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SGG MIRASTAR to szkło pokryte powłoką chromową o estetyce zbliżonej do lustra, 
wytwarzane w procesie napylania magnetronowego. Skład szkła SGG MIRASTAR 
powoduje, że wyrób ten nadaje się do różnego typu obróbki, np. do laminowania, 
wiercenia, hartowania, itd., które będą szczegółowo opisane w niniejszym 
dokumencie, zachowując jednocześnie wysoką odporność chemiczną (powłoka 
Klasy A zgodnie z normą EN 1096-1. SGG MIRASTAR dostępne jest na szkle 
bazowym PLANICLEAR.
 
Szkło SGG MIRASTAR jest głównie przeznaczone do zastosowań monolitycznych 
wewnętrznych, takich jak drzwi, ścianki działowe, lustra, lustra weneckie, kuchenne 
panele ochronne, itd. Może być również stosowane w fasadach (np.  jako balustrady 
lub elementy dekoracyjne). Wyrób ten należy do wyrobów klasy A, zatem 
powierzchnia powlekana może być montowana zarówno po zewnętrznej, jak  
i wewnętrznej stronie budynku. W przypadku tego typu montażu, należy zawsze 
ustawiać szkło w taki sposób, aby skierowane było tą samą powierzchnią do 
zewnątrz lub wewnątrz, aby uniknąć różnic w oddawaniu kolorów. Więcej informacji 
uzyskasz kontaktując się ze swoim przedstawicielem handlowym. Pełne informacje 
dotyczące właściwości użytkowych szkła znajdziesz w publikacji „Glass Guide”,  
w naszej dokumentacji handlowej oraz w naszym serwisie internetowym 
www.saint-gobain-glass.com.

Opis wyrobu

1. UWAGI OGÓLNE

Dążąc do ciągłej poprawy zadowolenia naszych Klientów, stale 
podnosimy jakość naszych powłok. Może to skutkować łatwiejszą 

obróbką naszych powłok, dlatego upewnij się, czy masz najbardziej 
aktualną wersję niniejszych wytycznych. 
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Szkło SGG MIRASTAR dostępne jest w standardowych grubościach i wymiarach. 
Więcej szczegółów znajdziesz w odpowiedniej dokumentacji produktu Saint-Gobain 
lub uzyskasz kontaktując się ze swoim lokalnym przedstawicielem handlowym. 

Grubości, wymiary, tolerancje

Grubości i wymiary

Zalecenia dotyczące grubości szkła
• Kalkulacje i zalecenia w tym zakresie są takie same jak w przypadku 

standardowych tafli szkła (wyżarzanych, hartowanych, laminowanych, itd.) 
stosowanych w zespoleniach podwójnych. 

• Należy przestrzegać stosownych krajowych i regionalnych regulacji prawnych. 

Oznaczenie CE

Szkło SGG MIRASTAR spełnia wymogi zharmonizowanej normy europejskiej 
EN 1096-4 dla szkła powlekanego. Deklaracje właściwości użytkowych 
poszczególnych wyrobów dostępne są w odpowiedniej sekcji serwisu 
internetowego Saint-Gobain poświęconej oznaczeniu CE, pod adresem 
www.saint-gobain-glass.com/ce.
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Kryteria jakościowe 

Typy wad szkła powlekanego są wyszczególnione i opisane w treści normy 
EN 1096-1.  Z treści tej normy pochodzą następujące definicje:

Typy wad: definicje

Wada równomierności: słabo widoczna zmiana barwy w świetle odbitym 
lub przechodzącym, w obrębie danej szyby lub między szybą a szybą;

Plama: wada w powłoce większa od wad punktowych, często 
o nieregularnym kształcie, częściowo o strukturze nakrapianej;

Wady punktowe: punktowe zaburzenia wizualnej przeźroczystości widoczne 
przy patrzeniu przez szkło i widoczne odbicia przy patrzeniu na szkło, do 
których zaliczamy cętki, nakłucia i zadrapania:

• Cętki: wady, które zwykle są ciemniejsze od otaczającej powłoki przy 
obserwacji w świetle przechodzącym, 

• Nakłucia: punktowe ubytki w powłoce z częściowym lub całkowitym 
brakiem powłoki, zwykle wyraźnie jaśniejsze od niej przy obserwacji  
w świetle przechodzącym, 

• Zadrapania: różnego rodzaju rysy o charakterze liniowym, których 
widoczność zależy od ich długości, głębokości, szerokości, położenia  
i wzajemnego rozmieszczenia.

Skupisko wad: nagromadzenie bardzo małych wad , sprawiających wrażenie 
plamy.
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Ogólne warunki kontroli i kryteria odbiorcze

Za wyjątkiem szczególnego przypadku wad punktowych, który zostanie omówiony 
poniżej, oraz w razie braku uprzednich ustaleń pomiędzy stronami transakcji, 
zastosowanie będą mieć kryteria odbiorcze w standardowych warunkach 
obserwacji (Ryciny 1.a) i 1.b)).

„Szkło powlekane można kontrolować w taflach o wymiarach magazynowych lub  
o wymiarach końcowych gotowych do instalacji. Kontrola może być 
przeprowadzana w fabryce lub w miejscu szklenia.

Kontrolowane tafle szkła obserwuje się z odległości minimum 3 metrów. Faktyczna 
odległość będzie uzależniona od kontrolowanej wady szkła oraz od zastosowanego 
źródła światła. Kontroli szkła powlekanego z odbicia dokonuje obserwator 
spoglądający na tę stronę tafli, która będzie zwrócona na zewnątrz szyby. Kontroli 
szkła powlekanego przy patrzeniu przez szkło dokonuje obserwator spoglądając 
na tę stronę tafli, która będzie znajdowała się po wewnętrznej stronie szyby. 
Podczas kontroli kąt pomiędzy kątem prostym w stosunku do powierzchni szkła 
powlekanego a promieniem światła docierającego do oczu obserwatora po odbiciu 
lub przejściu przez szkło nie może być większy niż 30°.”

