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Predhovor
Táto „Príručka tolerancií“ stanovuje
tolerancie
základného
skla,
opracovanie a produkty zušľachtené
z tohto skla ESG-HST, VSG a IZO.
Základ predstavujú teraz platné normy
EN príp. normy DIN, tak ako sú
popísané v jednotlivých kapitolách.

Upozornenie pre použitie:
Hlavné kapitoly 1 až 9 sú usporiadané
podľa krokov opracovania, prípadne
produktov, ktoré sú vždy kompletne
popísané v príslušných kapitolách. Tie
sa použijú ako modul pre príslušný
konečný produkt.

Tieto normy sú však v praxi často
nepostačujúce. Príručka preto popisuje
použitia, ktoré sú v normách popísané
chybne alebo vôbec nie sú popísané.
Dodatočne boli zapracované relevantné smernice pre vizuálnu kvalitu.
„Príručka tolerancií“ tvorí základ našich
dodacích a predajných podmienok vo
svojom aktuálnom znení.

Príklad:
SGG STADIP s leštenou hranou
Použiť možno:
Kapitola 1 –Základné sklá
+ Kapitola 2 - Rezanie
+ Kapitola 3 - Opracovanie
+ Kapitola 8 - SGG STADIP

Dôležité upozornenie:
Zmeny
tolerancií sú zapracované
okamžite do príručky. Pretože sa ale
táto príručka tlačí len v určitých
intervaloch,
najaktuálnejší
stav
príručky nájdete vždy na internete na
stránkach
www.securit-partner.de
a www.climalit.de. Stav údajov je pre
každú stránku datovaný v päte.
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Štandardné tolerancie:
Štandardné tolerancie sú všetky
výrobné tolerancie, ktoré je možné
zabezpečiť za normálneho chodu
výroby.
Zvláštne tolerancie:
Zvláštne tolerancie je možné zrealizovať dodatočnými opatreniami vo
výrobe, a preto je nutné sa na nich pre
konkrétny prípad dohodnúť. Dodatočné
náklady spojené s týmito opatreniami
sa zaznamenajú pri príslušných
toleranciách a možno ich realizovať
v rámci kalkulácie nákladov, pokiaľ sú
uvedené v objednávkach.
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1. ZÁKLADNÉ SKLÁ
Pre základné sklá sa uplatňujú nasledujúce normatívne odkazy:
STN EN 572 Sklo v stavebníctve
Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla
Časť 1:Definície a všeobecné fyzikálne a mechanické vlastnosti
(čiastočne nahrádza DIN 1249 časť 10)
Časť 2: Floatové sklo
(nahrádza DIN 1249 časť 3)
Časť 3: Leštené sklo s drôtenou vložkou
Časť 4: Ťahané ploché sklo
(nahrádza DIN 1249 časť 1)
Časť 5:Vzorované sklo
(spolu s STN EN 572 časť 6, nahrádza DIN 1249 časť 4)
Časť 6: Vzorované sklo s drôtenou vložkou
(spolu s STN EN 572 časť 5, nahrádza DIN 1249 časť 4)
Vyššie uvedené normy stanovujú tolerančné medze menovitých hrúbok pre rôzne
výrobky zo skla.
Ďalej sú tu popísané požiadavky na kvalitu a taktiež na optické a vizuálne chyby
základných výrobkov zo skla.
Tu sú uvedené medzné odchýlky hrúbky skla podľa STN EN 572 časť 2 Floatové
sklo.
Menovitá hrúbka
(mm)
3
4
5
6
8
10
12
15
19

Tolerancia
(mm)
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,3
± 0,3
± 0,3
± 0,5
± 1,0

Tab. 1: Tolerancie menovitej hrúbky

Pri týchto toleranciách sa nerozlišujú štandardné a zvláštne tolerancie.
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2. REZANIE
Pre doplnenie platí: STN EN 572
Všeobecná tolerancia dĺžky 0,2 mm/bm dĺžky hrany

2.1 Všeobecne
Je potrebné zohľadniť podlom, tzv. šikmý lom! Ten závisí od príslušnej hrúbky skla
a vlastností základného skla (krehkosť atď.).

Hrúbka skla (mm)
4,5,6
8,10
12
15
19

Maximálna hodnota
(mm)
±1
±2
±3
+5 / -3
+6 / -3

Tab. 2: Hodnoty šikmého lomu

Tieto hodnoty je nutné zohľadniť pri toleranciách. To znamená, že sa rozmery skla
môžu zmeniť pri zámikovanej hrane o dvojnásobnú hodnotu šikmého lomu.
Pri nepravouhlých jednotkách platí, že sa nižšie uvedené tolerancie môžu vyskytnúť
pri daných uhloch (podobne pri odrezanej časti). Geometria týchto prvkov zostáva
zachovaná.

2.1.1 Dovolený odlom (skrátenie) pri floatovom skle
Uhol
≤ 12,5°
≤ 20°
≤ 35°
≤ 45°

X
- 30 mm
- 18 mm
- 12 mm
- 8 mm

Tab. 2a: Odlom

Obr. 1

2.1.2 Odrezaná časť pri ESG, VSG, IZO
Uhol
≤ 12,5°
≤ 20°

X
- 65 mm
- 33 mm

Tab. 2b:Skrátenie
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Uhlu > 25° zodpovedá skrátenie podlomu.
Tolerancie uvedené v bode 3.1.2., tabuľke 11 sa nemôžu
uvedeným toleranciám tabuľky 2a a 2b.

prirátavať k vyššie

2.2 Diagonálna tolerancia
Prevádza sa: Meraním uhlopriečok
Nástroj na meranie: Meracie pásmo
Tolerancia: Rozdiel dĺžok medzi
uhlopriečkami ≤ 2 mm

Obr. 2

2.3 Priebeh štruktúry vzorovaných skiel
(ornamentov).
Štandardne platí: Priebeh štruktúry je paralelný s rozmerom výšky. Výnimky sú
dovolené, pokiaľ je priebeh štruktúry udaný na výkrese s upozornením „PRIEBEH
ŠTRUKTÚRY podľa výkresu“ je poznačený na objednávke a na výrobnom liste.
SGG

Čís.
1
2
3
5
6
7
8

ALBARINO S

SGG

Parametre
Vzhľadové chyby;
maximálny počet chýb.
Skúšobná metóda podľa
EN 572
Časť 5: Vzdialenosť pre
pozorovanie 1,5 m.
Pozorovanie sa prevádza
kolmo na tabuľu postavenú
vo vzdialenosti 3 m pred
matnou šedou plochou

9
10
11
Rozmery / Hmotnosť

16
17
18
19
20

Označenie/Jednotka
Chyby v hmote skla (prímesky)
Bubliny guľovitého tvaru
Pozdĺžne bubliny
Bublinky (malé bubliny do 1 mm)
Chybné označenie

Viditeľné prímesky sú neprípustné
∅ do 2 mm bez obmedzenia
∅ > 2 mm sú neprípustné
Šírka > 0,8 mm neprípustné
Dĺžka > 10 mm neprípustné
3
Maximálne 3 na 1 cm

Hrúbky ktoré sú k dispozícii
Tolerancie hrúbky
Špecifická hmotnosť

12
13
14
15

ALBARINO T

Povrch

3,2 mm / 4,0 mm
± 0,2 mm
Výpočet hmotnosti (kg):
2,5 x plocha (m2) x hrúbka skla
Tolerancie rozmerov šírky a dĺžky
Dodávané rozmery + 6 mm; -1,5 mm
Pravouhlosť
Rozdiel uhlopriečok 2 mm
Stav povrchu
Štruktúra jednostranná alebo
obojstranná
Miestny priehyb
Maximálne 0,8 mm (merané
(Zvlnenosť povrchu skla)
škáromerom na ideálnej rovine)
Celkový priehyb
Maximálne 3 mm na 1 m celkovej
(pri skladbách z viacerých vrstiev skla) šírky (merané stojato)
Uhlový posun vzoru (šírka)
Odpadá
Uhlový posun vzoru (dĺžka)
Odpadá
Vlnitosť
Maximálne 10 % danej šírky
Oblúkovitosť
Maximálne 2 mm

Tab.
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SGG

Čís.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ALBARINO P
Parametre
Vzhľadové chyby;
maximálny počet chýb.
Skúšobná metóda podľa
EN 572
Časť 5: Vzdialenosť pre
pozorovanie 1,5 m.
Pozorovanie sa prevádza
kolmo na tabuľu postavenú
vo vzdialenosti 3 m pred
matnou šedou plochou

Rozmery / Hmotnosť

Povrch

16
17
18
19
20

Označenie/Jednotka
Chyby v hmote skla (prímesky)
Bubliny guľovitého tvaru
Pozdĺžne bubliny
Bublinky (malé bubliny do 1 mm)
Chybné označenie
Hrúbky ktoré sú k dispozícii
Tolerancie hrúbky
Špecifická hmotnosť
Tolerancie rozmerov šírky a dĺžky
Pravouhlosť
Stav povrchu

Viditeľné prímesky sú neprípustné
∅ do 2 mm bez obmedzenia
∅ > 2 mm sú neprípustné
Šírka > 0,8 mm neprípustné
Dĺžka > 10 mm neprípustné
3
Maximálne 3 na 1 cm

4,0 mm
± 0,3 mm
9,0 ± 0,5 kg/m3
Dodávané rozmery + 6 mm; -1,5 mm
Rozdiel uhlopriečok 2 mm
Štruktúra jednostranná alebo
obojstranná
Miestny priehyb
Maximálne 0,8 mm (merané
(Zvlnenosť povrchu skla)
škáromerom na ideálnej rovine)
Celkový priehyb (pri sklách zložených Maximálne 3 mm na 1 m celkovej
z viacerých vrstiev skla)
šírky (merané stojato)
Uhlový posun vzoru (šírka)
Odpadá
Uhlový posun vzoru (dĺžka)
Odpadá
Vlnitosť
Maximálne 10 % danej šírky
Oblúkovitosť
Maximálne 2 mm

Tab. 4
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SGG

Čís.
1
2
3
5
6
7
8

MASTERGLASS
Parametre
Vzhľadové chyby;
maximálny počet chýb.
Skúšobná metóda podľa
EN 572
Časť 5: Vzdialenosť pre
pozorovanie 1,5 m.
Pozorovanie sa prevádza
kolmo na tabuľu postavenú
vo vzdialenosti 3 m pred
matnou šedou plochou

