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Magazynowanie

1. Informacje ogólne

2. Magazynowanie

Informacje ogólne

Szkło lakierowane SGG PLANILAQUE® 
EVOLUTION to szkło, które swój nasy-
cony kolor uzyskuje dzięki nałożeniu 
na tylną powierzchnię szkła powłoki 
wysokoodpornego lakieru, a następnie 
utwardzenie jej w wyniku działania 
wysokiej temperatury. 
Szkłem bazowym do produkcji szkła 
lakierowanego jest szkło SGG PLANIC-
LEAR o obniżonej zawartości żelaza 
oraz SGG DIAMANT - szkło odżelazio-
ne, wykorzystywane do wybranych 
kolorów (SGG08 Light Blue, SGG11 
Ultra White i SGG33 Soft Ecru). 
Szkło SGG PLANILAQUE® EVOLUTION 
produkowane jest w 17 kolorach. 

Cechy wyróżniające produkt to:

•  Zgodność z nowoczesnym designem 
obowiązującym w architekturze 
wnętrz.

•  Możliwość łączenia z wszystkimi 
materiałami stosowanymi we wnę-
trzach. 

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
Sprzedaży w przypadku uszkodzeń 
powstałych w transporcie należy zgło-
sić ten fakt przewoźnikowi.  
W przypadku zawilgocenia szkła lakie-
rowanego lub jego opakowania, np. 
na skutek zmian temperatury podczas 
transportu, należy natychmiast usu-
nąć wilgotny materiał i osuszyć szkło 
przed dalszym magazynowaniem.

•  Szkło lakierowane należy magazyno-
wać pionowo (pod kątem nachylenia 
max. 6-7 stopni); zwrócić uwagę na 
oznakowanie skrzyń. W przypadku 
składowania luzem należy zachować 
maksymalną grubość pakietu 300 mm, 

która zapewnia odpowiednią cyrkula-
cję powietrza.  Stronę czołową szkła 
lakierowanego skierować do przodu. 
Nie ustawiać szkła stronami polakiero-
wanymi skierowanymi do siebie.

•  Szkło lakierowane należy magazy-
nować wyłącznie w pomieszczeniach 
zadaszonych, zamkniętych i suchych, 
ogrzewanych podczas zimnych pór 
roku do temperatury ok.10 °C i wie-
trzonych podczas upałów. Nie należy 
magazynować bezpośrednio w pobli-
żu źródeł ciepła, materiałów żrących 
oraz źródeł powstawania oparów 
(środki chemiczne, rozpuszczalniki, 
paliwa, kwasy itd.). 

 •  W celu ochrony przed uszkodze-
niem, szkło należy ustawić na 
podłożu zapewniającym amortyzację 
(podkładki drewniane, tworzywowe) 
wyłącznie na krawędzi (nie naroż-
niku).  

•  Przy magazynowaniu szkła lakie-
rowanego, należy stosować zasadę 
FIFO – szkło magazynowane najdłu-
żej zużywać w pierwszej kolejności.  

•  Trwałe wykończenie powierzchni.

•  Ognioodporność  i odporność na 
wilgoć.

•  Bezpieczeństwo użytkowania. 

•  Łatwe przetwarzanie. 

Podczas wykorzystania szkła lakie-
rowanego należy przestrzegać kilku 
istotnych zasad:

•  Stosować wyłącznie w pomieszcze-
niach wewnątrz budynków.

•  Unikać montażu w pobliżu stałych 
promienników ciepła (tempera-
tur powyżej 45 °C) – nadmierne 
nagrzanie tafli może doprowadzić do 
uszkodzenia powłoki lub pęknięcia 
szkła.

•  Unikać zarysowań powierzchni 
lakieru i uwzględnić wpływ oddzia-
ływań mechanicznych, np. montaż 
w drzwiach, lub na frontach mebli.

