dla szkła Planibel A. 
 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji, należy skontaktować się z Centrum Pomocy 
Technicznej w Brukselii (technical.advisory.service@eu.agc-flatglass.com). 
 
Po zakończeniu procesu hartowania szkło Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, 
Blackpearl, Stopsol Phoenix, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A musi być poddane 
następującym kontrolom: 
� kontrola powłoki zgodnie z normą EN 1096-1* 
� kontrola szkła hartowanego pod kątem zgodności z normą EN 12150-1* 
� kontrola szkła wzmacnianego termicznie pod kątem zgodności z normą EN 1863-1* 
� ewentualny test Heat Soak (HST) musi zostać przeprowadzony zgodnie z normą EN 14179-1* 
 
Dla szkła emaliowanego, AGC zaleca aby sprawdzić wygląd produktu patrząc na stronę nie 
emaliowaną. 
 

Uwaga: w krajach UE; Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, 

Blackpearl, Sunegy, Planibel G, Planibel G fas T i Planibel A – szkła te muszą nosić oznakowanie 

CE zgodnie z normami EN 1863-2, EN 12150-2 i EN 14179-2. Przetwórcy muszą przestrzegać 

wszystkich wymagań tych standardów (ITT, FPC, itd)  
 

* lub równoważną normą obowiązującą w kraju spoza UE. 
 

5.7 Pakowanie 

 
Przy transporcie małoformatowego szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, 
Blackpearl, Stopsol Phoenix, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A pomiędzy 
zakładami, należy przestrzegać poniższych zaleceń w zakresie pakowania: 
� Pomiędzy taflami należy umieścić arkusze separującej pianki polietylenowej o grubości 1 mm4. 
� Należy sprawdzić, czy pakiet jest przymocowany do stojaka w sposób zabezpieczający przed 

wzajemnym ocieraniem się tafli. 
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6. Gięcie 
 
Procesy gięcia, gięcia metodą hartowania oraz gięcia metodą wzmacniania termicznego szkła Stopsol 
Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl oraz Stopsol Phoenix należy 
przeprowadzać przy takich samych ustawieniach pieca jak w przypadku szkła niepowlekanego. 
 
W przypadku szkła Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A ustawienia układu nawiewu 
powietrza będą uzależnione od współczynnika przenikania ciepła powłoki. 
 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji, należy skontaktować się z Centrum Pomocy 
Technicznej w Brukseli (technical.advisory.service@eu.agc-flatglass.com). 
 
Aby ograniczyć ryzyko pęknięcia szkła w strefie grzejnej (gięcie metodą odprężania) lub w strefie 
chłodzenia (gięcie metodą hartowania/wzmacniania termicznego), AGC zaleca dokonanie obróbki 
krawędzi tafli w celu ich stępienia. 
 
Powłoka może znajdować się pod wpływem sił ściskających lub rozciągających. W związku z czym 
możliwe jest uzyskanie S-kształtnego szkła giętego. 
 
 
7. Laminowanie 
 
Szkło Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Stopsol Phoenix, Sunergy, 
Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A

 

może być poddawane procesowi laminowania. 

 
 
Poniżej przedstawiono dopuszczalne pozycje powłok. 
 

 Pozycj a powłok i w szkle laminowanym  
 1 na folii  PVB 2 
Stopsol Classic TAK TAK TAK 
Stopsol Supersilver TAK TAK TAK 
Stopsol Silverlight TAK TAK TAK 
Blackpearl NIE NIE NIE 
Stopsol Phoenix TAK NIE TAK 
Sunergy NIE DOT. TAK TAK 
Planibel G NIE DOT. NIE TAK 
Planibel GFasT NIE DOT. NIE TAK 
Planibel A NIE DOT. NIE TAK 
Uwagi: 
- pozycja 1 oznacza na zewnątrz budynku; pozycja 2 oznacza wewnątrz 

budynku 
- gdy powłoka niskoemisyjna styka się z folią PVC, traci swoje właściwości 

izolacyjne 
- gdy powłoka styka się z folią PVC, jej kolor i właściwości optyczne ulegają 

zmianie 
- NIE DOT.: brak technicznego uzasadnienia zastosowania powłoki w tej 

pozycji; patrz uwagi pod tabelką. 
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Uwaga: w krajach UE; szkła laminowane , włączając w to  Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, 

Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, Blackpearl, Sunegy, Planibel G, Planibel G fas T i Planibel A, 

muszą nosić oznakowanie CE zgodnie z normą EN 14449. Przetwórcy muszą przestrzegać 

wszystkich wymagań tego standardu (ITT, FPC, itd)  

 
8. Wykorzystanie do szklenia pojedynczego 
 
Szkło Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Stopsol Phoenix, Sunergy, 
Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A może być stosowane do pojedynczego szklenia elewacji z 
następującymi ograniczeniami w zakresie pozycji powłok. 
 

 
 

 Pozycja powłoki  
 1 2 
Stopsol Classic TAK TAK 
Stopsol Supersilver TAK TAK 
Stopsol Silverlight TAK TAK 
Blackpearl TAK TAK 
Stopsol Phoenix NIE TAK 
Sunergy NIE DOT. TAK 
Planibel G NIE DOT. TAK 
Planibel GFasT  NIE DOT. TAK 
Planibel A NIE DOT. TAK 
Uwagi: pozycja 1 oznacza na zewnątrz budynku, pozycja 2 
oznacza wewnątrz budynku 
NIE DOT.: brak technicznego uzasadnienia zastosowania 
powłoki w tej pozycji; patrz uwagi pod tabelką. 

 
 
8. Wykorzystanie w szybach zespolonych 
 
Szkło Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Stopsol Phoenix, Sunergy, 
Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A jest przeznaczone do wykorzystania w podwójnych 
szybach zespolonych z następującymi ograniczeniami w zakresie pozycji powłok. 
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 Pozycja  powłok i w szybie jednokomorowej  
 1 2 3 4 
Stopsol Classic TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. 
Stopsol Supersilver TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. 
Stopsol Silverlight TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. 
Blackpearl NIE DOT. TAK NIE DOT. TAK 
Stopsol Phoenix TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. 
Sunergy NIE DOT. TAK TAK NIE DOT. 
Planibel G NIE DOT. NIE* TAK NIE DOT. 
Planibel GFasT  NIE DOT. NIE* TAK NIE DOT. 
Planibel A NIE DOT. NIE* TAK NIE DOT. 
* Właściwości optyczne nie są idealne. 
NIE DOT.: brak technicznego uzasadnienia zastosowania powłoki w tej pozycji; patrz uwagi pod 
tabelką. 
 

 

 Pozycja powłoki w szybie dwukomorowej  
 1 2 3 4 5 6 
Stopsol Classic TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. 
Stopsol Supersilver TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. 
Stopsol Silverlight TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. 
Blackpearl NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. TAK NIE DOT. TAK 
Stopsol Phoenix      TAK TAK NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT. 
Sunergy NIE DOT. TAK TAK TAK TAK NIE DOT. 
Planibel G NIE DOT. NIE* TAK TAK TAK NIE DOT. 
Planibel G fasT  NIE DOT. NIE* TAK TAK TAK NIE DOT. 
Planibel A NIE DOT. NIE* TAK TAK TAK NIE DOT. 
* Właściwości optyczne nie są idealne. 
NIE DOT.: brak technicznego uzasadnienia zastosowania powłoki w tej pozycji; patrz uwagi pod 
tabelką. 
 
Brzegowa warstwa powłok Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, 
Blackpearl, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A nie wymaga usuwania. 
 
Uwagi : optymalne działanie powłok: 
� Optymalizacja kontroli słonecznej: 

� powłoki Stopsol Classic, Stopsol Supersilver oraz Stopsol Silverlight należy umieszczać w 
pozycji 1 lub 2; 

� powłoki Stopsol Phoenix i Sunergy należy umieszczać w pozycji 2. 
� Aby zapewnić optymalną izolację cieplną, powłoki Planibel G i Planibel GFasT, Planibel A należy 

umieszczać w pozycji 3. 
� W przypadku wykorzystania powłoki Blackpearl na szybie wewnętrznej spandrelu, należy ją 

umieścić w pozycji 4. 
 