9
10
11

Označenie/Jednotka
Chyby v hmote skla (prímesky)
Bubliny guľovitého tvaru
Pozdĺžne bubliny
Bublinky (malé bubliny do 1 mm)
Chybné označenie
Hrúbky ktoré sú k dispozícii
Tolerancie hrúbky
Špecifická hmotnosť

Rozmery / Hmotnosť
12
13
14
15

9

Povrch

16
17
18
19
20

Viditeľné prímesky sú neprípustné
∅ do 2 mm bez obmedzenia
∅ > 2 mm sú neprípustné
Šírka > 0,8 mm neprípustné
Dĺžka > 10 mm neprípustné
3
Maximálne 10 na 1 cm

3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10 mm
± 0,5 mm
Výpočet hmotnosti (kg):
2,5 x plocha (m2) x hrúbka skla
Tolerancie rozmerov šírky a dĺžky
Dodávané rozmery + 3 mm; - 3 mm
Pravouhlosť
Rozdiel uhlopriečok 3 mm
Stav povrchu
Štruktúra jednostranná alebo
obojstranná
Miestny priehyb
Maximálne 0,8 mm (merané
(Zvlnenosť povrchu skla)
škáromerom na ideálnej rovine)
Celkový priehyb (pri sklách skladajúcich Maximálne 3 mm na 1 m celkovej
sa z viacerých vrstiev skla)
šírky (merané stojato)
Uhlový posun vzoru (šírka)
Maximálne 4 mm na jeden meter
Uhlový posun vzoru (dĺžka)
Maximálne 2 mm na jeden meter
Vlnitosť
Maximálne 10 % šírky
Oblúkovitosť
Maximálne 2 mm

Tab. 5
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SGGSR

Čís.
1
2
3
5
6
7
8

DECORGLASS

Parametre
Vzhľadové chyby;
maximálny počet chýb.
Skúšobná metóda podľa
EN 572
Časť 5: Vzdialenosť pre
pozorovanie 1,5 m.
Pozorovanie sa prevádza
kolmo na tabuľu postavenú
vo vzdialenosti 3 m pred
matnou šedou plochou

9
10
11

Pozdĺžne bubliny
Bublinky (malé bubliny do 1 mm)
Chybné označenie
Hrúbky ktoré sú k dispozícii
Tolerancie hrúbky
Špecifická hmotnosť

Rozmery / Hmotnosť
12
13
14
15

Označenie/Jednotka
Chyby v hmote skla (prímesky)
Bubliny guľovitého tvaru

Povrch

16
17
18
19
20

Viditeľné prímesky sú neprípustné
∅ do 2 mm bez obmedzenia
∅ > 2 mm sú neprípustné
Šírka > 0,8 mm neprípustné
Dĺžka > 10 mm neprípustné
Maximálne 10 na 1 cm3

3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10 mm
± 0,5 mm
Výpočet hmotnosti (kg):
2
2,5 x plocha (m ) x hrúbka skla
Tolerancie rozmerov šírky a dĺžky
Dodávané rozmery + 3 mm; - 3 mm
Pravouhlosť
Rozdiel uhlopriečok 3 mm
Stav povrchu
Štruktúrovaný jednostranne alebo
obojstranne
Zvlnenosť povrchu skla
Maximálne
0,8
mm
(merané
škáromerom na ideálnej rovine)
Celkový priehyb (pri sklách skladajúcich Maximálne 3 mm na 1 m celkovej
sa z viacerých vrstiev skla)
šírky (merané stojato)
Uhlový posun vzoru (šírka)
Maximálne 6 mm na jeden meter
Uhlový posun vzoru (dĺžka)
Maximálne 2 mm na jeden meter
Vlnitosť
Maximálne 10 % danej šírky
Oblúkovitosť
Maximálne 2 mm

Tab. 6
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SGG DECORGLASS

Čís.
1
2
3
5
6
7
8

Parametre
Vzhľadové chyby;
maximálny počet chýb.
Skúšobná metóda podľa
EN 572
Časť 5: Vzdialenosť pre
pozorovanie 1,5 m.
Pozorovanie sa prevádza
kolmo na tabuľu postavenú
vo vzdialenosti 3 m pred
matnou šedou plochou

9
10
11

Pozdĺžne bubliny
Bublinky (malé bubliny do 1 mm)
Chybné označenie
Hrúbky ktoré sú k dispozícii
Tolerancie hrúbky
Špecifická hmotnosť

Rozmery / Hmotnosť
12
13
14
15

Označenie/Jednotka
Chyby v hmote skla (prímesky)
Bubliny guľovitého tvaru

Povrch

16
17
18
19
20

Viditeľné prímesky sú neprípustné
∅ do 5 mm bez obmedzenia
∅ > 5 mm sú neprípustné
Šírka > 2 mm neprípustné
Dĺžka > 25 mm neprípustné
3
Maximálne 10 na 1 cm

3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
± 0,5 mm
Výpočet hmotnosti (kg):
2
2,5 x plocha (m ) x hrúbka skla
Tolerancie rozmerov šírky a dĺžky
Dodávané rozmery + 3 mm; - 3 mm
Pravouhlosť
Rozdiel uhlopriečok 3 mm
Stav povrchu
Štruktúrovaný jednostranne alebo
obojstranne
Miestny priehyb
Maximálne 0,8 mm (merané
(Zvlnenosť povrchu skla)
škáromerom na ideálnej rovine)
Celkový priehyb (pri sklách skladajúcich Maximálne 3 mm na 1 m celkovej
sa z viacerých vrstiev skla)
šírky (merané stojato)
Uhlový posun vzoru (šírka)
Maximálne 6 mm na jeden meter
Uhlový posun vzoru (dĺžka)
Maximálne 2 mm na jeden meter
Vlnitosť
Maximálne 10 % danej šírky
Oblúkovitosť
Maximálne 2 mm

Tab. 7
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SGG

Čís.
1
2
3
5
6
7
8

DECORGLASS WIRED
Parametre
Vzhľadové chyby;
maximálny počet chýb.
Skúšobná metóda podľa
EN 572
Časť 5: Vzdialenosť pre
pozorovanie 1,5 m.
Pozorovanie sa prevádza
kolmo na tabuľu postavenú
vo vzdialenosti 3 m pred
matnou šedou plochou

9
10
11

Pozdĺžne bubliny
Bublinky (malé bubliny do 1 mm)
Chybné označenie
Hrúbky ktoré sú k dispozícii
Tolerancie hrúbky
Špecifická hmotnosť

Rozmery / Hmotnosť
12
13
14
15

Označenie/Jednotka
Chyby v hmote skla (prímesky)
Bubliny guľovitého tvaru

Povrch

16
17
18
19
20

Viditeľné prímesky sú neprípustné
∅ do 5 mm bez obmedzenia
∅ > 5 mm sú neprípustné
Šírka > 2 mm neprípustné
Dĺžka > 25 mm neprípustné
Odpadá

7,0 / 9,0 mm
± 0,5 mm
Výpočet hmotnosti (kg):
2
2,5 x plocha (m ) x hrúbka skla
Tolerancie rozmerov šírky a dĺžky
Dodávané rozmery + 3 mm; - 3 mm
Pravouhlosť
Rozdiel uhlopriečok 3 mm
Stav povrchu
Štruktúra jednostranná alebo
obojstranná
Miestny priehyb
Maximálne 0,8 mm (merané
(Zvlnenosť povrchu skla)
škáromerom na ideálnej rovine)
Celkový priehyb (pri sklách skladajúcich Maximálne 3 mm na 1 m celkovej
sa z viacerých vrstiev skla)
šírky (merané stojato)
Uhlový posun vzoru (šírka)
Maximálne 7 mm na jeden meter
Uhlový posun vzoru (dĺžka)
Maximálne 7 mm na jeden meter
Vlnitosť
Maximálne 10 % danej šírky
Oblúkovitosť
Maximálne 2 mm

Tab. 8

3. OPRACOVANIE
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Tolerancie závisia od príslušného druhu opracovania hrany.
Ako doplnok platia:
EN 12150 Sklo v stavebníctve –Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité
bezpečnostné sklo
DIN 1249 časť 11 Sklo v stavebníctve – Hrany skla
EN 1863 Sklo v stavebníctve –Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo
DIN 1249 časť 12 pre LW ISO a LW MONO

3.1 Opracovanie hrán
3.1.1 Pravouholníky
3.1.1.1. Štandardné tolerancie
Tu rozlišujeme medzi opracovaním hrany zámikovaním, brúsením alebo
leštením.
Preto boli vytvorené 2 triedy tolerancií:
Pre zámikovanú hranu,
pre brúsenú / leštenú hranu
Pre zámikovanú hranu platia tolerancie ako pre konečné narezané miery
uvedené v kapitole Rezanie.
Pre brúsenú / leštenú hranu platí nasledujúca tabuľka:
Dĺžka hrany (mm)
≤ 1000
≤ 2000
≤ 3000
≤ 4000
≤ 5000
≤ 6000

d ≤ 12 mm
± 1,5
± 2,0
+ 2,0 / -2,5
+ 2,0 / -3,0
+ 2,0 / - 5,0
+ 2,0 / - 5,0

Tab. 9: Pravouholníky – štandardné tolerancie

Obr. 3: Opracovanie hrany
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Diagonálna tolerancia vyplýva z 1,42-násobku tolerancie pravouholníka.
(napr. pri dĺžke hrany 2300 mm – z toho vyplýva
1,42 x 2,3 mm = 3,3 mm ⇒ 3 mm diagonálna tolerancia)
3.1.1.2. Zvláštne tolerancie
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tie tolerancie, ktoré je možné realizovať so
zvýšenými nákladmi. Tieto zvýšené náklady vyplývajú z toho, že sa 1. tabuľa
musí presne zmerať. U nevybrúsených tabuliach je nutné nové narezanie.
Dĺžka hrany (mm)
≤ 1000
≤ 2000
≤ 3000
≤ 4000
≤ 5000
≤ 6000

d ≤ 12 mm
+ 0,5 – 1,5
+ 0,5 – 1,5
+ 0,5 – 1,5
+ 0,5 – 2,0
+ 0,5 – 2,5
+ 1,0 – 3,0

d = 15 ± 19 mm
+ 0,5 – 1,5
+ 0,5 – 2,0
+ 0,5 – 2,0
+ 0,5 – 2,5
+ 0,5 – 3,0
+ 1,0 – 3,5