ODBICIE                                                                    TRANSMISJA

Legenda:
1. Źródło światła
2. Pozycja obserwatora
3. Próbka szkła powlekanego

Rycina 1: Schemat procedur kontroli szkła powlekanego (zgodnie z EN 1096-1)

Warunki kontroli i kryteria odbiorcze wad  
punktowych 

Pojawianie się nakłuć jest nieodłącznym elementem procesu produkcyjnego i nie da 
się nich całkowicie uniknąć. Ze względu na fakt, że powłoka szkła SGG MIRASTAR 
jest bardzo ciemna, nakłucia mogą powodować duży kontrast z otaczającą powłoką 
szkła. Stąd szkło SGG MIRASTAR podlega bardziej rygorystycznym kryteriom 
odbiorczym niż te dotyczące szkła standardowego. Kryteria odbiorcze obowiązujące 
dla SGG MIRASTAR oraz warunki kontrolne są podsumowane  w specyfikacji dla 
Klienta  CS-005, którą można uzyskać na życzenie w lokalnym dziale sprzedaży. 
Kryteria odbiorcze są również podsumowane w Tabeli 1 i kryteriach odbiorczych na 
Rycinie 2. 
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WIELKOŚĆ WADY KRYTERIA AKCEPTACJI

Ø≤0,3 mm Nie brane pod uwagę 

0,3<Ø≤1,0 mm Bez skupisk (tzn. nie może być więcej niż 4 na obszarze o promieniu 20 cm). 
Maksymalnie 10 wad /m².

1,0<Ø≤3,00 mm Bez skupisk (tzn. nie może być więcej niż 4 na obszarze o promieniu 20 cm). 
Maksymalnie 10 wad /m².

Ø>3,00 mm Brak wad

 Tabela 1. Kryteria akceptacji wad punktowych dla szkła SGG MIRASTAR. 

Gęstość wad nie powinna znacznie różnić się po hartowaniu i musi pozostać zgodna 
z powyższymi kryteriami akceptacji. Jeśli na tym etapie obróbki szkła wytworzonych 
zostanie wiele wad, uprzejmie prosimy, aby Klient skontaktował się z działem wsparcia 
technicznego Saint-Gobain Glass  w celu przeprowadzenia oceny ewentualnego 
wpływu  procesu hartowania na zaistniałą sytuację.  

W przypadku stosowania rozwiązania ze szkła SGG MIRASTAR po raz pierwszy, 
zaleca się skorzystanie z pomocy działa wsparcia technicznego Saint-Gobain Glass , 
przy czym zgłoszenie jest obowiązkowe w przypadku, gdy obróbka SGG MIRASTAR 
obejmuje fazę hartowania.  

Kryteria te mają zastosowanie w następujących warunkach kontroli: za szybą 
poddawaną kontroli ustawia się matowy, szary ekran o luminacji 500 cd/m²  
w odległości 3 m. Produkty przycięte do wymiarów kontroluje się w pozycji pionowej. 
Obserwator stoi w odległości 1,5 m od szyby i patrzy przez nią prostopadle. Czas 
kontroli ograniczony jest do 20 s/m2. Zidentyfikowane wady zaznacza się i mierzy za 
pomocą skalowanego optycznego urządzenia powiększającego lub innego narzędzia 
o precyzji pomiaru umożliwiającej zmierzenie wielkości wady. 

Rycina 2. Standardowe warunki kontroli wad punktowych dla szkła SGG MIRASTAR

Ekran
Szkło przycięte
do wymiarów

Obserwator
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Pozycja powłoki i identyfikacja powierzchni 
powlekanej

Pozycja powłoki
Możliwe konfiguracje SGG MIRASTAR.

• Szkło monolityczne lub podwójne szyby zespolone. 

• Szkło laminowane: powłoka po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie laminatu 
lub szyba wbudowana  w podwójną szybę zespoloną. 

Zewnątrz Wewnątrz

SGG MIRASTAR Powłoka niskoemisyjna

Folia PVB



9

Szkło monolityczne 

SGG MIRASTAR to wyrób klasy A (według definicji zawartej w normie EN 1096-1). 
W związku z tym można montować je stroną powlekaną skierowaną na zewnątrz 
i do środka budynku. Jeśli w danej lokalizacji istnieje możliwość zastosowania obu 
pozycji, należy zawsze starać się instalować szybę stroną powlekaną skierowaną 
do środka, gdzie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów 
lub bezpośredniego kontaktu z materiałami agresywnymi (pyły / cząstki unoszone 
przez wiatr, grad, itd.). Należy dokładnie sprawdzać ustawienie szyb tak, aby ta 
sama powierzchnia szyb była zawsze skierowaną w tą samą stronę (do środka 
lub na zewnątrz). Dzięki temu tafle szkła będą zawsze dopasowane do siebie pod 
względem kolorystycznym.
 

W przypadku zastosowania szkła w formie monolitycznej w roli spandreli, powłoka 
SGG MIRASTAR może znajdować się na powierzchni 2. Niemniej należy zapewnić: 

• Wydajny system drenażu lub wentylacji (w przypadku paneli prefabrykowanych) 
w celu zapobiegania gromadzeniu się wody lub skroplin na powierzchni 
powlekanej.  

• Nie wolno dopuszczać do kontaktu powłoki z materiałami korozyjnymi lub 
materiałami, które mogą wydzielać korozyjne opary pod wpływem ciepła (m.in. 
kwasami, amoniakiem, zaprawą wodną, silikonami kwaśnymi). 

Szkło z powłoką SGG MIRASTAR może być częścią składową szyb zespolonych, na 
przykład w spandrelach. W takim przypadku powłoka powinna znajdować się na 
powierzchni 1, 2, lub 4 szyby zespolonej. Jak wspomniano powyżej, jeśli tylko będzie 
to możliwe, najlepszym ustawieniem powłoki jest powierzchnia 2 lub 4 szyby. 
Niezależnie od tego, na jakiej powierzchni szyby znajdować się będzie powłoka, 
należy zapewnić takie ustawienie szyb, aby były zawsze zwrócone tą samą stroną 
na zewnątrz (lub do środka), aby uniknąć różnic kolorystycznych. 

Szyba zespolona 
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Szkło laminowane

Powłoka SGG MIRASTAR może znajdować się wewnątrz (w kontakcie z warstwą 
PVB) lub na zewnątrz laminatu. Niemniej ustawienie powłoki będzie miało wpływ na 
oddawanie barw. Należy zatem dopilnować, aby w całym projekcie stosowane było 
takie samo ustawienie powłoki SGG MIRASTAR, aby uniknąć różnic kolorystycznych.  
Wykaz zatwierdzonych międzywarstw podany jest w dokumencie SGG TI-01, który 
możesz otrzymać na żądanie w lokalnym dziale sprzedaży. 

