PLANIBEL
NÁVOD KE ZPRACOVÁNÍ
VERZE 1.0 - ČERVNA 2016

Tato verze návodu nahrazuje a ruší všechny předchozí verze.
Pravidelné aktualizace jsou zveřejňovány na www.agc-yourglass.com.
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0. BALENÍ
Skla Planibel jsou k dispozici ve standardních rozměrech : PLF ( sklo volně uložené na rámech typu A
nebo L), DLF (volně ložené : rámy typu A nebo L, či v dřevěných obalech).
Jednotlivé tabule v balení jsou prosypány práškem.
Štítek umístěný na bloku skla umožňuje určit složení každé dodávky.

I. PŘÍJEM A SKLADOVÁNÍ
1. Vykládání
Vykládání PLF






Stojan musí být umístěn na dokonale vodorovné podlaze;
Nutno použít speciální úchyt na bloky skla;
S jednotlivými bloky manipulovat postupně;
Blok i úchytný hák musí být dokonale vystředěny;
Pro zabránění poškození tabulí je nutno použít savky nepoškozující sklo.

Vykládání DLF

Vykládka zboží volně loženého :
 Přívěs musí být umístěn na dokonale vodorovné zemi;
 Uvolnit popruhy a materiál pro podložení skla;
 Použít upravený držák;
 Manipulovat postupně s jednotlivými bloky skla;
 Blok i úchytný hák musí být dokonale vycentrovány;
 Dopravní smyčky jsou umístěny na stojanu, na okrajích. Úhel mezi smyčkami je maximálně 90°;
 Pro zabránění poškození tabulí je nutno použít savky které nepoškozují sklo.
Packaging on L frames :
 Přívěs musí být umístěn na dokonale vodorovné podlaze;
 Uvolnit popruhy a podložní materiály rámů;
 Uzavírací kolíky nemohou být v žádném případě v tomto stádiu otevřené;
 Použít upravenou rozpěrku s dvojitým hákem na každém okraji (viz logo na rámu);
 Manipulovat postupně s jednotlivými rámy;
 Zkontrolovat dobré vycentrování skla na rámu před jeho zvednutím.

Vykládka dřevěných obalů (Endcupů ):
 Přívěs musí být umístěn na dokonale vodorovné podlaze;
 Uvolnit popruhy a podložní materiály endcupů;
 Ocelové pásky obalů nesmí být v žádném případě odstraněny;
 Použít dopravní smyčky nebo upravenou rozpěrku;
 Smyčky jsou umístěny na vrchním a spodním okraji dřevěného obalu;
 Úhel mezi smyčkami je maximálně 90°;
 Manipulovat postupně s jednotlivými endcupy.
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Všeobecné poznámky :




Veškeré manipulační a zdvihací přístroje musí odpovídat pravidlům a musí být schváleny
pověřenými orgány;
V každém okamžiku dbejte na bezpečnost personálu. Zabraňte jakékoliv zbytečné přítomnosti v
pracovní zóně. Nosit přizpůsobené osobní ochranná vybavení;
Personál musí být dostatečně vyškolen.

2. Skladování
Dobrý sklad umožňuje zabránit poškozením spojeným s následujícími riziky:



Chemická: potisk na povrchu způsobený vodou, vlhkostí nebo sražením páry;
Mechanická: nerovnost na povrchu, rozbití, …

Ideální skladovací prostory musí být větrány a být ve stínu, aby se zabránilo rizikům
způsobeným tepelným šokem. Je doporučováno udržovat teplotu od 15° do 25° C a vnitřní
relativní vlhkost 80%.
Skla se stopami vlhkosti způsobenou změnami teploty při transportu musí být vysušena nebo
opracována co nejdříve, jakmile je to možné.
Dodávané stojany představují součást balení zboží při transportu a nejsou určeny pro
skladování. Z toho důvodu musí být skla skladována ve speciálních stojanových rastrech.
Z obecného důvodu je doporučováno dohlížet na co možná nejrychlejší oběh skel ve skladu.

3. Manipulace s tabulemi
3.1. Manipulace s PLF






Tabule musí být odebírány rozpěrkou opatřenou pryžovými přísavkami nebo snímány ze stojanu
automaticky;
Před jakoukoliv manipulací je třeba odstranit štítky nebo zarážky umístěné na bloku skla;
Rozpěrka musí být dobře vystředěná;
Tabule musí být nejdříve lehce nadzvednuta a poté oddělena od ostatních;
Je žádoucí zabránit jakémukoliv kontaktu mezi tabulemi navzájem, , aby nedošlo k poškrábání.