Tab. 10: Pravouholníky – zvláštne tolerancie

3.1.2 Zvláštne tvary
Tu tiež rozlišujeme ďalej na kvalitu štandardnú a zvláštnu, pričom je nutné
poznamenať, že špeciálne opracovanie týchto zvláštnych tvarov sa prevádza na
obrábacom centre CNC.
Pri sklách 15 a 19 mm platí nasledujúca tabuľka 11 s pripočítaním 1 mm pri všetkých
toleranciách.
Štandardná tolerancia

Dĺžka hrany (mm) d ≤ 12 mm
Zvláštna tolerancia (CNC)

≤ 1000
± 2,0
≤ 1000
± 3,0
≤ 1000
± 4,0
≤ 1000
± 5,0
≤ 1000
-8,0 / + 5,0
≤ 1000
- 10,0 / + 5,0

+1 – 1,0
+1 – 1,5
+1 – 2,0
≤ 3900
+1- 2,5
≤ 5000
-4 / +2
≤ 6000
-5 / +2

Tab. 11

3.1.2.1. Pre opracovanie hrán platí tabuľka 12 – viď. bod 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5
Uhol
≤ 12,5°
≤ 20°
≤ 35°
≤ 45°

X
- 15 mm
- 9 mm
- 6 mm
- 4 mm

Tab. 12
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3.2 Opracovanie
Poloha diery, príp. tolerancie polohy pre opracovanie, zodpovedajú toleranciám
opracovania hrany.

3.2.1 Vyrezanie rohu zámikované < 100 x 100 mm
3.2.1.1. Štandard
Tolerancia ± 4 mm

3.2.2 Vyrezanie rohu zámikované
3.2.2.1. Štandard
Tolerancia ± 4 mm

3.2.3 Vyrezanie okraja zámikované
3.2.3.1. Štandardné tolerancie pre manuálne opracovanie – rozmery
výrezu
Dĺžka výrezu
≤ 500
≤ 1000

Tolerancie
±5
±6

Tab. 13: Tolerancie výrezu okraja pre manuálne opracovanie zámikované

3.2.3.2. Štandardné tolerancie pre CNC – opracovanie – rozmery výrezu
Pozor: Minimálny rozmer pri vnútorných polomeroch 15 mm
Dĺžka výrezu
≤ 2000
≤ 3400
≤ 6000

Tolerancie
±4
±4
±5

Tab. 14: Tolerancie výrezov okraja pre CNC - opracovanie zámikované

3.2.4 Odrezanie rohu brúsené
3.2.4.1. Štandard
Tolerancia ± 2 mm
(Odrezanie rohu < 100 x 100 mm, inak zvláštny tvar)
3.2.4.2. Zvláštna tolerancia
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Zvláštna tolerancia ± 1,5 mm, výroba prebieha na obrábacom centre CNC,
to znamená, že je nutné zakalkulovať obrábanie CNC (Master Edge).

3.2.5 Odrezanie rohu leštené – obrábacie centrum CNC
3.2.5.1. Štandard
Tolerancia ± 2 mm
(Odrezanie rohu < 100 x 100 mm, inak zvláštny tvar)
3.2.5.2. Zvláštne tolerancie
± 1,5 mm

Obr. 4

3.2.6 Vyrezanie rohu brúsené
3.2.6.1. Štandard
Minimálny rozmer vnútorných polomerov 15 mm
Tolerancia ± 2 mm
3.2.6.2. Zvláštne tolerancie
Minimálny rozmer vnútorných polomerov 15 mm
Tolerancia 1,5 mm
Zvláštne opracovanie prebieha na obrábacom centre CNC.

3.2.7 Vyrezanie rohu leštené – obrábacie centrum CNC
Pozor: Minimálny rozmer pri vnútorných polomeroch 15 mm
3.2.7.1. Štandard
Tolerancia ± 2 mm
3.2.7.2. Zvláštne tolerancie
Tolerancia ± 1,5 mm
© 2009 Nitrasklo / aktualizované 1. 1. 2012
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3.2.8 Vyrezanie okraja brúsené alebo leštené – obrábacie centrum
CNC
3.2.8.1. Štandardné tolerancie
Pozor: Minimálny rozmer pri vnútorných polomeroch 15 mm
Dĺžka výrezu
≤ 12,5°
≤ 20°
≤ 35°
≤ 45°

Tolerancia
- 15 mm
- 9 mm
- 6 mm
- 4 mm

Tab. 15: Tolerancie výrezu okraja pre CNC - opracovanie brúsené alebo leštené

3.2.8.2. Zvláštne tolerancie
Pozor: Minimálny rozmer pri vnútorných polomeroch 15 mm
Tolerancia ± 1,5 mm

3.3 Vývrty dier
Poloha diery, príp. tolerancie polohy pre opracovanie zodpovedajú toleranciám
opracovanej hrany.

3.3.1 Priemer vyvŕtanej diery
Priemer
≤ 30 mm
> 30 mm

± 1 mm
± 2 mm

Obr. 5: Tolerancie zapustenej diery

Vývrty dier s priemerom > 101 mm je potrebné vyrábať na obrábacom centre CNC.
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3.3.2 Polohy vyvŕtaných dier

Obr. 6

3.4 Kvalita opracovania hrany
Základ pre opracovanie hrany vychádza z DIN 1249, časť 11
Z výrobno-technických dôvodov je rozhodnutie na výrobcovi, či špeciálne najemno
brúsené hrany aj vyleští.

3.4.1 Rezaná hrana (KG)
Rezaná hrana je neopracovaná hrana, ktorá vznikla pri lámaní plochého skla. Okraje
rezanej hrany majú ostré hrany.
Naprieč ku svojim okrajom vykazuje rezaná hrana ľahké, zvlnené línie.
Všeobecne je rezaná hrana hladko zlomená, ale môžu sa vyskytnúť, najmä pri
hrubších tabuliach a tabuliach s nepriamočiarymi tvarmi, aj nepravidelné miesta
zlomu, napr. v mieste priloženia rezného nástroja.
Okrem toho môžu vzniknúť miesta, kde došlo k opracovaniu (napr. pri lámaní skla
kliešťami). Mušle, ktoré neznižujú hrúbku skla jednotlivej tabule o viac ako 15%,
sú prípustné. Maximálny polomer mušlí nesmie presiahnuť 3 mm.
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3.4.2 Zámikovaná hrana (KGS)
Zámikovaná hrana zodpovedá rezanej hrane, ktorej okraje sú odlomené. Z výrobnotechnických dôvodov je ponechané na výrobcovi, či hrany obrúsi, príp. vyleští, kvalita
však zodpovedá zámikovanej hrane.
3.4.2.1. Vnútorná hrana jemne upravená
Tabuľa skla získava brúsením povrchu hrany potrebný rozmer. Číre miesta
a mušle sú dovolené.
3.4.2.2. Vnútorná hrana leštená
Tabuľa skla získava brúsením povrchu hrany potrebný rozmer. Číre miesta
a mušle sú dovolené. Leštená hrana je brúsená hrana zjemnená preleštením.
Stopy po leštení sa pripúšťajú.

3.4.3 Hrana brúsená na mieru alebo hladko brúsená špeciálne
jemne upravená (KMG) – pri výrezoch
Tabuľa skla získava brúsením povrchu hrany potrebný rozmer. Číre miesta a mušle
sú prípustné.

3.4.4 Brúsená hrana – presne upravená (KGN)
Povrch hrany je po celej ploche opracovaný brúsením. Brúsená hrana má matný
vzhľad po brúsení. Číre miesta a mušle sú neprípustné.

3.4.5 Leštená hrana (KPO)
Leštená hrana je brúsená hrana zjemnená preleštením. Viditeľné a znateľné stopy
a ryhy po leštení sú prípustné.

4. SGGSECURIT – TEPELNE TVRDENÉ BEZP. SKLO
Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo SGG SECURIT, pre doplnenie platí: DIN EN
12150 - 1 a 2, DIN 1249, časť 12.

4.1 Celkový priehyb – platí pre plavené sklo
Štandard 0,3 % meraného úseku.
(Skúšku je nutné previesť na hranách a diagonálach, pričom nesmie žiadna
z nameraných hodnôt presiahnuť 0,3 % meraného úseku.)
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Pri kvadratických formátoch s pomerom strán medzi 1 : 1 a 1 : 1,3 a pri malých
hrúbkach skla ≤ 6 mm, je na základe procesu tepelného tvrdenia odchýlka od
priamočiarosti väčšia ako pri úzkych pravouhlých formátoch.

4.2 Miestny priehyb - platí pre plavené sklo
Štandard 0,5 mm na 300 mm meraného úseku.
Meranie sa prevádza vo vzdialenosti min. 25 mm od hrany.

4.2.1 Doporučené minimálne hrúbky skla v závislosti
od vonkajšieho rozmeru tabule
Minimálna hrúbka skla
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
≥12 ≤ 19 mm

Maximálny vonkajší rozmer tabule
1000 mm x 2000 mm
1500 mm x 3000 mm
2100 mm x 3500 mm
2500 mm x 4500 mm
2800 mm x 5000 mm
3000 mm x 6000 mm

4.3 Smernica pre posudzovanie vizuálnej kvality
ESG
Úvod
Táto smernica platí pre tepelne tvrdené bezpečnostné sklo (ESG) pre použitie
v stavebníctve.
Tepelne tvrdené tabuľové bezpečnostné sklo v zmysle tejto smernice sa vyrába tak,
že sa sklo zohreje na stanovenú teplotu a potom sa rýchle riadene ochladí, čím
vzniká v skle trvale rozdielne pnutie, ktoré sklu zabezpečí zvýšenú odolnosť voči
mechanickým a tepelným pnutiam. V prípade poškodenia vzniká typická štruktúra
lomu – krachlovitosť s mnohými malými úlomkami.

4.3.1 Oblasť platnosti
Touto smernicou sa posudzuje vizuálna kvalita tepelne tvrdeného bezpečnostného
skla (ESG) pre použitie v stavebníctve. Posudzovanie prebieha podľa nižšie
popísaných zásad kontroly s pomocou nasledujúcich tabuliek a údajov. Hodnotí sa
zostávajúca svetlá plocha skla v zabudovanom stave.