Jeśli powłoka styka się z masą uszczelniającą szyby zespolonej, w poszczególnych 
przypadkach należy sprawdzać kompatybilność mas uszczelniających stosowanych do 
uszczelniania pierwotnego i wtórnego w podwójnej szybie zespolonej z powłoką/powłokami. 
Takiej samej kontroli należy dokonać w odniesieniu do spoiwa konstrukcyjnego. 
 

Uwaga: w krajach UE; Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, 

Blackpearl, Sunegy, Planibel G, Planibel G fas T i Planibel A,  - wyprodukowane z tych szkieł szyby 

zespolone muszą nosić oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1279-5. Przetwórcy muszą 
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przestrzegać wszystkich wymagań tego standardu (ITT, FPC, itd) 

 
Kontrola jako ści 
 
Przed montażem szyby zespolonej należy sprawdzić, czy powłoka znajduje się na prawidłowej 
pozycji. Niewłaściwe położenie powłoki może wpłynąć na zmianę jej właściwości lub estetyki. 
 
Kontrola jakości produktu końcowego (szyby zespolonej) obejmuje nie tylko ścisłe przestrzeganie 
zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania, lecz także przeprowadzenie szczegółowych 
kontroli na każdym etapie procesu produkcji. 
 
U wylotu każdego urządzenia do obróbki należy zamontować dwie lub trzy lampy halogenowe w celu 
zapewnienia właściwego oświetlenia szkła (pionowo – od góry do dołu), pozwalającego na 
natychmiastową identyfikację wszelkich odchyleń od parametrów standardowych, które mogą wpłynąć 
na wygląd powłoki (np. zadrapania lub zanieczyszczenia). 
 

9. Wykorzystanie do szklenia strukturalnego 
 
W przypadku przeprowadzania instalacji lub montażu metodami mechanicznymi, metodą szklenia 
strukturalnego lub innymi technikami, za każdym razem należy przeprowadzić testy w zakresie 
kompatybilności i przylegania powłoki lub kleju wspólnie z producentem kleju. 
 
10. Magazynowanie szyb małoformatowych/szyb zespolonyc h 

10.1 Podczas obróbki wykonywanej w tym samym zakładzie  
 
Jeśli po zakończeniu każdego etapu obróbki szkło jest przechowywane na stojakach, nie ma 
konieczności stosowania przekładek, pod warunkiem że tafle są w dalszym ciągu pokryte proszkiem 
separującym. Jeśli z jakiegokolwiek powodu warstwa proszku pozostałego na tafli jest zbyt cienka lub 
została usunięta w procesie mycia, to pomiędzy taflami należy umieścić korkowe przekładki3. Te same 
zalecenia odnoszą się również do pakietów zawierających tafle szkła o różnych wymiarach. 
 
Magazynowanie musi być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami zawartymi w § I.2. 
 

10.2 Podczas transportu szyb małoformatowych mi ędzy zakładami 

 
Przy transporcie szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Stopsol 
Phoenix, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT oraz Planibel A z zakładu obróbki do innego zakładu, 
należy przestrzegać poniższych zaleceń w zakresie pakowania: 
� Pomiędzy taflami należy umieścić arkusze separującej pianki polietylenowej o grubości 1 mm4. 
� Należy sprawdzić, czy pakiet jest przymocowany do stojaka w sposób zabezpieczający przed 

wzajemnym ocieraniem się tafli. 
� Pakiet szkła należy owinąć wodoszczelną folią. W opakowaniu należy umieścić saszetki z 

pochłaniaczem wilgoci. 
 