Istotna uwaga w sprawie laminowania SGG MIRASTAR z folią PVB:

Saint-Gobain Glass jako dostawca szkła powlekanego nie może zapewnić zgodności 
przylegania szyby zespolonej wytworzonej przez producenta szkła laminowanego 
z jakimkolwiek pożądanym poziomem bezpieczeństwa. W związku z powyższym 
sprawdzenie, czy przyleganie szyby zespolonej jest zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi danego zastosowania końcowego produktu stanowi wyłączną 
odpowiedzialność producenta szkła laminowanego.

Łączenie szkła powlekanego wyżarzanego / poddawanego 

obróbce cieplnej

Obróbka cieplna szkła SGG MIRASTAR może nieznacznie zmodyfikować parametry 
optyczne wyrobu. Pomimo faktu, że łączenie wersji wyżarzanej i poddawanej 
obróbce cieplnej jest możliwe, w przypadku, gdy tego typu łączenie jest planowane 
w danym projekcie, należy przedsięwziąć następujące kroki:

• Klientowi końcowemu należy przedłożyć do akceptacji makietę w rozmiarach 
rzeczywistych, wykonaną w danej konfiguracji (łączącej elementy wyżarzane  
i hartowane). 

• Makieta ta powinna zostać sprawdzona i zaakceptowana przez klienta 
końcowego.  

• Należy sporządzić stosowny protokół na piśmie, potwierdzający sprawdzenie  
i akceptację makiety przez klienta końcowego.

Saint-Gobain Glass nie bierze na siebie odpowiedzialności za różnice kolorystyczne 
spowodowane łączeniem na jednej fasadzie szkła wyżarzanego i hartowanego   
w przypadku, gdy nie przeprowadzono procedury sprawdzenia i akceptacji makiety 
jak wyżej. 
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Identyfikacja powierzchni powlekanej

Powlekaną powierzchnię szkła SGG MIRASTAR można łatwo zidentyfikować 
przeprowadzając test czubka ołówka. Strona powlekana będzie dawać konkretne 
odbicie. Podczas przeprowadzania tego testu należy zachować ostrożność, aby  
nie zarysować powłoki. 

Strona powlekana

Strona niepowlekana

Strona powlekana
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• Panele szkła powlekanego zazwyczaj transportowane są w opakowaniach 
2,8-tonowych (wymiary jumbo lub podzielone). 

• Panele szklane należy transportować w pozycji pionowej (pod kątem 3-7°  
w stosunku do pionu). 

• Poszczególne panele pakowane są stroną powlekaną skierowaną do środka 
ramy, chyba że klient zażyczy sobie inaczej.  

• Poszczególne szyby nie mogą się ze sobą stykać i muszą być od siebie 
rozdzielone za pomocą neutralnego proszku polimerowego.  

• W każdym opakowaniu jako pierwszą taflę szkła podczas załadunku umieszcza 
się przejrzystą szybę szkła typu float o grubości 4 mm, aby chronić powłokę 
pierwszej szyby z powłoką SGG MIRASTAR.  

• Opakowanie i jego zawartość należy chronić przed wodą. 

• Jeśli szkło jest zapakowane i zapieczętowane, pieczęć musi pozostać 
nienaruszona aż do chwili użycia wyrobu w zakładzie produkcyjnym.  

• Podczas transportu należy unikać gwałtownych i powtarzanych wstrząsów. 

• Podczas przenoszenia opakowań za pomocą urządzeń podnośnikowych należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić opakowania. 

Transport

2. TRANSPORT, ODBIÓR,  
 MAGAZYNOWANIE  
 I ROZŁADUNEK 
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Odbiór dostawy

Należy zwrócić szczególną uwagę na orientację powierzchni powlekanej, jaka została 
zamówiona. Zazwyczaj znajduje się ona na wewnętrznej powierzchni, niemniej na życzenie 
klienta może zostać umieszczona na drugiej stronie. 
Etykiety nigdy nie są przymocowane do powłoki. 

• Każde opakowanie należy otworzyć z zachowaniem należytej ostrożności, aby nie 
uszkodzić tafli szkła lub powłoki (należy unikać kontaktu ze szkłem, powodowania 
zarysowań, itd.). Należy stosować się do wytycznych w zakresie rozładunku szkła, 
szczególnie wytycznych w zakresie otwierania opakowań.  

• Wszystkie dostawy oznaczane są za pomocą etykiety zawierającej następujące dane:

Przed przystąpieniem do obróbki szkła, należy sprawdzić tafle szkła pod kątem zgodności 
z powyższą specyfikacją. Wszelkie ewentualne wady powłoki należy bezzwłocznie zgłosić 
dostawcy, podając jednocześnie:

• Datę dostawy; 

• Dane wskazane w treści etykiety identyfikacyjnej;

Reklamacje związane ze szkodami zaistniałymi podczas lub po obróbce szkła z powodu 
nieprzestrzegania powyższych wytycznych nie będą rozpatrywane. W związku  
z powyższym przetwórca szkła powinien zapewnić dostosowanie procesu obróbki do 
wymogów szkła powlekanego oraz dopilnować, aby system kontroli jakości był w stanie 
wychwycić wszelkie problemy jakościowe tak szybko, jak to będzie możliwe. W przypadku 
reklamacji wymagane będzie przedłożenie próbek szkła, może również zajść potrzeba 
wizyty przedstawiciela Saint-Gobain Glass  na terenie zakładu (kierownika wsparcia 
technicznego lub kierownika ds. jakości). 

Wymiary

Masa netto

Nazwa produktu

Grubość produktu

Liczba tafli

Data i czas produkcji 
(powłoki)

Kod paskowy

Identyfikacja tafli 
zabezpieczającej

Numer serii

Oznaczenie CE 
(powłoki)
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Magazynowanie

Wszystkie wyroby szklane mogą ulec degradacji (poplamieniu lub korozji), jeśli będą 
przechowywane w wilgotnych warunkach. Na powierzchni szkła mogą pojawić 
się  wówczas „tęczowe”, opalizujące plamy lub mlecznobiała powłoka. Ponadto po 
stronie powlekanej mogą pojawić się wgłębienia spowodowane korozją. 

Podobnie jak szkło typu float, tafle szkła SGG MIRASTAR należy przechowywać  
w pozycji pionowej (pod kątem 3-7°) w następujących warunkach:

Uwagi ogólne 

• W suchym, dobrze wentylowanym magazynie, aby zapobiegać kondensacji 
wody na powierzchni szkła; 

• W miejscu chronionym przed pyłem szklanym; 

• W miejscu chronionym przed opadami deszczu i spływającą wodą (wszelkie 
ewentualne nieszczelności w dachu należy naprawić); 

• Nie wolno przechowywać szkła na zewnątrz lub na wolnym powietrzu (nawet 
w opakowaniu);

• 
• Szkło musi być chronione przed dużymi wahaniami temperatury i wilgotności 

powietrza (wyroby ze szkła powlekanego należy przechowywać z dala od 
otwieranych drzwi).  