4.3.2 Skúšanie
Všeobecne je pri skúške smerodajný priehľad tabuľou a nie pohľad priamo na tabuľu.
Prípustnosť odchýliek, ktoré boli spozorované pri skúške, sa určujú podľa príslušných
tabuliek.
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Chyby veľkosti ≤ 0,5 mm sa pri čírom ani v skle prefarbenom v hmote nezohľadňujú.
Chyby veľkosti ≤ 1,0 mm pri plavenom skle, vždy čírom liatom skle a v skle
prefarbenom v hmote sa nezohľadňujú.
Chyby z výrobného procesu plaveného skla, ktorým sa nedá vždy zabrániť, ako napr.
porušené pole vo forme vtrúsenín, nesmú byť spravidla s dvorcom väčšie ako 3 mm.
Skúška sa prevádza podľa nasledujúcich noriem:
DIN 1249, vydanie 1973 (medzitým zrušená).
Skúška sa prevádza tým spôsobom, že:
vzdialenosť pozorovateľa od skla je minimálne 1 m,
pri čírom zrkadlovom a vzorovanom skle, alebo v skle prefarbenom
v hmote vo vzdialenosti 1,5 m vo výške stredu tabule.
Priehľad by sa mal posudzovať z uhla pozorovania, ktorý zodpovedá bežnému
užívaniu priestoru. Spravidla sa využije vertikálny spôsob pozorovania. Kontrola sa
prevádza pri intenzite svetla zodpovedajúca difúznemu dennému svetlu.

4.3.3 Prípustnosť odchýlok
V nasledujúcej tabuľke 17 sú uvedené možné odchýlky a skúška ich prípustností.
Oblasť platnosti: Výhradne číre zrkadlové sklo a sklo prefarbené v hmote.
Vlasové škrabance
Poškodenie povrchu nerozpoznateľné nechtom prsta
Uzavreté bubliny
Kryštalické vtrúseniny (neroztavené čiastočky zmesi)
Vonkajšie ploché poškodenie okraja na zámikovanej hrane
Jemné mušle na zámikovanej hrane, ktoré nenarušujú pevnosť skla
Prípustnosť na jednotku – číre zrkadlové sklo a v sklo prefarbené v hmote
Oblasť Vlasové škrabance
Nerozpoznateľné

Uzatvorené
bubliny

Kryštalické
prímesky

Ploché
Ľahké
poškodenie mušle
–
okraja
- *zám. hrana
*zám. hrana
F
Prípustné
Prípustné
Prípustné
Prípustné
Prípustné
R
Prípustné,
ale
nie Prípustná veľkosť Prípustná veľkosť Neprípustné Neprípustné
v nahromadenej forme ≤ 0,5 mm prípustný ≤ 0,5 mm
dvorec ≤ 3 mm
H
Prípustné,
ale
bez Neprípustné
Neprípustné
nahromadenia
do
celkovej dĺžky 150 mm
Vplyvom procesu tepelného tvrdenia, nemožno zabrániť chemickým a mechanickým zmenám kvality
povrchu ako je vznik bodov a otlačenie valcov na príslušnom skle.
* = nie hlbšie ako 15 % hrúbky tabule
Tab. 17: Vysvetlivky: F = zóna drážky, sklá zapustené do rámovej konštrukcie, * R = okrajová zóna, plocha 5 % príslušného
svetlého rozmeru šírky a výšky * H = hlavná zóna

© 2009 Nitrasklo / aktualizované 1. 1. 2012

Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo / Príručka tolerancií / 22

Pozn.:

Scheibenhöhe – výška tabule
Lichtes Höhenmaß b – svetlá výška b
Hauptzone H – hlavná zóna H

F = zóna drážky platí len pre zasklenie s lemujúcou
rámovou konštrukciou
Pre konštrukcie a dvere s voľnými hranami platí len
hodnotenie pre zóny H a R.

Obr. 7

V nasledujúcej tabuľke 18 sú uvedené možné chyby a kontrola ich prípustností.
Oblasť platnosti - výhradne plavené sklo a vzorované sklo, číre a sklo prefarbené
v hmote:
Vlasové škrabance
Poškodenie povrchu nerozpoznateľné nechtom prsta
Uzatvorené tiahle bubliny
Kryštalické vtrúseniny (neroztavené čiastočky zmesi)
Vonkajšie ploché poškodenia okraja pri zámikovanej hrane
Jemné mušle pri zámikovanej hrane, ktoré nenarušujú pevnosť skla
Uzatvorené guľovité bubliny.
Prípustnosť na jednotku:
číre plavené a vzorované sklo a sklo prefarbené v hmote
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Jednotka
2

m

Vlasové
Uzatvorené
škrabance
tiahle bubliny
Nerozpoznateľné

Na 1 m2 Prípustné na celk. Dĺžka ≤ 20 mm
ploche
plochy
Šírka ≤ 1 mm
skla
Prípustné

Uzatvorené
kužeľovité
bubliny

Kryštalické
vtrúseniny

Ploché
Ľahké
poškode mušle
–
nia
*zám.hrana
okrajov *zám.
hrana

3mm až 5mm

≤ 3mm až 5mm

Prípustné* Prípustné*

5mm

5mm
2

1 ks/ m

1ks/ m2
≤ 3 mm

Prípustné
na
celk. ploche, ale
Šírka ≤ 1 mm
bez nahromadePrípustné
na Prípustné na nia
celkovej ploche, celkovej ploale bez nahro- che, ale bez
madenia
nahromadenia

Dĺžka ≤ 10 mm

Pretože zrkadlové sklo a vzorované sklo podlieha individuálnemu výrobnému procesu, predstavujú kužeľovité
vtrúseniny alebo uzavreniny v tvare čiary/línie a vytvorené bublinky charakteristickú vlastnosť a povahu
povrchu.
Odchýlky od štruktúry v dôsledku výmeny valcov a posun vzoru sa nedá vždy vylúčiť, a preto ich nemožno
reklamovať.
* = nie hlbšie ako 15 % hrúbky tabule

Tab. 18

5. SGGSECURIT H – HST
Tepelne prehrievané bezpečnostné sklo (ESG-H) sa vyrába z tepelne tvrdeného
bezpečnostného skla (ESG). Každú jednotku je nutné podľa odstavca 2.1. tepelne
upraviť.
Pre doplnenie platí: STN EN 14179; DIN 18516-4

5.1 Celkový priehyb
Štandardne je definovaný 0,3 % z meraného úseku.
(Kontrolu je nutné prevádzať na hranách a diagonálach, pričom žiadna nameraná
hodnota nesmie presiahnuť 0,3 % meraného úseku.)
Pri kvadratických formátoch s pomerom strán 1 : 1 až 1 : 1,3 a pri malých hrúbkach
skla ≤ 6 mm je na základe procesu odchýlka od priamočiarosti väčšia než pri úzkych
pravouhlých formátoch.

5.2 Miestny priehyb
Štandardne je definovaný ako 0,5% na 300 mm meranom úseku.
Meranie sa prevádza vo vzdialenosti min. 25 mm od hrany.
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6. SGGPLANIDUR – TEPELNE SPEVNENÉ BEZP.SKLO
Tepelne spevnené bezpečnostné sklo SGGPLANIDUR zodpovedá požiadavkám
povolení zo strany stavebného dozoru výrobcu.
Pre doplnenie platí: STN EN 1863 časť 1 a 2

6.1 Celkový priehyb
Štandardne je definovaný ako 0,3 % z meraného úseku.
(Skúška sa prevádza po hranách a diagonálach, pričom žiadna z nameraných
hodnôt nesmie prekročiť 0,3 % meraného úseku.)
Pri kvadratických formátoch s pomerom strán v rozmedzí 1 : 1 až 1 : 1,3 a pri malých
hrúbkach skla ≤ 6 mm je na základe procesu tepelného tvrdenia odchýlka
od priamočiarosti väčšia než pri úzkych pravouhlých formátoch.

6.2 Miestny priehyb
Štandardne je definovaný ako 0,5 mm na 300 mm meraného úseku.
Meranie sa prevádza vo vzdialenosti min. 25 mm od hrany.

7. SGGSERALIT/SGGEMALIT – SIEŤOVÁ TLAČ A EMAIL
Pre doplnenie platí:
STN EN 12150 časť 1 a 2 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
STN EN 1863 časť 1 a 2 tepelne spevnené sklo
STN EN 13024 časť 1 a 2 tepelne prehrievané bezpečnostné sklo
EN BS 6206

7.1 Smernica na posudzovanie vizuálnej kvality
emailovaného skla a skla so sieťovou tlačou
7.1.1 Oblasť platnosti
Tato smernica platí na posudzovanie vizuálnej kvality skiel, ktoré sú celoplošne alebo
iba čiastočne emailované, a pre sklá so sieťovou tlačou, ktoré sa vyrábajú
nanášaním a vypálením anorganických farieb, iba na tepelne tvrdenom
bezpečnostnom skle alebo na tepelne spevnenom skle.
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Pri posudzovaní vhodnosti použitia týchto produktov, je potrebné oboznámiť výrobcu
s konkrétnou oblasťou aplikácie. To sa týka najmä nasledujúcich údajov:
-

vnútorné použitie
požiadavky na HST podľa TRVL 9/98 a zoznam stavebných predpisov pre
potlačené alebo emailované ESG
použitie v oblasti priehľadu
(pozorovanie z oboch strán, napr. priečky, fasády atď.)
použitie s priamym osvetlením zozadu
kvalita hrany a event. voľné pohľadové hrany
(pre voľné hrany musí byť druh hrany obrúsený alebo vyleštený)
ďalšie spracovanie monotabúľ na izolačné sklá alebo VSG
(len povolené farby)
referenčný bod pri sklách so sieťovou tlačou

Pokiaľ sa spoja emailované sklá alebo sklá so sieťovou tlačou na VSG alebo
na izolačné sklo, posudzuje sa každá tabuľa jednotlivo (ako monolitická tabuľa).