10.3 W miejscu instalacji 
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Po dostawie szyb elewacyjnych na miejsce instalacji należy je przechowywać w suchym, osłoniętym i 
dobrze wentylowanym miejscu. Szyb nie wolno przechowywać w pozycji poziomej, w miejscu 
narażonym na działanie promieni słonecznych ani też w pobliżu źródła ciepła. 
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III. ZGODNOŚĆ I GWARANCJA 
 
1. Zgodno ść 
 
Powłoki Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Sunergy, Planibel G, 
Planibel GFasT oraz Planibel A

 

spełniają wymagania normy EN 1096-1 dla powłok kategorii A. 
 
Informacje na temat warunków kontroli i kryteriów jakości są zawarte w powyższej normie. 
 
 
2. Gwarancja 
 
Gwarancja jest dostępna na www.yourglass.com 
 
 
3. Oznakowanie CE 
 
Wszelkie informacje i oświadczenia dotyczące oznakowania CE szkła Stopsol Classic, Stopsol 
Supersilver, Stopsol Silverlight, Blackpearl, Stopsol Phoenix, Sunergy, Planibel G, Planibel GFasT 
oraz Planibel A są dostępne pod adresem www.yourglass.com/CE. 
 

Przetwórcy szkła Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, Stopsol Silverlight, Stopsol Phoenix, 

Blackpearl, Sunegy, Planibel G, Planibel G fas T i Planibel A w laminaty, szyby hartowane, 

utwardzane, szyby zespolone są odpowiedzialni za właściwe oznakowanie CE przetworzonych 

produktów zgodnie z wymaganiami ( ITT – badanie typu, oznakowanie, FPC – zakładowa 

kontrola produktu, itd) 
 
4. Oświadczenie 
 
Do obowiązków osoby dokonującej obróbki należy przeprowadzanie należytych kontroli szkła 
powlekanego przed rozpoczęciem każdego etapu procesu obróbki i po jego zakończeniu, a także 
przed rozpoczęciem procesu instalacji. Nieprzestrzeganie standardów zawodowych, instrukcji 
zwyczajowych, a także zaleceń obróbki zawartych w niniejszej instrukcji oraz pod podanymi w niej 
adresami, spowoduje automatyczne unieważnienie wszelkich gwarancji przyznanych w odniesieniu do 
szkła powlekanego AGC. Osoba dokonująca obróbki powinna przeprowadzić testy próbne z typowymi 
rodzajami szyb montowanych w ramach danego projektu przed złożeniem jakichkolwiek zobowiązań 
wobec klienta w zakresie wykonania zamówienia. Osoba dokonująca obróbki ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za jakość produktu końcowego. 
 
 
 
IV. INSTRUKCJA SZKLENIA 
 
Instrukcja szklenia opracowana przez AGC jest dostępna pod adresem www.yourglass.com 
 
 
 
V. CZYSZCZENIE SZKŁA ELEWACYJNEGO 
 
Poradnik na temat czyszczenia szkła elewacyjnego jest dostępny pod adresem www.yourglass 
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VI. PRZYPISY 
 
1 
Zalecane r ękawice:  

Opis produktu: HYD TUF 52-547 (rękawice do przenoszenia szkła powlekanego w rozmiarach 8-10) 
Dostawca: IMPEXACOM Rue des tourterelles 14-16, B -5651 Thy le Château, Belgia Tel.: + 32 71 
612145, Faks: + 32 71 612164 
 
2 
Zalecana ciecz chłodz ąco-smaruj ąca:  

Opis produktu: ACPE 5503 ciecz chłodząco-smarująca Dostawca: ROLAND Rue de la petite Ile 4, B – 
Bruksela, Belgia Tel.: + 32 2 5250618, Faks: + 32 2 5200856 
 
3 
Przekładki zalecane do magazynowania szkła:  

Opis produktu: krążki korkowe z mikroprzyssawkami (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 opakowaniowa:  

Opis produktu: opakowaniowa pianka polietylenowa o grubości 1 mm 
Dostawca: SCRIPHORIA 
Wellen, Belgia Tel.: + 32 11 370 111 
 
 

 