• Opakowanie i jego zawartość należy chronić przed wodą. 

• W przypadku, gdy szkło powlekane dostarczane jest w formie opakowanej 
(aluminium, PE): 
 
Przed zerwaniem pieczęci, w celu uniknięcia kondensacji należy dopilnować, 
aby temperatura opakowania osiągnęła temperaturę otoczenia panującą w 
magazynie. 
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Jeśli przestrzegane będą powyższe wytyczne dotyczące magazynowania szkła, 
SGG MIRASTAR posiada gwarancję bezkorozyjności:

Przydatność do użycia  

• Przez okres 2 lat od daty odbioru w zakładzie klienta; 

• Przez okres 6 miesięcy od daty odbioru w przypadku, gdy szkło  
SGG MIRASTAR ma zostać poddane hartowaniu.  

Jeśli przestrzegane będą powyższe wytyczne dotyczące magazynowania szkła, 
SGG MIRASTAR posiada gwarancję bezkorozyjności:

Rozładunek

• Tafle szkła z powłoką SGG MIRASTAR należy przenosić za pomocą 
odpowiednich suchych, czystych rękawic zabezpieczających.  

• Jeśli nie ma możliwości uniknięcia przenoszenia szkła za pomocą przyssawek po 
stronie powlekanej, należy upewnić się, aby stosowane przyssawki były idealnie 
czyste. Nie wszystkie roztwory nadają się do czyszczenia przyssawek, szczegóły 
znajdziesz w dokumentacji producenta. Na powlekanej stronie szyby, pomiędzy 
przyssawkami a powierzchnią szyby można również umieścić arkusz papieru 
(musi to być papier niekwaśny, cienki, miękki i przepuszczający powietrze) bądź 
zastosować specjalne nakładki na przyssawki. W takim przypadku należy jednak 
zachować szczególną ostrożność, gdyż taki zabieg może zmniejszyć przyleganie 
próżniowe (szczególnie w przypadku grubych i ciężkich szyb).  

• Każda tafla powlekanego szkła musi zostać odczepiona od kolejnej tafli, 
zanim zostanie wyjęta z opakowania. Należy unikać ruchów względnych szyb 
powlekanych względem siebie.  

• Możliwe jest zastosowanie automatycznego rozkładania tafli szkła lub 
wyjmowanie ich za pomocą uchwytów do szkła, przy czym obszar uchwytu 
należy ograniczyć do minimum i odsunąć szybę od elementów tnących; 

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy sprawdzić ustawienie powłoki. 
Nie wolno pozwalać na kontakt powłoki z szorstką powierzchnią ani z twardymi 
przedmiotami.  

• Nie należy ustawiać szkła poziomo tak, aby powłoka stykała się ze stołem do 
rozkroju szkła, przenośnikiem taśmowym, rolkami, itd.  

• Staraj się unikać wycierania powłoki. Jeśli zajdzie taka konieczność, powłokę 
można delikatnie przetrzeć miękką, suchą szmatką nasączoną w odpowiednim 
roztworze (np. w alkoholu izopropylowym (IPA)).  
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• Jeśli tylko będzie to możliwe, dopilnuj, aby powłoka nie stykała się z rolkami 
prowadzącymi linii: powłoka musi być zwrócona do góry w stronę operatora  
w chwili wprowadzania na linię produkcyjną. Jeśli tafla szkła musi przez nią 
przejść, dopilnuj, aby taśmy transportowe były idealnie czyste i wolne od 
jakichkolwiek materiałów / cząstek ściernych; 

• Urządzenia podnośnikowe i transportowe, narzędzia i przyssawki należy 
utrzymywać w idealnej czystości (bądź też należy stosować odpowiednie 
nakładki), aby nie pozostawiać żadnych śladów na powierzchni powlekanej; 

• Podczas ręcznego unoszenia tafli szkła należy stosować suche i czyste rękawice 
bezpieczeństwa . Należy ograniczyć do minimum obszar kontaktu z szybą; 

• Powłokę szkła należy chronić przed kontaktem z substancjami tłustymi. 

Postępowanie na liniach produkcyjnych 

3. OBRÓBKA SZKŁA 
 SGG MIRASTAR

Wszystkie wytyczne wskazane powyżej zachowują ważność.

Rozkrój szkła

• Należy unikać jakichkolwiek nieregularności lub uszkodzeń krawędzi, ponieważ 
mogą one zwiększyć ryzyko stłuczenia szyby podczas procesu utwardzania 
szkła; 

• Szkło należy zawsze kłaść na stole do cięcia szkła powłoką zwróconą ku górze; 

• Należy stosować wyłącznie lekki odparowujący olej do rozkroju szkła (np. 
Acecut 5503 lub 5250), odpowiedni dla szkła powlekanego.  

• Nie należy rozcieńczać ani mieszać oleju do rozkroju szkła; 

• Należy unikać nadmiaru oleju do rozkroju szkła. Kropla oleju nie może być 
szersza niż 1 cm; 

Szkło SGG MIRASTAR (przed utwardzaniem) można ciąć w ten sam sposób, co 
każde inne zwykłe szkło powlekane. Należy jednak przestrzegać następujących 
zaleceń:
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• Do rozkroju szkła należy unikać stosowania rękawic powlekanych lateksem, 
ponieważ lateks ma tendencję do rozpuszczania się w oleju do rozkroju szkła. 
Pozostawia to tłusty osad na powłoce szkła, który może być trudny do usunięcia 
przez myjki przemysłowe. Jeśli to tylko możliwe, należy stosować rękawice 
skórzane klasy 5 lub rękawice powlekane poliuretanem lub rękawice NBR 
powlekane nitrylem; 

• Można stosować szablony do rozkroju szkła, należy jednak bardzo uważać, 
aby nie zarysować powłoki. Pod szablonem należy umieścić miękki materiał 
ochronny (bibułę lub filc); 

• Nie należy ręcznie ścierać drobnych odprysków szkła z powierzchni powlekanej. 
Należy zdmuchnąć je suchym powietrzem bez zawartości oleju; 

• Podczas składowania przyciętych paneli przed dalszą obróbką, poszczególne 
panele należy rozdzielić: 
 
- Specjalnymi przekładkami korkowymi (zalecane); 
- Warstwą papieru (niezawierającego chloru); 
- Przekładkami gąbkowymi; 
- Pasami tekstury falistej.

