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Szkło TIMELESS to antykorozyjne szkło powlekane opracowane z myślą do zastosowania w kabinach 
prysznicowych. Powłoka szkła TIMELESS jest niemal niewidoczna. Szkło TIMELESS dostępne jest w dużej gamie 
grubości. TIMELESS wytwarzane jest na szkle PLANICLEAR (na zamówienie istnieje możliwość zastosowania innych 
szkieł). Powłoka szkła TIMELESS spełnia wymagania normy EN 14428 dotyczącej kabin prysznicowych. Jest również 
zgodna z kryteriami odporności klasy A według europejskiej normy EN 1096 (szkło powlekane w budownictwie). 

Parametry optyczne szkła podlegają pomiarom i certyfikacji zgodnym z europejską normą EN 1096. Odbicie  
i transmisja światła daje w rezultacie neutralne kolory, podobne do zastosowania samego szkła. Powłoka TIMELESS 
spełnia również wymagania jakościowe określone w normie EN 1096-1: dopuszczalne wady w szkle powlekanym 
(plamy, otwory, wady punktowe, zarysowania). Parametry szkła TIMELESS uzyskiwane są dzięki nałożeniu powłoki 
przy zastosowaniu technologii napylania magnetotronowego (przedmiot zgłoszenia patentowego). Powłoka  
ta została opracowana w sposób gwarantujący, że szkło z powłoką TIMELESS wygląda zupełnie tak samo jak zwykłe 
szkło. Szkło TIMELESS nadaje się do hartowania, można je również stosować bez jakiejkolwiek obróbki cieplnej. 

3.1. WYKRYWANIE POWŁOKI

• Wykrycie powłoki TIMELESS nie jest łatwym zadaniem, ponieważ jest ona niemal zupełnie przezroczysta. 
Do identyfikacji cynowej powierzchni szkła można posłużyć się specjalnym detektorem cyny lub lampą UV: 
powłoka TIMELESS znajduje się na drugiej powierzchni tafli (powłoka jest zawsze nakładana na powierzchnię 
atmosferyczną szkła płaskiego).

• Alternatywnie, aby uniknąć zamieszania podczas montażu, przetwórcy szkła TIMELESS mogą stosować naklejki
tymczasowe na powierzchni cynowej szkła (= na powierzchni przeciwnej w stosunku do powierzchni z powłoką). 
Naklejki i etykiety należy usunąć, gdy już spełnią swoje zadanie. Zaleca się usunąć pozostałości po nich poprzez 
delikatne mycie bez uszkodzenia powłoki. 

• Na stronie EDTM (www.edtm.com) dostępny jest dedykowany detektor, numer wyrobu RD1680. 
Uwaga: Zastosowanie powłoki podwójnej pozwoli uniknąć ryzyka montażu szkła od złej strony. Więcej informacji 
uzyskasz kontaktując się ze swoim przedstawicielem handlowym. 

3.2. PRZEŁADUNEK

• Należy zawsze unikać zostawiania na szybie odcisków palców i zabrudzeń, które wymagałyby dodatkowego
czyszczenia szkła.

• Szkło należy przenosić zawsze w czystych rękawiczkach. Stosowanie rękawiczek jest obowiązkowe podczas
przeładunku szkła w trakcie całego procesu obróbki szkła. Należy uważać, aby nie zarysować szkła ani jego 
powłoki.

3.3. OBRÓBKA

• Szkło z powłoką TIMELESS można poddawać obróbce na standardowym sprzęcie, o ile jest on w dobrym stanie
technicznym (nie wolno dopuścić do tarcia po stronie powlekanej). 
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2. Jakość i tolerancje 

3. Wytyczne ogólne 



• Szkło z powłoką TIMELESS należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku szkła
nie poddanego obróbce należy unikać tworzenia się wyschniętych śladów wilgoci na powierzchni szkła. 

• Podczas załadunku i rozładunku szkła można stosować przyssawki do szyb od strony powlekanej, pod warunkiem,
że przyssawki te będą czyste i w dobrym stanie technicznym.

• Podczas przeładunku szkła nie wolno dopuścić do ześlizgiwania się tafli szkła względem siebie. Przed
podniesieniem szyby należy upewnić się, że tafla szkła jest oddzielona od tafli sąsiedniej.