•  Unikać stałego oddziaływania wilgoci 
(łazienki nie są klasyfikowane jako 
pomieszczenia o stałym oddziaływa-
niu wilgoci). Jeżeli jest to nieunik-
nione, np. montaż w salach gim-
nastycznych/fitness, pływalniach, 
pomieszczeniach uzdrowiskowych, 
saunach i pomieszczeniach sąsiadu-
jących, lub podobnych, w których 
występuje ekstremalnie wysoka 
wilgotność powietrza lub żrące pary, 
zaleca się zastosowanie szkła lami-
nowanego SGG PLANILAQUE STADIP. 
Zapewnia ono nie tylko ochronę 
lakieru, ale także bezpieczeństwo 
użytkowania – w przypadku stłu-
czenia fragmenty szkła pozostają 
przyklejone do folii.
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Montaż

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie

•  Szkło lakierowane SGG PLANILAQUE® 
EVOLUTION można ciąć na dowolne 
kształty geometryczne jak również 
nieregularne; może być nawiercane 
i poddawane obróbce krawędziowej 
(cięte skośnie, fazowane i szlifowa-
ne). Istnieje możliwość piaskowania, 
grawerowania i sitodruku.

•  Przy obróbce szkła lakierowanego 
należy unikać zarysowań powierzch-

Wybór systemu mocowania 
Wybór systemu mocowania szkła 
lakierowanego zależy od stawianych 
wymagań, tj. od celu wykorzystania, 
podłoża do montażu, grubości szkła 
oraz wpływu warunków otoczenia.  
W odniesieniu do wszystkich insta-
lacji, szczególnie na sufitach, należy 
stosować odpowiednie zasady bezpie-
czeństwa.
Najczęściej stosowane są poniższe 
sposoby zamocowań:
•  chemiczne środki wiążące
•  mechaniczne systemy mocowań
•  łączone (chemiczne / me chaniczne).
Niezależnie od zastosowanego sposo-
bu należy zwrócić uwagę na to, aby 
płaszczyzny mocowania dokładnie się 
ze sobą zbiegały.

Zasady montażu i wentylacja
Należy zawsze przestrzegać poniż-
szych zasad montażu: 
•  W celu zapewnienia odpowiedniej 

wentylacji odstęp pomiędzy szkłem 
lakierowanym a podłożem powinien 
wynosić nie mniej niż 5 mm dla tafli 
o wysokości poniżej 1 m lub od 5 
mm do 10 mm dla tafli o wysokości 
powyżej 1 m. Jeżeli nie jest możliwe 
zachowanie odpowiedniej odległości 
należy zapewnić możliwie najlepszą 
wentylację strony tylnej poprzez 

rodzaj i sposób nanoszenia lub 
umieszczania środka mocującego 
(pionowe położenie taśm klejących/
klejów, umieszczenie uchwytów 
dystansowych).

•  W przypadku montażu bez wentyla-
cji strony tylnej, zaleca się uszczel-
nienie krawędzi łączenia. Zabezpie-
czy to tył szkła lakierowanego przed 
wpływem czynników zewnętrznych. 
Należy przestrzegać wskazań pro-
ducenta dotyczących czasu wiąza-
nia środków montażowych przed 
zamknięciem obrzeży tafli.

•  W przypadku powierzchni wielo-
częściowych zaleca się zachowanie 
odstępu pomiędzy krawędziami. 

•  W przypadku montażu tafli w profi-
lach zaleca się zastosowanie dystan-
sów separujących krawędź szkła od 
profilu. 

•  Stosowane materiały montażowe nie 
powinny mieć właściwości agresyw-
nych. 

4.1 Przygotowanie podłoża

•  Powierzchnia/podłoże, na którym 
mocowane jest szkło lakierowane, 

powinno być czyste, suche oraz po-
zbawione pozostałości kwasów, za-
sad i innych środków agresywnych. 
Podłoże należy zagruntować.

•  Podłoże powinno być równe i nie 
ulegać wypaczeniu w czasie.

•  Tylna strona szkła lakierowanego 
powinna być odpowiednio przygoto-
wana i odtłuszczona. 

Zawsze postępować zgodnie z instruk-
cją producenta materiałów montażo-
wych.

ni lakieru oraz stosowania agresyw-
nych roztworów kwasów, silnych 
zasad lub materiałów ścierających, 
a pozostałości środków użytych pod-
czas przetwarzania i mycia muszą 
zostać usunięte z gotowego wyrobu. 
Należy zadbać również o czystość 
stanowisk manipulacji szkłem pod-
czas rozkroju i obróbki.