Jest to niezwykle ważne w przypadku paneli szkła o różnych wymiarach. Nie należy 
stosować dodatkowo proszku do separacji szkła. 

Nie zaleca się stosowania tzw. wózków harpo do przechowywania przyciętych 
paneli szklanych, ponieważ kontakt powłoki z odrutowaniem może uszkodzić 
powłokę podczas ciągnięcia lub pchania paneli szkła

• W przypadku zastosowania takich wózków, należy dopilnować, aby odrutowanie 
było odpowiednio chronione za pomocą plastikowych rękawów na całej 
długości. Takie ochraniacze muszą być całkowicie wolne od odprysków szkła; 

• Przycięte panele szklane należy włożyć na wózek w taki sposób, by powłoka 
nigdy nie stykała się z odrutowaniem; 

• Tego typu wózków nie wolno stosować w przypadku, gdy szkło powlekane ma 
być poddawane hartowaniu.  

Usuwanie powłoki na krawędzi szyby
W przypadku szkła MIRASTAR nie zachodzi potrzeba usuwania powłoki na 
krawędzi szyby, niezależnie od zastosowanej konfiguracji. 
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Obróbka krawędziowa 
Dobrą praktyką jest przeprowadzenie obróbki krawędzi bezpośrednio po rozkroju szkła. 
Zakładając, że szkło będzie przechowywane w warunkach określonych powyżej, obróbkę 
krawędziową należy przeprowadzić w przeciągu 24 godzin od rozkroju szkła. 

• Obróbka krawędziowa na mokro: istotną kwestią jest utrzymywanie szkła  
w stanie mokrym przez cały czas trwania procesu szlifowania oraz umycie szkła 
bezpośrednio potem, aby woda wykorzystana w procesie szlifowania nie zdążyła 
zaschnąć na powierzchni powlekanej.  

• Obróbka krawędziowa na sucho: tego typu obróbki zasadniczo nie zaleca 
się, ponieważ drobne pyły szklane mogą osadzić się na suchej powierzchni 
powlekanej. W razie wykorzystania tej metody należy dopilnować, aby ssanie 
miało wystarczającą moc, aby uniknąć znaczniejszego rozproszenia pyłów. 

Ręczna obróbka krawędziowa 

Zazwyczaj przeprowadza się ją za pomocą pasów poprzecznych, w celu uzyskania 
fazowanych krawędzi (zaleca się stosowanie pasów  szlifierskich 100-120);

• Górny pas powinien poruszać się w dół, aby unikać osadzania się piasku na 
powlekanej powierzchni.  

• Można zastosować urządzenia blokujące poziome rolki, aby zapewnić 
równomierny nacisk i szerokość fazowania krawędzi; 

• Szkło należy chwytać (za pomocą rękawic wolnych od pyłu szklanego) na 
krawędziach, aby uniknąć uszkodzenia powłoki. .

Saint-Gobain Glass nie bierze na siebie odpowiedzialności za różnice kolorystyczne 
spowodowane łączeniem na jednej fasadzie szkła wyżarzanego i hartowanego   
w przypadku, gdy nie przeprowadzono procedury sprawdzenia i akceptacji makiety 
jak wyżej. 

Automatyczna obróbka krawędziowa 

Istnieje możliwość szlifowania szkła powlekanego na maszynach pionowych, CNC, 
i obrzynarkach podwójnych, pod warunkiem przestrzegania wytycznych co do 
przenoszenia szkła oraz dostosowania maszyn w odpowiedni sposób (w racie 
potrzeby skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia technicznego). W przypadku 
obrzynarek podwójnych i maszyn pionowych, należy sprawdzić ich czystość i 
idealnie zsynchronizować nacisk. 
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Wiercenie
Szkło powlekane można wiercić, pod warunkiem przestrzegania wytycznych co do 
przenoszenia szkła oraz dostosowania maszyn w odpowiedni sposób (w racie potrzeby 
skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia technicznego). W przypadku zastosowań 
szczególnych (np. z łącznikami typu spider glass) może zajść potrzeba ułożenia szkła 
powłoką skierowaną w stronę rolek przenoszących. W takim przypadku zaleca się 
chronić powłokę za pomocą niskoprzyczepnej folii plastikowej. 

Mycie
Zaleca się umycie szkła natychmiast po obróbce krawędziowej. Jeśli szkło  
SGG MIRASTAR poddawane jest większej liczbie etapów obróbki (obróbka krawędziowa 
+ wiercenie + …), po każdym z tych etapów należy przeprowadzić mycie szkła. Zaleca się 
przepuszczanie przyciętych paneli szkła do mycia w tym samym kierunku, aby uniknąć 
wytworzenia się krzyżujących się zarysowań. 

Zalecamy zastosowanie następującej instalacji. Jeśli instalacja do mycia szkła będzie 
różnić się od tej wskazanej poniżej, zalecamy przeprowadzenie testów sprawdzających 
jakość mycia (ślady, odciski, pył, itd.) oraz bezpieczeństwo użycia instalacji dla powłoki 
szkła. Skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia technicznego:

Strefa mycia wstępnego:
• Rampa mycia wstępnego oraz jedna para cylindrycznych szczotek 

• Woda kranowa w temperaturze 30-40°C, najlepiej bliżej 40°C, bez żadnego 
środka myjącego 

• Rampa mycia wstępnego jest szczególnie ważna w celu usunięcia pyłu 
szklanego i odłamków szkła wytworzonych w trakcie obróbki krawędziowej

Strefa mycia głównego:
• 2 pary cylindrycznych szczotek 

• Woda zdemineralizowana  

• Wartość pH pomiędzy 6 a 8

Strefa płukania:
• Woda zdemineralizowana w temperaturze pokojowej 

• Maksymalna przewodność 20 QS/cm 

• Wartość pH pomiędzy 6 a 8
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Szczotki:
• Elastyczne (miękkie) czyste włosie poliamidowe  

• Maksymalna średnica 0,2 mm, długość 20-40 mm 

• Należy dopilnować, aby wszystkie szczotki były idealnie czyste i poddawane 
regularnym czynnością konserwacyjnym. Twarde szczotki należy usunąć. 

Suszenie:
• Należy stosować instalację nadmuchu powietrza wyposażoną w filtry 

• Filtry muszą być czyste i poddawane regularnym czynnościom konserwacyjnym.  