• W przypadku korzystania ze szczypiec, należy sprawdzić, czy są czyste oraz czy guma nie jest uszkodzona, 
aby zapewnić, że nie uszkodzą powłoki. 

• Przy odbiorze szkła należy skontrolować jego stan. Ewentualne wady należy zgłosić do Building Glass Polska. 

• Po obróbce szkła musi ono zostać poddane rygorystycznej kontroli jakości. 

• Kontrolę należy przeprowadzić pod względem odbicia i transmisji światła przez szybę. Niektóre wady są lepiej
widoczne podczas badania transmisji światła, inne podczas badania odbicia. Standardowe warunki kontroli opisane 
są w normie EN 1096. Wszelkie szczegóły dotyczące kontroli jakości szkła znajdziesz w treści normy. 

• Podczas kontroli transmisji światła szkło ustawia się na czarnym matowym tle, do którego przymocowane 
są świetlówki (neony). Odległość pomiędzy szybą a obserwatorem musi wynosić przynajmniej 300 cm.

• Podczas kontroli odbicia światła, należy zastosować źródło światła umieszczone za ekranem rozpraszającym,
transmitującym równomierne, jednorodne, silne światło. Kąt pomiędzy linią spojrzenia obserwatora a powierzchnią 
szyby musi być mniejszy niż 30°.

• Należy przeprowadzać regularne kontrole sprawdzające stan czystości wszystkich elementów mających styczność
z powłoką (stołu, odpowietrzaczy, przenośników rolkowych, papieru ochronnego, itd.), aby zapewnić ich czystość  
i brak obecności cząstek (szkła), które mogłyby zarysować i zniszczyć powłokę. 

• Nie wolno dopuścić, aby na powierzchni powlekanej wysychała woda (dotyczy to wszystkich etapów obróbki
szkła). Szkło należy opłukać czystą wodą i osuszyć powietrzem lub czystą, miękką ściereczką. 

3.4. TRANSPORT GOTOWYCH TAFLI SZKŁA 

• Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie uszkodzić powłoki szkła podczas transportu:

• Stosy przyciętych szyb należy transportować w skrzyniach (opcja zalecana) lub na stojakach, zapewniając ochronę szkła: 

- Góra i dół stosu: pianka do pakowania typu „CELL_AIR”
- pomiędzy poszczególnymi taflami szkła: obojętny proszek separujący; lub przekładka z miękkiego, obojętnego 

(nie kwaśnego), nietłustego papieru; lub małe nieprzylepne przekładki korkowe (zalecane). 

• Stosy standardowych przyciętych szyb muszą być owinięte i zabezpieczone; środek osuszający należy stosować
tylko w przypadku długich podróży, gdy istnieje ryzyko wytworzenia się skroplin pomiędzy poszczególnymi 
taflami szkła. 
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Zasadniczo szkło z powłoką TIMELESS można poddawać obróbce za pomocą tego samego sprzętu, jaki stosowany 
jest w przypadku szkła typu float, pod warunkiem stosowania się do zaleceń wskazanych w treści niniejszego 
dokumentu. Hartowanie szkła TIMELESS jest możliwe, ale nie jest konieczne.  

6.1. CIĘCIE SZKŁA NA STOLE

• Stół do cięcia szkła należy gruntownie oczyścić z wszelkich cząstek szkła i innych materiałów. Należy utrzymywać
go w czystości przez cały proces cięcia. Nie należy dopuścić do stykania się powierzchni powlekanej szyby  
z powierzchnią stołu. Powłoka musi być skierowana do góry. 

• W przypadku cięcia szkła, produkty zawierające zbyt dużo oleju mogą pozostawiać warstwę oleju, wymagającą
dokładnego oczyszczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności obróbki szkła. Dlatego też do cięcia szkła 
zaleca się stosowanie oleju parującego w powierzchni szyby, takiego jak ACECUT 5250 lub ACECUT 5503 firmy 
Aachener Chemische Werke GmbH (oleju na bazie węglowodorów alifatycznych). Po zakończeniu cięcia zaleca 
się usunięcie nadmiaru oleju, aby nie pozostawił trudnych do usunięcia śladów. Po przycięciu szyb, nie można 
dopuścić do wytworzenia się tarcia pomiędzy taflami szkła (pomiędzy szybami należy włożyć przekładki z korka, 
plastiku, miękkiego papieru lub pianki).