7.1.2 Vysvetlivky / upozornenia / pojmy
7.1.2.1. Emailované sklá a sklá so sieťovou tlačou
Povrch skla sa emailuje po celej ploche rôznymi spôsobmi nanášania. Farba
sa zohľadňuje vždy jednotkou skla bez emailu tak, že vlastná farba skla
ovplyvňuje tón farby. Pri predpokladanom pozorovaní z oboch strán
odporúčame vzorkovanie 1 : 1.
Emailovaná strana sa spravidla zabuduje ako poveternostne odvrátená strana.
Iné spôsoby použitia vyžadujú vzájomnú dohodu.
Emailované sklá vykazujú vždy podľa výrobného postupu a podľa farby viac
alebo menej vysokú hodnotu zbytkového prestupu svetla a nie sú preto
nepriesvitné. Svetlé farby majú vždy vyšší prestup svetla než tmavé farby. Pri
veľkých rozdieloch jasu alebo vysokej intenzite svetla (denné svetlo) medzi
normálnou stranou pozorovania a zadnou stranou vystupujú viditeľne pri
pozorovaní zo zadnej strany optické svetlo tmavé odtiene vo vnútri tabule.
Týmto odtieňom nemožno zabrániť z výrobno-technického hľadiska,
pretože sú podmienené toleranciami hrúbky vrstvy. Môžu však byť
vnímané rušivo, keď je možné alebo sa predpokladá pozorovanie
z oboch strán.
Aby sme dosiahli čo možno najlepšie riešenie pre aplikáciu s pozorovaním
z oboch strán, máme k dispozícii rôzne výrobné postupy, ktoré možno
presnejšie charakterizovať tak, ako je nižšie popísané:
Sieťová tlač:
o nepatrná hrúbka vrstvy

© 2009 Nitrasklo / aktualizované 1. 1. 2012

Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo / Príručka tolerancií / 26
o najvyšší prestup svetla (v závislosti od farby)
o najlepšia farebná homogenita – predsa nemožno zabrániť malým
bodom vo vrstve (pinholám), tónovaným odtieňom a pruhom po stierke.
Postup valcovania:
o stredná hrúbka vrstvy
o nepatrný prestup svetla (v závislosti od farby)
o dobrá farebná homogenita z vonkajšej strany, ale štruktúra povrchu
orientovaná v smere odvaľovania jemne štruktúrovaného valca, možno
ju rozoznať zo zadnej strany – pri pozorovaní v protisvetle sa javia ako
jemné prúžky.
Postup liatia:
o najväčšia hrúbka vrstvy
o najnižší prestup svetla (v závislosti od farby)
o dobrá farebná homogenita z vonkajšej strany, ale tvorba tieňov
spôsobená absolútne vysokou toleranciou hrúbky vrstvy, pri pozorovaní
v protisvetle je to rozoznateľné.
Aplikácie v oblasti priehľadu (pozorovanie z obidvoch strán) je nutné
odsúhlasiť vždy s výrobcom, pretože emailované sklá nie sú všeobecne
vhodné pre aplikácie osvetlené zozadu. V závislosti na výrobnom postupe
vyplývajú zvláštnosti a rozdiely, ktoré sú ďalej uvedené.
7.1.2.1.1 Postup valcovania
Plochá tabuľa skla prejde popod ryhovaným gumovým valcom, ten
prenesie emailovú farbu na povrch bez prídavku rozpúšťadiel, čiže
ekologicky. Tak sa zaručí homogénne rozloženie farby (podmienkou je
dokonale rovný povrch skla, to znamená, že sa vzorované sklá nedajú
spravidla valcovať). Toto rozloženie farby je však nastaviteľné len pod
podmienkou zohľadnenia nánosu farby (hrúbka farby, krycia hrúbka).
Typické je, že ryhovaná štruktúra valca je viditeľná (farbená strana).
V normálnom prípade však nie je tieto „ryhy“ vidieť z prednej strany (pri
pozorovaní cez sklo – spôsob pozorovania viď. bod 7.1.3.). Je nutné
zohľadniť, že pri svetlých farbách presvitá médium (tesnenia, lepidlá
panelov, izolácie atď.), ktoré je priamo nanesené na zadnú stranu
(farbenú stranu). Valcované emailované sklá spravidla nie sú vhodné
pre oblasť priehľadu, takže je nutné túto aplikáciu bezpodmienečne
napred odsúhlasiť s výrobcom (hviezdna obloha). Výrobným postupom
je podmienený ľahký „presah farby“ na všetkých hranách, ktoré môžu
byť ľahko zvlnené najmä na pozdĺžnych hranách (z pohľadu smeru
chodu valca). Plocha hrany zostáva však spravidla čistá.
7.1.2.1.2. Postup liatím
Tabuľa skla prechádza horizontálne tzv. „závojom toku“ (farba
zmiešaná s rozpúšťadlom) a jej povrch sa pokrýva farbou. Prestavením
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hrúbky „závoja toku“ a rýchlosti pohybu skla možno riadiť hrúbku
farebného nánosu v relatívne veľkej oblasti. Ľahkou nerovnosťou
nanášacích hubíc však vzniká nebezpečenstvo, že v pozdĺžnom smere
(smere toku) budú nanesené rozdielne silné pruhy. „Presah farby“ na
hranách je podstatne väčší ako pri postupe valcovania.
7.1.2.1.3. Postup sieťovej tlače
Na horizontálnom sieťotlačovom stole sa pritláča farba sitom s úzkymi
okami stierkou na povrch skla, pričom možno hrúbku nánosu farby
ovplyvniť iba nepatrne a to veľkosťou ôk na site. Nános farby je pritom
všeobecne tenší než pri postupoch valcovaním alebo liatím a je podľa
druhu zvolenej farby viac alebo menej priesvitný. Médiá (tesnenia,
lepidlá panelov, izolácie atď.) nanesené na zadnú stranu (zafarbenú
stranu) presvitajú.
Typické pre výrobný proces sú ľahké prúžky vždy podľa farby
a aplikácie, ktoré sú viac alebo menej pozorovateľné v smere prítlaku,
tak aj naprieč, ako aj jednotlivo sa vyskytujúce „miesta s ľahkým
závojom“ spôsobené miestnym čistením sita pri výrobe.
Pre formát tabule je potrebné dohodnúť polohu vytlačeného vzoru.
(bod 0 + voľný okraj)
Toleranciami pri skle a site môže dôjsť k nepotlačeným okrajom až
do 3 mm.
Presah farby na hranách skla je technicky podmienený výrobou.
Potlač jemne vzorovaných skiel je možná, ale je nutná konzultácia
s výrobcom.
7.1.2.2. Kvalita hrany
Pokiaľ by nemalo dochádzať k presahu farby po hranách alebo na skosenej
hrane, musí to zákazník uviesť v objednávke. Je to možné len pri leštenej
hrane.
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7.1.3 Kontrola
Posudzovanie vizuálnej kvality emailovaných skiel a skiel so sieťovou tlačou sa
prevádza zo vzdialenosti minimálne 3 m a pod uhlom pozorovania 90° na jeho
povrch pri normálnom dennom svetle bez priameho slnečného žiarenia alebo
protisvetla a bez umelého osvetlenia. Pozoruje sa vždy strana bez emailu, príp.
sieťovej tlače. Pri sklách, ktoré boli objednané pre oblasť priehľadu, prebieha
pozorovanie z oboch strán. Za skúšobnou tabuľou sa nachádza vo vzdialenosti
50 cm matne šedé pozadie neprepúšťajúce svetlo. Chyby sa nesmú vopred označiť.
Chyby, ktoré nie sú z tejto vzdialenosti rozpoznateľné, sa nehodnotia.
Pre chyby špecifické pre ESG platí vizuálna smernica pre tepelne tvrdené
bezpečnostné sklo. Pri posudzovaní chýb sa rozlišuje podľa nasledujúceho náčrtku
zóna drážky a hlavná zóna.

Pozn.:
Hauptzone – hlavná zóna
Randzone – zóna drážky 15 mm,
určená na zarámovanie

Obr. 8
* Pri požiadavke na pohľadové hrany pri zadaní zákazky odpadá zóna drážky a hlavná zóna zasahuje
až na okraj tabule.
Požiadavky na vizuálnu kvalitu sú dané v nasledujúcich tabuľkách 19 a 20.
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7.1.4 Zvláštne upozornenia
Je možné vyrobiť metalické farby, farby s charakterom leptania, nánosy zabraňujúce
pošmyknutiu alebo viacfarebné potlače. Príslušné zvláštne vlastnosti alebo vzhľad
výrobku je potrebné dohodnúť s výrobcom. Nasledujúce tolerancie nemajú pre tieto
prípady použitia žiadnu platnosť. Odporúčame vzorkovanie.
Druh chyby
Hlavná oblasť
Chybné miesta v emaile bodové* Plocha: max. 25 mm2
alebo/a lineárne
Počet: max. 3 kusy, z toho
žiadny ≥ 25 mm2
Oblaky/závoj/tiene
Neprípustné
Vodné škvrny
Neprípustné
Presah farby po hranách
Odpadá
Tolerancie rozmeru pri emaile na
okraji a čiastočného emailu**
Viď. obr. 7
Výška emailu:
V závislosti na šírke emailovania
≤ 100 mm
± 1,5 mm
≤ 500 mm
± 2,0 mm
≤ 1000mm
± 2,5 mm
≤ 2000 mm
± 3,0 mm
≤ 3000 mm
± 4,0 mm
≤ 4000 mm
± 5,0 mm
Email – tolerancie polohy**
Veľkosť potlače ≤ 200 cm: ± 2 mm
(len pri čiastočnom emailovaní)
Veľkosť potlače > 200 cm: ± 4 mm

Drážková zóna
Šírka: max. 3 mm,
ojedinele 5 mm
Dĺžka: žiadne obmedzenia
Prípustné/žiadne obmedzenia
Prípustné/žiadne obmedzenia
Prípustné

Farebné odchýlky
Viď. bod 7.1.5.
Tab. 19: Druhy chýb/tolerancie pre sklá s emailom po celej ploche , príp. po čiastočnej ploche

* Chyby ≤ 0,5 mm („hviezdna obloha“ alebo pinholy = najmenšie chybné miesta
v emaile) sú prípustné a všeobecne sa nezohľadňujú. Oprava chybných miest
emailovou farbou pred procesom tepelného tvrdenia, príp. organickým lakom po
procese kalenia je prípustná, pričom sa však nesmie používať organický lak, pokiaľ
sa sklo bude ďalej spracovávať na izolační sklo a chybné miesta sa nachádzajú
v oblasti okrajového spoja izolačného skla. Opravené chybné miesta nesmú byť
viditeľné zo vzdialenosti 3 m.
** Tolerancie emailovania sa merajú z referenčného bodu.