3.2. Manipulace s DLF
Vykládka zboží volně loženého :
 Tabule musí být odebírány rozpěrkou s pryžovými přísavkami nebo snímány automaticky;
 Před jakoukoliv manipulací je třeba odstranit štítky nebo zarážky umístěné na bloku skla;
 Rozpěrka musí být dobře vystředěna;
 Tabule musí být nejdříve lehce zdvižena a poté oddělena od ostatních;
 Je žádoucí zabránit jakémukoliv kontaktu mezi tabulemi navzájem, aby nedošlo k poškrábání.
Vykládka zboží na rámech L :
 Dbejte na to, aby byl blok skla umístěn na trámcích, a nikoli na uzavíracích kolících;
 Otevřít systém uzavření kolíků;
 Odstranit kolíky;
 Tabule musí být odebírány rozpěrkou s pryžovými přísavkami nebo snímány automaticky;
 Před jakoukoliv manipulací odebrat štítky a zarážky umístěné na bloku skla
 Rozpěrka musí být dobře vystředěna;
 Tabule musí být nejdříve lehce nadzvednuta a poté oddělena od ostatních;
 Je žádoucí zabránit jakémukoliv kontaktu mezi tabulemi navzájem, aby nedošlo k poškrábání.
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Vykládka zboží v dřevěných obalech (endcupy) :
 Dřevěný obal volně nakládat na lehce nakloněný nosič;
 Nařezat ocelové pásky na obalu;
 Odstranit vrchní část dřevěného obalu a poté oba boky obalu;
 Odstranit případný igelit;
 Tabule musí být odebrány rozpěrkou s pryžovými přísavkami nebo snímány automaticky;
 Před jakoukoliv manipulací odstranit štítky a zarážky umístěné na bloku skla;
 Rozpěrka musí být dobře vystředěna;
 Tabule musí být nejdříve lehce nadzvednuta a poté oddělena od ostatních;
 Je žádoucí zabránit jakémukoliv kontaktu mezi tabulemi navzájem, aby nedošlo k poškrábání.

Všeobecné poznámky







Pryžové přísavky musí být dokonale čisté;
Nutno zabránit jakémukoliv přímému kontaktu s tvrdými materiály;
Rozpěrky s pryžovými přísavkami a jiné zdvihací manipulační přístroje musí odpovídat pravidlům
a být schváleny odpovědnými orgány;
Dobrá přilnavost pryžových přísavek musí být před manipulací zkontrolována;
V každém okamžiku dbejte na bezpečnost personálu. Zabránit jakékoliv zbytečné přítomnosti v
pracovní zóně. Nosit přizpůsobené osobní ochranné vybavení;
Personál musí být dostatečně proškolen

II. ZPRACOVÁNÍ
1. Řezání
Řezání skel Planibel vyžaduje několik níže uvedených doporučení pro použití:



Ryska řezu musí být promazána těkavým olejem a lehce omyvatelná;
Řezané tabule musí být proloženy.

Pracovní podmínky




Osoby určené k tomu, aby řezaly sklo, musí pracovat s čistými rukavicemi;
Všechno nářadí, dopravníky atd., které se mohou dostat do kontaktu se sklem, musí být
udržovány v čistotě;
U přířezů, kde jsou používány šablony, musí být věnována zvláštní pozornost jejich čistotě.

2. Opracování
Opracování skel Planibel vyžaduje některá doporučení pro použití uvedená níže:




Prověřit, zda parametry výrobního zařízení jsou přizpůsobeny danému typu skla;
V případě, že je v průběhu opracování použita kapalina, je třeba zajistit, aby byla
chemicky slučitelná s daným druhem skla a snadno omyvatelná;
Je doporučováno provést předběžné testy před spuštěním procesu.