• Wodę należy napryskiwać bezpośrednio na szkło, a nie na szczotki (jak na 
poniższym rysunku)

• Należy dopilnować, aby tafle szkła nie zatrzymały się w maszynie myjącej. 
Umyte szyby nie powinny pozostawać we wnętrzu maszyny myjącej przez 
jakikolwiek okres czasu, szczególnie wówczas, gdy kręcą się szczotki; 

• Po procesie suszenia na powierzchni szkła nie może pozostawać woda; 

• Stanowczo zaleca się regularne czyszczenie maszyny myjącej, szczególnie 
szczotek oraz miejsc stosowania wody zdemineralizowanej. Filtry należy czyścić 
codziennie, a zbiorniki co tydzień. W przypadku szczotek dobre rezultaty 
przynosi czyszczenie parowe, nie należy jednak spryskiwać szczotek gorącą 
wodą pod ciśnieniem.
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• Jeśli po myciu na powierzchni szkła nadal będą znajdować się zabrudzenia / 
plamy, można przeprowadzić czyszczenie za pomocą miękkiej szmatki i alkoholu 
izopropylowego lub etanolu, po czym szybko wysuszyć szkło, pod warunkiem, 
że operację tę przeprowadzi się bardzo ostrożnie i natychmiast po pojawieniu 
się zanieczyszczenia.  

• W przypadku tymczasowego składowania wymytych tafli szkła w pobliżu 
krawędzi szyb należy stosować korkowe przekładki. 

Jeśli w ramach dalszej obróbki szkło SGG MIRASTAR ma być temperowane, 
niezwykle istotne jest to, aby na powierzchni szyby nie pozostawić żadnych osadów 
ani śladów po wyjściu szyby z maszyny myjącej przed obróbką. Zanieczyszczenia 
pozostawione na powierzchni powłoki mogą doprowadzić do korozji na gorąco 
(powodującej nakłucia) powłoki w piecu do hartowania szkła. Tego typu śladów nie 
da się zmyć. 

Hartowanie / wzmacnianie termiczne szkła  
SGG MIRASTAR

SGG MIRASTAR można wzmacniać termicznie, w  celu uzyskania szkła 
powlekanego temperowanego / wzmacnianego termicznie. 

Uwagi ogólne 

Warunki konieczne dla procesu temperowania / 
termicznego wzmacniania SGG MIRASTAR

Jak wspomniano powyżej, niezwykle ważne jest to, aby powłoka SGG MIRASTAR 
była idealnie czysta, zanim szyba zostanie wprowadzona do pieca do hartowania 
szkła. Od wyjścia szyby z maszyny myjącej do wprowadzenia jej do pieca, można 
stosować wyłącznie idealnie czyste rękawice. U wejścia do pieca do hartowania 
powłokę szkła można delikatnie oczyścić za pomocą alkoholu izopropylowego 
(środek preferowany) lub etanolu, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i ślady 
(pochodzące z rękawic, separatorów, odciski palców, itd.).

Należy szczególnie uważać na każdym etapie obróbki, w szczególności przed 
i w trakcie procesu utwardzania szkła. Jeśli to konieczne, skonsultuj się z lokalnym 
kierownikiem wsparcia technicznego. Umyte tafle szkła należy poddać utwardzaniu 
nie później niż 2 dni po myciu. 
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Wytyczne dotyczące utwardzania szkła 

Ogólnie rzecz biorąc szkło SGG MIRASTAR można utwardzać stosując odpowiednie 
wyregulowane ustawienia pieca. Naturalnie ustawienia te będą uzależnione od 
typu stosowanego pieca. Tafle szkła muszą być przenoszone w możliwie chłodnym 
stanie, aby osiągnąć idealną powłokę po utwardzaniu  oraz uzyskać odpowiedni 
poziom naprężenia (wzór naprężeń). Oznacza to, że temperatura i czas nagrzewania 
są ustawione w taki sposób, aby uniknąć pęknięcia szkła w dmuchawie oraz spełnić 
wymagania obowiązujące dla pojedynczego szkła bezpiecznego.

• Tafle szkła są zawsze utwardzane stroną powlekaną do góry, nie wolno nigdy 
kłaść szyby stroną powlekaną na rolkach pieca; 

• Warstwy funkcjonalne nadające szkłu SGG MIRASTAR jego właściwości dają 
wyrobowi pewne cechy niskiej emisyjności. Mimo tego, że parametrów tych nie 
da się porównać z niską emisyjnością szkła energooszczędnego (np. PLT, Cool-
Lite), tę cechę należy brać pod uwagę podczas hartowania szkła 

Piece radiacyjne
• SGG MIRASTAR można hartować w tego typu piecach. Niemniej dobrą jakość 

można osiągnąć kosztem czasu trwania cyklu; 

• Ze względu na fakt, że obciążenie termiczne przyjmowane przez powłokę może 
być wyższe niż w piecach konwekcyjnych, wszelkie ewentualne uszkodzenia / 
zanieczyszczenia powłoki wynikające z niedoskonałego postępowania ze szkłem 
przed obróbką mogą doprowadzić do obniżenia jakości powłoki po hartowaniu. 
Zatem ścisłe przestrzeganie wyżej podanych wytycznych jest niezwykle ważne 
podczas pracy z tego typu piecami.  

• W każdym przypadku możesz skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
działu wsparcia technicznego, który pomoże Ci dobrać odpowiednie ustawienia 
pieca; 

Piece konwekcyjne
• Zaleca się stosowanie pieców konwekcyjnych do obróbki cieplnej szkła SGG 

MIRASTAR.  Skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia technicznego, aby 
dobrać odpowiednie ustawienia pieca.  

• Uwaga: piece wysokokonwekcyjne dają dużo szybsze cykle, jak również lepszą 
jakość optyczną wyrobu końcowego.  

Piece wymagają częstego czyszczenia. Pył (np. pochodzący z obróbki krawędziowej 
lub ze szkła emaliowanego lub drukowanego) zwiększy prawdopodobieństwo 
pojawienia się wad jakościowych, takich jak pasy pyłu na powierzchni szkła. 