• Nie należy dopuszczać do wysychania wody na powierzchni szkła. Natychmiast po cieciu szkło należy spłukać
czystą wodą, a następnie wysuszyć. 

6.2. OBRÓBKA KRAWĘDZI

• Urządzenia do obróbki krawędzi szkła należy gruntownie wyczyścić przed przystąpieniem do obróbki szkła 
z powłoką TIMELESS, szczególnie części mające styczność ze szkłem. Przenośnik rolkowy nie może ślizgać  
się po powierzchni szkła. 

• Wodę w obiegu zamkniętym maszyn do obróbki krawędzi należy regularnie wymieniać w równych odstępach
czasowych, aby uniknąć nagromadzenia się w niech nadmiernej ilości pozostałości po obróbce krawędzi szyby. 

• Natychmiast po zakończeniu cyklu obróbki krawędziowej szkło należy spłukać czystą wodą, aby usunąć
pozostałości obróbki krawędzi. Następnie szkło można przenieść do maszyny do mycia szkła. Nie wolno dopuścić 
do wysychania wody z obróbki szkła na powierzchni szkła. Upewnij się, czy nie ma żadnych śladów smaru czy oleju 
z maszyny.  W przypadku stosowania jakichkolwiek dodatków w wodzie (olej rozpuszczalny, środek chłodzący), 
należy najpierw zbadać ich kompatybilność z powłoką szkła.

W zależności od zastosowanej maszyny do obróbki krawędziowej należy stosować następujące środki ostrożności:

- Obróbka dwustronna: sprawdź prawidłowe ustawienie szkła przed umocowaniem go w maszynie;
- Obróbka prostoliniowa: rolki przenośnika nie mogą ślizgać się na szkle;
- Krawędź fazowana i obróbka cyfrowa: nie ma potrzeby stosowania żadnych szczególnych środków ostrożności. 

6.3. NACIĘCIA I OTWORY

• Istnieje możliwość wykonania nacięć i otworów w szkle z powłoką TIMELESS, o ile zastosuje się odpowiednie środki
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu powłoki. Szkło należy natychmiast oczyścić, zgodnie z poniższym opisem.  
Nie wolno dopuścić do wysychania wody na powierzchni powłoki. 

6.4. MYCIE

• Optymalną temperaturą wody stosowaną do mycia szkła jest temperatura pomiędzy 35° a 40°C. Należy
skontrolować jakość wody (zalecenia: pH obojętne pomiędzy 6 a 8, przewodność 20 μS/cm).

• Maszyna musi być idealnie czysta (szczotki, itd.). Układy przenośników rolkowych muszą być czyste oraz muszą
obracać się bez przeszkód.

• Mycie:

- zaleca się stosowanie rampy do mycia wstępnego; 
- zabrania się czyszczenia za pomocą tlenku ceru; 
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- woda bez dodatków; 
- należy sprawdzić jakość wody (patrz: powyżej); 
- można stosować szczotki standardowe; 
- odległość pomiędzy szczotkami a szkłem należy dostosować do grubości szkła; 
- podczas mycia szkło nie może być nieruchome pod obracającymi się szczotkami. Mycie powinno być ciągłym,

gładko przebiegającym procesem. 

• Płukanie:

- niezwykle ważne jest opłukanie szkła czystą wodą (najlepiej zdemineralizowaną, o przewodności < 20μs/cm).
W przeciwnym razie istnieje ryzyko pojawienia się białych plam spowodowanych obecnością wapienia.  

• Suszenie:

- operacja suszenia ma ogromne znaczenie dla powłoki szkła. Jeśli woda nie wyschnie całkowicie, pozostawi
ślady, które utrwalą się w procesie temperowania i będą wyraźnie widoczne gołym okiem. Powietrze musi być 
odpowiednio przefiltrowane. Należy również zagwarantować, aby na tym etapie kurz nie przylegał 
do powierzchni szkła;

- sprawdź stan smarowniczek napędu (nieszczelności, itd.);

- Jeśli po wyjściu szkła z maszyny myjącej na szkle są jakiekolwiek ślady, można je wyczyścić za pomocą miękkiej
ściereczki nasączonej izopropanolem (zalecane) lub etanolem. 

6.5. HARTOWANIE

• Hartowanie jest możliwe, ale nie jest konieczne. 

• Nie zaleca się stosowania SO2.