Pracovní podmínky



Osoby, které jsou určeny k tomu, aby opracovávaly sklo, musí být dostatečně proškoleny
a musí pracovat s čistými rukavicemi;
Veškerá nářadí, dopravníky apod., která se mohou dostat do kontaktu se sklem, musí být
udržována v čistotě.
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3. Mytí
Skla Planibel se čistí čirou vodou, ve které se nachází roztok lehkého čisticího prostředku
neobsahující brusné látky ani kyseliny (zvláště látky obsahující chlór, fluór, právě tak jako
zásady), může být případně rozředěn v malém množství.
Před procesem mytí se přesvědčte, že všechny zbytky a částečky, které mohou poškrábat
sklo na povrchu (zrnka písku, kousky skla, oxidy železa …), jsou odstraněny.
V případě čištění v automatické myčce a pro znemožnění poškození povrchu skla je důležité
pravidelně kontrolovat stav kartáčů myčky, stejně jako stav vody k promývání, čistotu a
tvrdost kartáčů a čistotu myčky, aby nedošlo k nahromadění brusných látek.
Vysoušení skla musí být prováděno ihned po umytí. Sklo musí být dokonale suché. Je
doporučováno pravidelně prověřovat kvalitu filtrování vysoušecího vzduchu.

4. Zpracování do izolačních dvojskel
Skla Planibel mohou být použita v izolačních dvojsklech. Předem musí být skla dokonale
umyta a vysušena, aby nevznikly stopy po kapkách nebo po vodě na skle.

5. Tvrzení
Skla Planibel mohou být tvrzena. Tato operace vyžaduje některá doporučení pro použití,
která jsou níže uvedena:






Skla musí být předem opracována;
Skla musí být předem dokonale omyta a vysušena;
Označení (tovární značka kvality, …) může být provedeno před tvrzením na straně skla, která
není v kontaktu s válci vytvrzovací pece. Předem prověřit slučitelnost/přilnavost se zasklením;
Doporučuje se orientovat sklo ve vytvrzovací peci tak, aby konečná orientace była stejná jako na
stavbě. Hrana skla by měla být rovnoběžná s válci vytvrzovací pece;
Je doporučováno provést předběžné testy před spuštěním procesu.

Pracovní podmínky



Osoby určené pro tvrzení skla musí být řádně proškoleny a musí pracovat s čistými rukavicemi;
Veškerá nářadí, válce apod., které se mohou dostat do kontaktu se sklem, musí být udržovány v
čistotě.

6. Vrstvení
Skla Planibel mohou být vrstvena. Nejdříve však musí být sklo dokonale umyto a osušeno,
aby nevznikly stopy po kapkách nebo po vodě na skle.
Žádné zvláštní doporučení, pokud jde o postup válcování tohoto zasklení.

7. Ohýbání
Skla Planibel lze ohýbat. Tato operace vyžaduje některá níže uvedená doporučení pro
použití:
 Prověřit, že parametry pece na ohýbání jsou přizpůsobené danému druhu skla;
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Sklo musí mít předem opracované všechny hrany;
Skla musí být předem dokonale umyta a osušena, aby obě dvě strany skla były očištěny
od všech zbytků (olej, stopy po prstech,…) a částeček (zrnka písku, kousky skla, oxidy
železa, …) ;
Označení (tovární značka kvality …), potisk nebo smaltování skla mohou být provedeny
před ohýbáním na té straně skla, která není v kontaktu se šablonami použitými pro
ohýbání skla. Inkoust použitý k tomuto účelu, musí být chemicky slučitelný s tímto
druhem skla.

Pracovní podmínky



Osoby, určené k provedení ohýbání skla, musí být řádně proškoleny a musí pracovat s
čistými rukavicemi;
Veškerá nářadí, válce apod., které se mohou dostat do kontaktu se sklem, musí být
udržovány v čistotě.

8. Smaltování nebo potisk
Skla Planibel mohou být smaltována. Tato operace vyžaduje některá níže uvedenádoporučení k
použití:






Prověřit, zda parametry operace smaltování jsou přizpůsobeny danému druhu skla;
Skla musí mít nejprve opracované všechny hrany;
Skla musí být nejprve dokonale omyta a osušena, aby byly obě strany skla očištěny od
všech zbytků (olej, stopy po prstech,…) a částeček (zrnka písku, kousky skla, oxidy
železa, …);
Inkoust použitý k tomuto účelu, musí být chemicky slučitelný s tímto druhem skla.

Pracovní podmínky



Osoby, určené k provedení smaltování skla, musí být řádně proškoleny a musí pracovat s
čistými rukavicemi;
Veškerá nářadí, válce apod., které se mohou dostat do kontaktu se sklem, musí být
udržovány v čistotě.

III. POUŽITÍ NA FASÁDĚ
Pokud se Planibel Coloured používá na fasádě, je nutné dodržet orientaci tabulí cínovou nebo necínovou
stranou shodně na celé fasádě, protože oba povrchy mohou mít mírně odlišný vzhled.
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