•  Szkło lakierowane SGG PLANILAQUE® 
EVOLUTION nie może być hartowane.
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4.2 Chemiczne systemy  
mocowania

Szkło lakierowane SGG PLANILAQUE® 
EVOLUTION może być mocowane za 
pomocą poniższych systemów che-
micznych:
•  Kleju do luster.
•  Neutralnego silikonu na bazie  

alkoholu lub oksymu (o neutralnym 
kolorze).

•  Dedykowanej dwustronnej taśmy 
klejącej. 

 
Nie zaleca się stosowania klejów kwa-
sowych. W przypadku wątpliwości pod 
względem przydatności kleju należy 
wykonać test skuteczności na lakierze.
Materiały montażowe (kleje, silikon, 
taśmy) należy nanieść równomiernie 
na powierzchni w postaci równoległych, 
pionowych pasów.

Zawsze postępować zgodnie z instrukcją 
producenta materiałów montażowych.

4.3 Badane materiały 
montażowe

Firma SAINT-GOBAIN INNOVATIVE 
MATERIALS, Oddział GLASS przepro

wadziła test wybranych materiałów 
montażowych. 
Poniższe produkty montażowe,  
w jednorazowym teście laboratoryj-
nym (przeprowadzonym w II. kw. 
2015) dały pozytywny wynik pod 
względem trwałości, adhezji  i braku 
przebarwień.

Grupa SAINT-GOBAIN nie jest pro-
ducentem materiałów montażowych, 
nie gwarantuje ich neutralności  oraz 
nie ponosi odpowiedzialności za 
właściwości podanych w tej instrukcji 
produktów. W przypadku wątpliwości 
dotyczących materiałów montażowych 
należy przeprowadzić test postępując 

W celu usunięcia plam, które powstają 
podczas codziennego użytkowania, 
szkło lakierowane powinno być wy-
cierane wyłącznie za pomocą czystej 
i miękkiej ściereczki oraz klasycznego 
środka do czyszczenia szkła (obojęt-
nego, niezawierającego cząsteczek 
ściernych).

Nie dopuszcza się stosowania prepa-
ratów o silnym odczynie kwaśnym lub 
zasadowym, które mogą spowodować 
trwałe uszkodzenia powierzchni szkła.
Plamy odporne, np.  tłuszcz, kosme-
tyki itp. można usuwać za pomocą 
wypłukanej w ciepłej wodzie i dobrze 
wyciśniętej irchy. Po wytarciu, szkło 

nie powinno pozostać wilgotne, a na 
krawędziach nie powinny występować  
krople. 
W celu zagwarantowania trwałości po-
włoki lakieru, należy unikać trwałego 
osadzania się wilgoci na krawędziach 
szkła oraz zadbać o właściwą wentyla-
cję pomieszczeń.

zgodnie z instrukcją producenta.

4.4 Mechaniczne systemy 
mocowania

Szkło lakierowane SGG PLANILAQUE® 

EVOLUTION może być mocowane  
z użyciem elementów mechanicznych 
poprzez: 
•  Przykręcenie z zachowaniem odstę-

pu od ściany.
•  Specjalne szyny w kształcie litery U.
•  Magnesy.

Nazwa Opis Producent

Fix All Crystal Uniwersalny klej, bezbarwny SOUDAL

UNI-FIX Klej-uszczelniacz, biały DEN BRAVEN

Silikon do luster Kremowy JKK

Grafen Hybryda 50  Klej hybrydowy GRAFEN

Sensil – HYBRID Sealant SENSIL

Silikon do luster silikon bezbarwny LAKMA

Tesafix 4957 PV15 Dwustronna taśma montażowa z pianki 
polietylenowej TESA

Firma SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS podjęła wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania, aby informacje zawarte w niniejszej 
broszurze nie zawierały błędów w chwili jej publikacji. SAINT-GOBAIN zastrzega sobie możliwość modyfikacji  treści w kolejnej edycji dokumentu.

Uwaga! W przypadku stosowania nienależytych środków czyszczących producent nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ewentualnych 
uszkodzeń.
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