Nie wolno stosować SO2 w piecu podczas hartowania szkła SGG MIRASTAR. 
Należy odpowiednio wcześnie przestać stosować SO2. SO2 może pozostawać  
w piecu nawet do 48 godzin. 
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Test wygrzewania termicznego (Heat Soak Test) 
szkła SGG MIRASTAR
Utwardzanie wyciętych paneli SGG MIRASTAR za pomocą wygrzewania 
termicznego (Heat Soak Test) należy przeprowadzać zgodnie z normą europejską 
EN 14179. Każdy element musi być indywidualnie odseparowany; bloczki 
separacyjne mogą być wykonane z PTFE (np.  teflonu), a miejsca ich styku 
z powłoką muszą być ograniczone do minimum i muszą znajdować się na samej 
krawędzi szyby. Nie należy stosować gazowych piecy do wyżarzania termicznego 
z bezpośrednim spalaniem, ponieważ gorące opary mogą uszkodzić powłokę. 

Gięcie szkła SGG MIRASTAR
Saint-Gobain Glass nie może wziąć odpowiedzialności za giętkość szkła SGG 
MIRASTAR (czy to w wersji wyżarzanej czy hartowanej). Możliwość dostarczania 
szkła SGG MIRASTAR w formie giętej stanowi wyłączną odpowiedzialność 
przetwórcy szkła. 

Emaliowanie szkła SGG MIRASTAR
Szkło SGG MIRASTAR nie nadaje się do emaliowania.

Postępowanie ze szkłem po obróbce termicznej 
Po utwardzaniu / wygrzewaniu termicznym lub wzmacnianiu termicznym, każda 
szyba musi zostać oddzielona od innych za pomocą przekładek. Można również 
składować poszczególne szyby rozdzielone taśmami z rozciągliwej pianki 
polietylenowej o grubości 2 mm (w takim przypadku należy zachować szczególną 
ostrożność podczas układania szyb o różnych wymiarach). 

Szyby należy przechowywać w pozycji pionowej (pod kątem 3-7°) w następujących 
warunkach:

• W suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zapobiegać kondensacji 
wody na powierzchni szkła; 

• W miejscu chronionym przed opadami deszczu i spływającą wodą (wszelkie 
ewentualne nieszczelności w dachu należy naprawić); 

• Nie wolno przechowywać szkła na zewnątrz lub na wolnym powietrzu; 

• Szkło musi być chronione przed dużymi wahaniami temperatury i wilgotności 
powietrza w celu zapobiegania kondensacji wody. 

Podczas przenoszenia szkła należy stosować czyste, suche i miękkie rękawice. 
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Laminowane szkło hartowane / wzmacniane 
termicznie 
Szkło SGG MIRASTAR wzmacniane termiczne może zostać poddane laminowaniu 
zgodnie z powyższym opisem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że grubość folii PVB 
musi być odpowiednio dostosowana, aby wyrównać ewentualne deformacje szkła 
(nierówności po rolkach, łuki, wyniesienia krawędziowe), powstałe podczas obróbki 
cieplnej. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia technicznego. 

Produkcja szyb zespolonych  
Zaleca się montaż szyb zespolonych tak szybko, jak to tylko możliwe. Podczas produkcji 
podwójnych szyb zespolonych z wykorzystaniem szkła SGG MIRASTAR, należy 
przestrzegać powyższych wytycznych dotyczących przenoszenia, rozkroju i mycia szkła.
 
Zanim szkło powlekane zostanie wbudowane w szybę zespoloną, musi zostać umyte. 
Zalecane warunki przeprowadzania tego procesu podane są powyżej. 

• Powłoka szyby powinna być zawsze zwrócona ku górze na linii produkcyjnej, aby nie 
dopuścić do styku z rolkami prowadzącymi.  

• Można stosować wszystkie typy uszczelnienia wtórnego (poliuretan, wielosiarczek, 
silikon, uszczelnienie termotopliwe). Sprawdź u producenta, czy dany produkt nadaje 
się do użytku wraz z SGG MIRASTAR 

Kontrole jakości obróbki szkła 

Zakład przetwórczy odpowiada za określenie i dostosowanie kontroli procesu obróbki 
szkła w sposób zgodny ze standardami jakości obowiązującymi na jego rynku, 
w poszanowaniu stosownych wymogów prawa krajowego. 

Odbiór: 
• Kontrola dokumentacji dostawy dostawcy szkła powlekanego. Kontrola 

wzrokowa opakowań (naruszenia, kondensacja, itd.);

Po rozkroju: 
• Kontrola wzrokowa (zarysowania, oksydacja / korozja, odłamki, itd.) 

• Normalna kontrola jakości cięcia;
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Po szlifowaniu / wierceniu / myciu: 
• Kontrola wzrokowa (zarysowania, oksydacja / korozja, odłamki, itd.); 

• Kontrola wzrokowa (np. czy szyba jest zupełnie sucha); 

• Kontrola pod kątem obecności śladów po przyssawkach lub przekładkach 
korkowych, itd. ;| 

• Normalna kontrola jakości szlifowania / wiercenia;

Przed utwardzaniem (lub obróbką cieplną):
• Kontrola pod kątem obecności odłamków szkła (jeśli są obecne, należy usunąć 

je przeprowadzając ponownie proces mycia szkła); 

• Kontrola pod kątem śladów, zabrudzeń… W razie ich obecności, należy je usunąć 
delikatnie wycierając powłokę szkła za pomocą miękkiej szmatki nasączonej 
alkoholem izopropylowym (IPA); 

Po utwardzaniu (lub obróbce cieplnej):
• Kontrola wzrokowa (przypalenia, pęknięcia, zarysowania, oksydacja / korozja, 

zamglenie, itd.); 

• Jakość optyczna (zniekształcenie obrazu, łuk, itd.); 

• Wzrokowe wykrywanie zniekształceń powierzchni po rolkach; 

• Normalna kontrola jakości utwardzania (wzór naprężeń, itd.);

Po wygrzewaniu termicznym:
• Kontrola wzrokowa (zarysowania, oksydacja / korozja, odłamki, itd.); 

• Kontrola pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń spowodowanych 
bloczkami separacyjnymi; 

Na linii produkcyjnej szyb zespolonych:
• Kontrola wzrokowa zgodna z odpowiednią krajową normą jakości dla 

podwójnych szyb zespolonych. 

W przypadku zakładów, które dopiero rozpoczynają stosowanie wyrobów ze szkła 
powlekanego, przydatny może być proces kontroli pierwszego wyrobu po każdym 
procesie, aż do nabycia odpowiedniego doświadczenia. Ważną kwestią jest przeszkolenie 
i doświadczenie operatora w zakresie identyfikacji wad (które często trudno 
zauważyć, szczególnie przed utwardzaniem). W każdym przypadku istnieje możliwość 
zorganizowania wizyty przedstawiciela działu wsparcia technicznego. 
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Wyroby ze szkła powlekanego SGG MIRASTAR można utylizować podobnie jak 
przejrzyste szkło typu float. 