Pozn.: Tolerancia rozmerov v čiastočne emailovanom
skle (veľkosť potlače)

Tolerancia polohy umiestnenia emailu zohľadnené
od referenčnej hrany

Obr. 9 k tab. 19: Druhy chýb/tolerancie pre sklá s emailom po celej ploche , príp. po čiastočnej ploche
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Druh chyby
Chybné miesta v sieťovej tlači
bodové* alebo/a lineárne
Oblaky/závoj/tiene
Vodné škvrny
Presah farby po hranách
Tolerancia dizajnu (b)
Viď. obr. 8
Plocha potlače:
≤ 100 mm
≤ 500 mm
≤ 1000mm
≤ 2000 mm
≤ 3000 mm
≤ 4000 mm

Hlavná zóna
Plocha: max. 25 mm2
Počet: max. 3 kusy, z toho
žiadny ≥ 25 mm2
Prípustné
Neprípustné
Odpadá

Drážková zóna
Šírka: max. 3 mm,
ojedinele 5 mm
Dĺžka: žiadne obmedzenia
Prípustné/žiadne obmedzenia
Prípustné/žiadne obmedzenia
Prípustné

V závislosti na veľkosti potlačenej
plochy:
± 1,0 mm
± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 3,0 mm
± 4,0 mm
Viď. obr. 10 a obr. 11

Chyby na obrazec ***
Sieťová tlač – tolerancia polohy
(a)**
Viď. obr. 8

Veľkosť potlače ≤ 200 cm: ± 2 mm
Veľkosť potlače > 200 cm: ± 4 mm

Presnosť rozlíšenia (c a d)****
Viď. obr. 8
≤ 30 mm
≤ 100 mm
>100 mm
Farebné odchýlky

V závislosti na veľkosti potlačenej
plochy:
± 0,8 mm
± 1,2 mm
± 2,0 mm
Viď bod 7.1.5.

Tab. 20: Druhy chýb/tolerancie pre sklá so sieťovou tlačou
* Chyby ≤ 0,5 mm („hviezdna obloha“ alebo pinholy = najmenšie chybné miesta v sieťovej tlači) sú
prípustné a všeobecne sa nezohľadňujú.
** Tolerancia dizajnu sa meria z referenčného bodu.
*** Chyby musia byť vzdialené od seba aspoň 250 mm. Sériové chyby sa nedovoľujú (opakovanie na
rovnakom mieste na jednotke).
**** Tolerancie d je možné spočítať.

Sériové chyby (pozície chýb na tabuliach rovnakého rozmeru a potlače)
Až do 3 tabúľ na pozíciu sa nehodnotia ako sériové chyby. Počet väčší ako 3 tabule
na pozícii v rovnakom mieste a s tou istou chybou sa hodnotí ako sériová chyba.
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Obr. 10 k tab. 20: Druhy chýb/tolerancie pre sklá so sieťovou tlačou
Pozn.:
Auflösegenauigkeit – presnosť rozlíšenia (c)
Tolerancie dizajnu pri ploche potlače (b)
Tolerancie polohy pri umiestnení sieťovej tlače (a)

Zásadne je možné použiť tab. 20 taktiež na posudzovanie „chýb potlače“.
Geometria obrazca (presnosť rozlíšenia)
Posudzovaná chyba na obrazec

Pozn.:
Druckfläche (b) – plocha potlače
napr. ≤ 30 mm =
veľkosť chyby ± 1,0 mm
Druckfläche (b) – plocha potlače napr. ≤ 2000 mm = šírka chyby ± 2,5 mm

Obr. 11 k tab. 20: Geometria obrazcov (presnosť rozlíšenia) – posudzovaná: chyba na obrazec
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Obr. 12 k tab. 20: Geometria

Platí taktiež podľa zmyslu pre oválne a iné geometrie (hodnotenie = šírka x výška)

7.1.5 Posudzovanie farebného dojmu
Farebné odchýlky nemožno zásadne vylúčiť, pretože môžu byť podmienené
niekoľkými vplyvmi, ktorým nemožno zabrániť. Na základe nižšie uvedených vplyvov
môže prevládať za určitých svetelných pomerov a spôsobe pozorovania znateľný
farebný rozdiel medzi dvoma emailovanými tabuľami, ktorý môže pozorovateľ
hodnotiť veľmi subjektívne ako „rušivý“ alebo „nerušivý“.
7.1.5.1. Druh základného skla a vplyv farby
Používané základné sklo je spravidla floatové sklo, to znamená, že povrch je
plochý a dochádza k vysokej reflexii svetla.
Dodatočne môžu byť na skle najrôznejšie vrstvy ako napr. vrstvy protislnečnej
ochrany (zvýšením reflexie svetla na povrchu), vrstvy zmierňujúce reflexiu
alebo tiež vrstvy s ľahkým razením, napr. sklá štrukturálne.
K tomu sa pridáva tzv. vlastná farba skla, ktorá je podstatne závislá od hrúbky
a druhu skla (napr. prefarbená sklá, odfarbené sklá atď.).
Dodatočná dodávka – upozornenie

Emailová farba sa skladá z anorganických látok, ktoré zodpovedajú za tón
farby a podliehajú nepatrným výkyvom. Tieto látky sa zmiešajú s „tokom skla“,
tým sa „zmieša“ počas procesu tepelného tvrdenia farba s povrchom skla
a neoddeliteľne sa s ním spojí. Najskôr po tomto „procese vypaľovania“ je
viditeľný definitívny tón farby.
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Farby sú „nastavené“ tak, že sa „zatavia“ pri teplote cca. 600 – 620° C počas
2 – 4 minút do povrchu skla. Toto „teplotné okno“ je veľmi úzke a zvlášť pri
rôzne veľkých tabuliach sa nedá vždy reprodukovateľne dodržať. Okrem toho
je druh nánosu rozhodujúci pre farebný dojem. Sieťová tlač má na základe
slabého nánosu farby menšiu kryciu schopnosť farby ako produkt vyrobený
postupom valcovania s hrubším a tým teda hustejším nánosom farby.
7.1.5.2. Druh svetla, pri ktorom sa objekt pozoruje
Svetelné pomery sú vždy rôzne a závisia od ročného obdobia, dennej doby
a od prevládajúcich poveternostných podmienok. To znamená, že spektrálne
farby svetla, ktoré dopadá rôznymi médiami (vzduch, prvý povrch, sklenené
teleso) na farbu, sú v oblasti viditeľného spektra (400 – 700 nm) rôzne silné.
Prvý povrch odráža už časť dopadajúceho svetla viacej alebo menej vždy
podľa uhlu dopadu. „Spektrálne farby“ dopadajúce na farby sú čiastočne
farbou (farebné pigmenty) reflektované, príp. absorbované. Tým je farba vždy
podľa svetelného zdroja rozdielna.
7.1.5.3. Pozorovateľ, príp. druh pozorovania
Ľudské oko reaguje na rôzne farby veľmi rozdielne. Zatiaľ čo pri modrých
tónoch je nepatrný farebný rozdiel veľmi nápadný, sú u zelených farieb
farebné rozdiely menej vnímané.
Ďalšie ovplyvňujúce veličiny sú uhol pozorovania, veľkosť objektu
a predovšetkým tiež spôsob, akým sú k sebe dva zrovnávané objekty
priradené a ako sú si nablízku.
Objektívne posudzovanie a hodnotenie farebných rozdielov z vyššie
uvedených dôvodov nie je možné. Zavedenie objektívneho hodnotenia preto
vyžaduje meranie farebného rozdielu s vopred presne definovanými
podmienkami (druh skla, farba, druh svetla).
V prípadoch, keď zákazník požaduje objektívne meradlo hodnotenia pre
farebné miesto, je nutné vopred dohodnúť s dodávateľom spôsob postupu.
Zásadný postup je definovaný nižšie:
• vzorka jednej alebo viacerých farieb
• výber jednej alebo viacerých farieb
• stanovenie tolerancií pre farbu zo strany zákazníka,
napr. povolená farebná odchýlka: ∆ L* ⇐ .... ∆ C* ⇐.... ∆ H*⇐....
v systéme CIELAB, merané pri druhu svetla D 65 (denné svetlo)
guľovou geometriou d/8°, 10 °uhol pozorovania - normálny , lesk je
zohľadnený
•
•
•

kontrola zhotoviteľnosti zo strany dodávateľa so zreteľom na
dodržanie zadaných tolerancií (rozsah zákazky, disponovateľnosť
surovinami atď.)
výroba jedného vzorku 1 : 1 a uvoľnenie zákazníkom
vyhotovenie zákazky v medziach stanovených tolerancií.
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Pokiaľ sa nedohodne zvláštne meradlo hodnotenia, platí za namerané ∆ E* ⇐ 2,90,
ako je popísané vo vyššie uvedenom postupe merania.

7.1.6 Pokyny pre aplikáciu
Realizovateľnosť aplikácie s emailom, príp. čiastočným emailom a sieťovou tlačou,
príp. čiastočnou sieťovou tlačou na fólii pri VSG je nutné preveriť s výrobcom.
To platí najmä, pokiaľ sa použije leptanie smerom k fólii, pretože optická hustota
leptania môže byť silno znížená a účinok leptania zostáva zachovaný len pri použití
na úrovni 1 alebo 4.
Emailované sklá a sklá so sieťovou tlačou s anorganickými farbami je možné vyrobiť
len v prevedení na tepelne tvrdenom bezpečnostnom skle SGG SECURIT alebo
tepelne spevnenom skle SGG PLANIDUR.
Dodatočné opracovanie skiel akýmkoľvek spôsobom ovplyvňuje, za určitých
okolností, podstatne vlastnosti produktu a je neprípustné.
Emailované sklá je možné použiť ako monolitické tabule alebo v zložení s vrstveným
bezpečnostným sklom alebo izolačným sklom. V tomto prípade je nutné dbať na
príslušné ustanovenia noriem a smerníc užívateľa.
Emailované skla v prevedení tepelne tvrdeného bezpečnostného skla s HTS môžu
byť testované testom Heat-Soak. Nutnosť Heat-Soak testu ESG musí preveriť
užívateľ a informovať o tom výrobcu.
Statické hodnoty emailovaných skiel sa nedajú porovnávať s nepotlačeným sklom
alebo sklom bez emailu (viď. TRLV, príp. ZiE).