• Jeśli to możliwe, szkło należy wprowadzić do pieca do hartowania szkła powłoką skierowaną ku górze. 
Jeśli nie ma takiej możliwości, np. w przypadku szkła emaliowanego, szkła pokrytego sitodrukiem, lub szkła   
z powłoką TIMELESS na obu powierzchniach, rolki pieca muszą być czyste, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki. 

• Warunki hartowania (temperatura i czas podgrzewania) dla szkła z powłoką TIMELESS są takie same 
jak w przypadku zwykłego szkła bez powłoki. Podczas wprowadzania do pieca szkło musi być suche. 

• Po hartowaniu szkło z powłok TIMELESS można laminować, zgodnie  wytycznymi podanymi w punkcie 6.6.

• Należy unikać nadruków, śladów lub wad powłoki szkła przed temperowaniem, ponieważ mogą okazać 
się niemożliwe do usunięcia po hartowaniu. 

6.6. LAMINOWANIE
Szkło z powłoką TIMELESS można laminować z powłoką na zewnętrznej powierzchni szyby. Niemniej szkło można 
poddać hartowaniu przed laminowaniem. 

• Należy stosować się do wytycznych dotyczących przeładunku i mycia szkła, natomiast przewodność wody
używanej do płukania szkła musi zostać obniżona do 5 μS/cm. Przed laminowaniem szkło należy dokładnie umyć. 

• Należy regularnie kontrolować stan rolek przenośnika i laminatora. Należy je utrzymywać w czystości, bez żadnych
okruchów szkła. Muszą obracać się w odpowiedni sposób, tak, aby szkło i powłoka nie zostały uszkodzone przez 
siłę tarcia. 

• W najbardziej restrykcyjnych warunkach higienicznych należy stosować folię PVB. Powierzchnię szkła i folii PVB
należy dokładnie sprawdzić, a wszelkie drobiny usunąć przed zespoleniem. 

• W autoklawie szkło należy umieścić na stojaku i oddzielić za pomocą takich produktów jak polimerowy proszek 
separacyjny odpowiedni do stosowania w autoklawizacji. Jeśli szkło poddawane jest autoklawizacji partiami, 
należy stosować suche, drewniane przekładki. Autoklaw należy regularnie myć (przynajmniej jeden cykl mycia 
tygodniowo), aby zapobiegać zanieczyszczeniu powłoki szkła. 

6.7. GIĘCIE

• Szkło z powłoką TIMELESS można giąć w piecach elektrycznych. Zaleca się, aby klienci sprawdzali, czy ich sprzęt
oraz promień krzywizny są kompatybilne z powłoką TIMELESS przed złożeniem zamówienia. W takim przypadku 
należy skontaktować się z Building Glass Polska. 
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• Typowo stosowanym promieniem krzywizny
podczas gięcia szkła z powłoką TIMELESS  
jest ok. 1 m. W przypadku stosowania większych 
krzywizn (mniejszych promieni), należy zachować 
szczególną ostrożność. 

6.8. SITODRUK

• Sitodruk dopuszczalny jest na obu stronach szyby. 

6.9. MONTAŻ W KABINACH PRYSZNICOWYCH 

• Szkło musi być zamocowane lub zainstalowane 
z powłoką zwróconą do wnętrza kabiny 
prysznicowej. Można stosować kleje przeznaczone 
do szkła prysznicowego. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy zbadać 
kompatybilność danego kleju z powłoką. W razie 
potrzeby można skontaktować się z Building Glass 
Polska, aby otrzymać wykaz przetestowanych 
klejów. 

• Klej należy stosować wyłącznie jeśli jest 
to konieczne. Niepotrzebne pozostałości należy 
natychmiast usunąć zanim stwardnieją. Można  
je zmyć przy użyciu  produktów obojętnych  
do mycia  okien, miękkiego papieru lub miękkiej 
ściereczki lub za pomocą czystej gumowej myjki  
do okien. Można stosować łączenia z uszczelką. 

• Należy bardzo uważać, aby nie zarysować szyby
częściami metalowymi  i innymi akcesoriami 
montowanymi w kabinie prysznicowej.

Patrz: dokumenty dotyczące instrukcji użytkowania 
i konserwacji szkła z powłoką TIMELESS w kabinach 
prysznicowych. 
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bgp@saint-gobain.com

www.saint-gobain-building-glass.pl