Pozostałości po obróbce krawędziowej szkła należy na bieżąco zbierać i gromadzić  
w całości w trakcie procesu szlifowania. Następnie należy z nimi postępować zgodnie  
z krajowymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpadów przemysłowych. W niektórych 
krajach pozostałości po procesie szlifowania należy traktować jako odpady toksyczne. 

Podobnie jak w przypadku wszelkich pyłów wytwarzanych podczas procesu szlifowania, 
należy unikać ich wdychania i kontaktu ze skórą.

Na życzenie, istnieje możliwość otrzymania instrukcji bezpiecznego użytkowania (SUIS) 
zgodnej z wymaganiami Dyrektywy 91/155/EWG.

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE    
 SZKLENIA 
Wybór odpowiedniej i najbardziej praktycznej metody szklenia uzależniony jest od wielu 
czynników, takich jak rozmiar szyby, ekspozycja szkła, jak również rodzaj i materiał,  
z jakiego wykonane są ramy.

Metody szklenia i mocowania szkła muszą spełniać wymogi zaleceń wskazanych w treści 
stosownych norm krajowych. Bloczki szklarskie, wymiar ram oraz maksymalne odchylenie 
ramy dla podwójnych szyb zespolonych nie są charakterystyczne dla wyrobów ze szkła 
SGG MIRASTAR. 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA /    
 ODPADY SZKLANE /  
 OCHRONA ZDROWIA
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6. OCHRONA, CZYSZCZENIE   
 I KONSERWACJA WYROBÓW  
 KOŃCOWYCH  

Podobnie jak w przypadku wszelkich innych typów wyrobów szklanych, niezwykle istotne 
jest przestrzeganie następujących wytycznych podczas postępowania ze szkłem SGG 
MIRASTAR:

Ochrona szkła podczas robót budowlanych 

• W celu uniknięcia uszkodzenia szkła w wyniku kontaktu z agresywnymi 
zanieczyszczeniami pochodzącymi z placu budowy (takimi jak np. 
farby, tynk, zaprawa murarska, itd.), zaleca się montaż szkła dopiero po 
zakończeniu wszystkich pozostałych prac budowlanych. Jeśli nie będzie 
takiej możliwości,należy wyposażyć szkło w odpowiednią ochronę, np. folię 
polietylenową. 

• Należy obniżyć do minimum czas składowania szkła na placu budowy przed 
jego montażem.  

• Należy przestrzegać zwyczajowych zaleceń: przechowywać szkło  
w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chronić przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz przed wahaniami temperatury i wilgotności powietrza.  

• Należy unikać rozprysków pozostałości betonu, tynku, zaprawy murarskiej, jeśli 
tylko będzie to możliwe. Tego typu substancje należy natychmiast usunąć  
z powierzchni szkła, aby zapobiec korozji chemicznej powierzchni szyby. Zaleca 
się wyczyszczenie szkła bezpośrednio po jego montażu.  

• Techniki szklenia i mocowania szkła muszą spełniać wymagania stosownych 
norm krajowych. Bloczki szklarskie, rozmiar ramy i maksymalne odchylenie ramy 
dla podwójnych szyb zespolonych nie są charakterystyczne dla SGG MIRASTAR.

Na przyciętych szybach etykieta znajduje się po stronie przeciwnej od strony powlekanej.

Etykiety identyfikacyjne znajdujące się na taflach szkła należy usunąć przed lub 
bezpośrednio po montażu. Do tego celu nie wolno używać ostrych narzędzi. 
Zatwierdzonymi rozpuszczalnikami w tym przypadku są aceton i alkohol. 

Aby zaznaczyć obecność tafli szkła, nie należy stosować takich materiałów jak wapno, 
kreda czy mydło na stronie powlekanej. W razie konieczności wystawienia znaków 
ostrzegawczych, zalecamy zastosowanie etykiety informacyjnej lub taśmy wzdłuż ramy, 
tak, aby nie stykała się ze szkłem. 

Usuwanie etykiet i oznaczeń 
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Beton, tynk, zaprawa murarska mogą wydzielać produkty alkaliczne. Tego typu materiały, 
jak również materiały zawierające fluor i kwasy, doprowadzą do zaplamienia i zmatowienia 
powierzchni szyby. Aby temu zapobiec, wszystkie tego typu substancje należy 
natychmiast usunąć z powierzchni szkła. Zaleca się wyczyszczenie szkła bezpośrednio po 
montażu.

Czyszczenie szkła obejmuje mycie, płukanie i suszenie szkła. Do tego celu można 
zastosować łagodne mydło lub neutralny detergent, który należy natychmiast spłukać 
czystą wodą. Nadmiar wody należy natychmiast usunąć. Narzędzia do mycia szkła 
oraz ręczniki do osuszania szkła nie mogą zawierać cząstek ściernych. Nie wolno 
stosować ściernych produktów czyszczących ani związków, które mogą doprowadzić do 
wytworzenia się soli fluoru lub kwasu fluorowodorowego. 

Należy usuwać wszelkie ślady smarów, olejów oraz materiałów ułatwiających montaż 
szkła. Zalecanymi materiałami czyszczącymi są alkohol izopropylowy i etanol. Po 
czyszczeniu szkła przy użyciu rozpuszczalników  należy natychmiast przystąpić do 
standardowego mycia za pomocą wody i spłukania szyby.

Właściciel budynku musi zadbać o odpowiednią i regularną konserwację szkła. Powinna 
ona obejmować mycie okien, sprawdzanie i w razie potrzeby naprawę spoin i ram, 
sprawdzanie i w razie potrzeby odblokowanie otworów odpływowych i wentylacyjnych, 
wykrywanie wszelkich anomalii. 

Czyszczenie i konserwacja 

7. WYŁĄCZENIE  
 ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Firma SAINT-GOBAIN GLASS dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte 
w niniejszej broszurze były zgodne z prawdą w chwili jej publikacji. 

Niemniej firma SAINT-GOBAIN GLASS zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji 
i uzupełnień do wszelkich informacji zawartych w niniejszej broszurze bez konieczności 
uprzedniego zawiadomienia. Firma SAINT-GOBAIN GLASS nie ponosi odpowiedzialności 
za informacje o SGG MIRASTAR nie zawarte w niniejszej broszurze. 
wykrywanie wszelkich anomalii. 
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