7.2 Metalické farby
Pri metalických farbách môže dochádzať na základe výrobného procesu
a pigmentácie k badateľným rozdielom vo vnímaní farebného dojmu, ktorý nedovolí
docieliť rovnomerný homogénny vzhľad skiel zabudovaných vedľa seba alebo nad
sebou. Toto je vlastnosť metalických farieb špecifická pre produkt a spôsobuje vznik
živého obrazu fasád i pri rôznych uhloch pozorovania.
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8. SGGSTADIP – VRSTVENÉ SKLO
A VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO
8.1 Tolerancie rozmerov
(s podporou špecifikácií produktu SGGSTADIP od Saint-Gobain)
Tolerancie zodpovedajú výhradne STN EN ISO 12543.
Platné sú príslušné tolerancie rozmerov použitých východiskových výrobkov
v elemente VSG plus dodatočné prípustné tolerancie posuvu, ako je uvedené
v tabuľke 19 a 20.

Obr. 13: Medzné odchýlky pre rozmery pravouhlých tabúľ

Príklad:
VSG zo 6 mm ESG SGGSECURIT / 0,76 PVB / 6 mm TVG SGGPLANIDUR; leštené
hrany
Tolerancie rozmerov jednotlivých tabúľ ± 1,50 mm
Dodatočné tolerancie posunu ± 2 mm
Z toho vyplýva suma prípustných tolerancií posunu ± 3,5 mm.

8.2 Tolerancie posunutia
Jednotlivé tabule sa môžu voči sebe z výrobno-technických dôvodov pri procesu
lepenia posunúť.
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Obr. 14: Posuv

Pri VSG z dvoch alebo viacerých skiel sa štandardne každá tabula opracováva podľa
DIN 1249, časť 11. K toleranciám posuvu sa pripočítavajú tolerancie rezania.
V tabuľke 19 alebo 20 je uvedená aplikácia pre najdlhšiu hranu elementu.
Pre pravouholníky platí:
Rozmer do
≤ 2000
> 2000 - 4000
> 4000

Prípustný najvyšší rozmer pre posun na
hrúbku VSG
≤ 8 mm
≤ 20 mm
> 20 mm
1,0
2,0
3,0
2,0
2,5
3,5
3,0
3,0
4,0

Tab. 21

Pre zvláštne tvary platí:
Rozmer do
≤ 2000
> 2000 - 4000
> 4000

Prípustný najväčší rozmer pre posun na
hrúbku VSG
≤ 8 mm
≤ 20 mm
> 20 mm
1,5
3,0
4,5
3,0
4,0
5,5
4,5
5,0
6,0

Tab. 22

8.3 Tolerancie hrúbky
Odchýlka hrúbky pre VSG nesmie prekročiť súčty jednotlivých tabúľ, ktoré sú
stanovené v normách pre základné sklo (EN 572).
Medzná odchýlka medzivrstvy nesmie byť zohľadnená, keď je hrúbka
medzivrstvy 2 mm. Pre medzivrstvy ≥ 2 mm sa zohľadňuje odchýlka ≥ 0,2 mm.
Príklad:
Lepené sklo vyrobené z 2 x sklo float o hrúbke 3 mm a medzivrstve 0,5 mm.
Podľa EN 572-2 činí pri skle float o hrúbke 3 mm medzná odchýlka + 0,2 mm.
Preto je hrúbka 6,5 mm a medzná odchýlka ± 0,4 mm.
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8.4 Opracovanie
Pri prvkoch VSG z dvoch alebo viacerých skiel môžu byť hrany jednotlivých tabúľ
prevedené podľa DIN 1249, časť 11 KG, KGS, KMG, KGN alebo KPO. Môže byť
taktiež opracovaná hrana celého zlepenca.
Pri sklách ESG nebo TVG nie je možné dodatočné vyrovnávanie posunu hrany.
Pri kombináciách z tepelne neupravených skiel je dodatočné opracovanie prípustné.

8.5 Smernica na vizuálne posudzovanie vrstveného
a vrstveného bezpečnostného skla (VSG)
STN EN ISO 12543-6:2001
8.5.1 Oblasť použitia
Norma stanovuje chyby v tabuli skla, medzivrstve a skúšobný postup so zreteľom na
vzhľad. Zvláštna pozornosť platí pre kritériá prijateľností v zornom poli. Tieto kritériá
sa aplikujú na výrobky v okamžiku dodania.
8.5.2 Normatívne odkazy
Tato Európska norma obsahuje definície z iných publikácií s odkazmi na dáta alebo
bez odkazov na ne. Tieto normatívne odkazy sú citované na príslušných miestach
v texte a publikácie sú uvedené nižšie. U stálych odkazov (s dátami) patria
publikácie v datovanej forme do normy, neskoršie zmeny publikácie musia byť
výslovne zapracované do tejto normy. U odkazov bez dát platí vždy posledné
vydanie zohľadnenej publikácie.
DIN EN ISO 12543-1
Sklo v stavebníctve – vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – časť 1:
Definície a popis prvkov
STN EN ISO 12543-5
Sklo v stavebníctve – vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – časť 5:
Rozmery a opracovanie hrán
8.5.3 Definície
Pre aplikáciu tejto normy platia definície EN ISO 12543-1 a taktiež nasledujúce:
8.5.3.1. Bodové chyby
Tento typ chýb zahŕňa nepriehľadné škvrny, bubliny a cudzie telesá.
8.5.3.2. Lineárne chyby
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Tento typ chýb zahŕňa prítomnosť cudzích telies a škrabance alebo stopy po
leštení.
8.5.3.3. Iné chyby
Chyby skla ako sú zárezy, chyby medzivrstvy ako je zvrásnenie, zmrštenie
a pruhy.
8.5.3.4. Nepriehľadné škvrny
Viditeľné chyby vo vrstvenom skle
(napríklad škvrny po cíne, prímesky v skle a medzivrstve).
8.5.3.5 Bubliny
Bežné bubliny vzduchu, ktoré sa môžu nachádzať v skle alebo v medzivrstve.
8.5.3.6. Cudzie telesá
Každý nežiadúci predmet, ktorý prenikol v priebehu výroby do vrstveného skla.
8.5.3.7. Škrabance alebo stopy po leštení
Lineárne poškodenia vonkajšieho povrchu vrstveného skla.
8.5.3.8 Zárezy
Ostro ohraničené trhliny alebo praskliny, ktoré prebiehajú od hrany do skla.
8.5.3.9. Zvrásnenie
Narušenia vznikajúce zvrásnením v medzivrstve a sú po výrobe viditeľné.
8.5.3.10. Pruhy podmienené nehomogénnosťou medzivrstvy
Optické deformácie v medzivrstve vyvolané výrobnou chybou medzivrstvy,
ktoré sú po výrobe viditeľné.

8.5.4 Chyby na povrchu
8.5.4.1. Chyby v tvare bodu na pohľadovej ploche:
Pri kontrole podľa skúšobného postupu, ktorý je popísaný v odstavci 7.1.3.,
závisí prípustnosť chýb v tvare bodu na nasledujúcom:
o veľkosť chyby
o početnosť chyby
o veľkosť tabule/počtu tabúľ, ktoré sú súčasťou vrstveného skla
Toto je znázornené v tabuľke 23.
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Chyby menšie ako 0,5 mm sa nezohľadňujú.
Chyby väčšie ako 3 mm sú neprípustné.
POZNÁMKA: Prípustnosť chýb v tvare bodu vo vrstvenom skle závisí od
hrúbky jednotlivých skiel.
POZNÁMKA: Nahromadenie chýb vzniká vtedy, keď štyri alebo viac chýb je
od seba vzdialených< 200 mm. Táto vzdialenosť sa zmenšuje na 180 mm pri
vrstvenom skla s troma tabuľami, na 150 mm pri vrstvenom skle so štyrmi
tabuľami a na 100 mm pri vrstvenom skla s piatimi alebo viacerými tabuľami.
Počet prípustných chýb v tabuľke 23 je nutné zvýšiť o 1 pre jednotlivú
medzivrstvu, ktorá je hrubšia ako 2 mm.
0,5 < d ≤ 1,0

Veľkosť chyby d
v mm2
Veľkosť tabule A v m2
Počet prípustných chýb

2 tabule
3 tabule
4 tabule
≥5 tab.

Pre všetky
veľkosti
Žiadne
obmedzenia, ale
bez
nahromadenín

1,0 < d ≤ 3,0
A≤1

1<A≤2

2<A≤8

1
2
3
4

2
3
4
5

1/m
1,5/m2
2/m2
2,5/m2

2

A>8
1,2/m2
1,8/m2
2,4/m2
3/m2

Tab. 23: Prípustné chyby v tvare bodov na pohľadovej ploche

8.5.4.2. Lineárne chyby na pohľadovej ploche
Pri kontrole podľa skúšobného postupu, ktorý je popísaný v odstavci 8.5.9., sú
lineárne chyby povolené tak, ako je opísané v tabuľke 24.
Veľkosť tabule
≤ 5 m2
5 až 8 m2
> 8m2

Počet povolených chýb dĺžky ≥ 30 mm
Nie je dovolené
1
2

Tab. 24: Prípustné lineárne chyby v pohľadovej ploche

Lineárne chyby menšie ako 30 mm dĺžky sú povolené.

8.5.5 Chyby na ploche hrany pri zarámovaných okrajoch
Pokiaľ sa prevádza hodnotenie podľa skúšobného postupu odstavca 8.5.9., sú
chyby, ktoré neprekročia priemer 5 mm na ploche hrany prípustné. Pri rozmeroch
jednotiek ≤ 5 m2 činí šírka plochy hrany 15 mm. Šírka plochy hrany sa zväčšuje pri
jednotkách veľkostí > 5 m2 na 20 mm. Pokiaľ sú na nej prítomné bubliny, nesmie
táto plocha s bublinami prekročiť 5 % celkovej plochy hrany.
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8.5.6 Zárezy
Nie sú prípustné.

8.5.7 Zvrásnenia a pruhy
Pruhy a zvrásnenia na pohľadovej ploche nie sú prípustné.

8.5.8 Chyby na hranách, ktoré nebudú zarámované
Vrstvené sklo sa zabudováva bežne do rámu; výnimočne je nezarámované. Potom
existujú len hrany v nasledujúcom prevedení:
• brúsená hrana
• leštená hrana
• skosená hrana
Podľa STN EN ISO 12543-5.
Za týchto podmienok sú prípustné mušle, bubliny, chyby v medzivrstve a vniknuté
prvky do medzivrstvy, pokiaľ nie sú pri kontrole (viď. bod 8.5.9.) viditeľné.
Pohľadové hrany musia byť zadané pri objednávke, aby sme dosiahli, čo
možno najlepšiu kvalitu. Hrana, na ktorú sa jednotka odkladá v procese výroby,
je však rozpoznateľná rovnako ako aj zbytky fólie v oblasti zámikovania. Pokiaľ
nie je zadaná žiadna pohľadová hrana, zbytky fólie na hranách sa dovoľujú.
Pri vonkajších zaskleniach, kde sú hrany skla voľne vystavené poveternostným
podmienkam, sa môžu na základe hydroskopickej vlastnosti fólie PVB v 15 mm
oblasti okraje vyskytnúť zmeny farebného dojmu špecifické pre produkt vždy podľa
podmienok okolitého prostredia. Tieto zmeny sú prípustné.
Pri výrobe pevných, tj. základných rozmerov VSG môžu byť presahy fólie hlavne na
odstavnej hrane.
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8.5.9 Postup skúšky
Vrstvené sklo sa pozoruje tak, že sa postaví zvisle pred matne šedé pozadie
paralelne s ním a vystaví sa difúznemu dennému svetlu alebo svetlu rovnakej
hodnoty. Pozorovateľ je vo vzdialenosti 2 m pred tabulou a pozoruje ju pod uhlom
90° (pričom matný povrch je na druhej strane tabule skla).
Chyby, ktoré pôsobia pri tomto spôsobe pozorovania rušivo, musia byť označené.
Nasleduje posudzovanie podľa špecifikácie. Pre vonkajšie zasklenie, kde sú hrany
skla voľne vystavené poveternostným podmienkam, sa môžu na základe
hydroskopickej vlastnosti fólie PVB v 15 mm oblasti okraja vyskytnúť zmeny
farebného dojmu špecifické pre produkt vždy podľa podmienok okolitého prostredia.
Tieto zmeny sú prípustné.

8.5.10 Farebné fólie
Pri farebných fóliách a matných fóliách dochádza postupom času ku strate farebnej
intenzity, čo je podmienené poveternostnými vplyvmi (napr. pôsobením UV žiarenia).
Preto môžu vykazovať dodatočné dodávky skla viac alebo menej vizuálne
vnímateľné farebné rozdiely voči už zabudovaným sklám rovnakého typu. Toto
nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
U dodatočných dodávok sa môžu vyskytovať farebné rozdiely.

8.5.11 Stupňovité VSG
Presahy fólie sa u všetkých stupňovitých sklách VSG v oblasti stupňa zásadne
orezávajú. Pri VSG s dvoma tabuľami sa to všeobecne prevádza a je možné sa na
tom dohodnúť.
Pri lepených sklách ktoré sa skladajú z troch alebo viacerých tabúľ, pri ktorých je
stredná tabuľa posunutá oproti vonkajším tabuliam skla, sa fólia orezáva, pokiaľ sa
šírka stupňa rovná hrúbke skla strednej tabule, príp. sa hĺbka stupňa rovná hrúbkam
skla stredných tabúľ. Pri všetkých ostatných veľkostiach stupňov je potrebné
dohodnúť odstránenie vytlačenej fólie.
Pokiaľ je odstránenie fólie uskutočniteľné tak, ako je popísané, nemožno zbytkom
z hľadiska výrobno-technického celkom zabrániť a preto nemôžu byť dôvodom
na reklamáciu. Pri všetkých stupňoch, ktoré nie sú vytvorené tak, ako je to vyššie
popísané, sa nemusia zbytky fólie pri stupňoch odstraňovať. Toto nemôže byť
predmetom reklamácie.
Zbytky fólie sú na hranách skla a sú podmienené výrobou. Môžu byť
deformované na odstavnej hrane opornými bodmi a nie sú dôvodom
na reklamáciu.
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Obr. 15

9. IZOLAČNÉ SKLÁ SGGCLIMAPLUS
Pre doplnenie platí DIN 1286-1/-2
Smernica k posudzovaniu vizuálnej kvality skla pre stavebníctvo,
autor BIV a BF – vydanie jún 2004.
Smernice pre použitie a ďalšie opracovanie skla SGG STADIP SILENCE.
Táto smernica upravuje výhradne tolerancie vonkajšej kvality izolačného skla.

9.1 Okrajový spoj
Toto prevedenie okrajového spoja zodpovedá špecifikáciám systému
SGG CLIMALIT.
Tolerancia pre šírku okrajového spoja je +2,5mm.

9.2 Tolerancie hrúbky izolačného skla po zlisovaní
zostava
dvojtabuľové
trojtabuľové
Tabule ESG SGGSECURIT
Tabule VSG SGGSTADIP
vypuklé tabule

Tolerancie hrúbky
± 1,0 mm
+ 2,0 mm / - 1,0 mm
± 1,5 mm
± 1,5 mm
± 2,0 mm

Tab. 25
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9.3 Rovinnosť skla
Pri výrobe sa nesmie priehyb na jednotke izolačného skla v priesečníku diagonál
odchyľovať od hrúbky okraja o viac ako ± 2mm. Odlišne od výrobných podmienok sa
môžu vyskytovať na základe efektu izolačného skla (viď. bod 4.2.2. smernice)
dodatočné deformácie.

9.4 Tolerancie presadenia jednotlivých skiel
Hrúbka jednotlivého skla > 4 – 8 mm
Hrúbka jednotlivého skla > 10 mm
Dĺžka hrany > 2 m

+ 3 mm / - 2 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

Tab. 26

Tolerancie šírky a dĺžky zahrňuje eventuálne posuv hrany.
Zostava
Tolerancie hrúbky
Dvojsklo
± 1,0 mm
Trojsklo
+ 2,0 mm / - 1,0 mm
S tepelne tvrdeným sklom ESG
± 1,5 mm
S vrstveným sklom VSG
± 1,5 mm
(bez zohľadnenia fólie)
S vypuklými sklami
± 2,0 mm
Tab. 27

9.5 Odstránenie povlaku na okraji
V závislosti od systému vrstvy sa odstraňuje povlak v oblasti spoja okraja spravidla
odbrúsením. Tým môže dôjsť k viditeľným stopám po opracovaní, takže sa táto
plocha skla odlišuje od oblasti, na ktorej nebol povlak odbrúsený. To platí tiež pre
presah skla u stupňovitého izolačného skla.

9.6 Dištančné rámiky
Používajú sa spájané a ohýbané rohové systémy, ktoré sa môžu líšiť vždy podľa
výrobného postupu a vlastností materiálu. Podľa výrobnej technológie môžu byť
na dištančnom rámiku viditeľné vývrty na plnenie plynom. Farebný odtieň
dištančného rámika, ovplyvňuje reflexiu v oblasti okraja.
Podľa zákonných ustanovení musí byť izolačné sklo na dištančnom rámiku
označené. Farba, veľkosť, druh a umiestnenie sa môžu odlišovať v závislosti od
výrobnej technológie.
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9.7 Smernica na posudzovanie vizuálnej kvality
Smernica na posudzovanie vizuálnej kvality skla pre stavebníctvo
Spolkový cech sklárskeho remesla, Hadamar
Spolkový zväz mladých sklárov a výrobcov skla e.V. (zapísané združenie), Hadamar
Spolkový zväz pre ploché sklo, veľkoobchod, výrobu izolačného skla, zušľachtenie
e.V., Troisdorf
Spolkový zväz sklárskeho priemyslu a priemyslu minerálnych vlákien,
e.V. Düsseldorf
Túto smernicu pre techniku zasklievanie a výrobu okien vypracoval Technický
poradný výbor Inštitútu sklárskeho remesla, Hadamar a Technický výbor Spolkového
zväzu pre ploché sklo, veľkoobchod, výrobu izolačného skla a jeho zušľachťovanie
e.V., Troisdorf.
Stav: jún: 2004

1. Oblasť platnosti
Táto smernica platí pre posudzovanie vizuálnej kvality skla pre stavebníctvo.
Posudzovanie prebieha podľa nižšie popísaných skúšobných zásad a pomocou
prípustných hodnôt uvedených v tabuľke v odstavci 3.
Hodnotí sa zostávajúca svetlá plocha skla v zabudovanom stave. Izolačné sklá
v prevedení s povlakovanými sklami, farbenými v hmote, nepriehľadnými vrstvami,
príp. s vrstvenými alebo tepelne tvrdenými sklami (tepelne tvrdené sklo, tepelne
spevnené sklo) možno posudzovať taktiež pomocou tabuľky v odstavci 3.
Táto smernica platí len obmedzene pre sklá v zvláštnom prevedení, ako napr. sklo
s prvkami zabudovanými do priestoru medzi tabuľami (SRZ) alebo do spoja,
pre jednotky skla s použitým vzorovaným sklom, pre zasklenia proti vlámaniu
a protipožiarne zasklenia. Tieto sklárske výrobky je nutné posudzovať v závislosti
na použitých materiáloch, výrobných postupoch a príslušných upozorneniach
výrobcu.
Posudzovanie vizuálnej kvality hrán sklárskych výrobkov nie je predmetom tejto
smernice. Pri konštrukciách, ktoré sú zarámované na všetkých stranách, odpadá
u nezarámovaných hrán kritérium pre hodnotenie – oblasť drážky. Plánovaný účel
použitia je nutné uviesť v objednávke.
Pre pozorovanie skiel na fasádach pri pohľade zovňajšku by sa mali dohodnúť
zvláštne podmienky.
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2. Skúšanie
Všeobecne je pri posudzovaní nedostatkov rozhodujúca priehľadnosť tabule skla, to
znamená pozorovanie pozadia a nie výhľad. Okolnosti, za ktorých sa nedostatky
prejavujú, nesmú byť umelo vytvárané.
Posudzovanie zasklenia sa prevádza podľa tabuľky v odstavci 3 zo vzdialenosti
minimálne 1 m od pozorovaného povrchu a pod uhlom pozorovania, ktorý zodpovedá
všeobecnému používaniu v miestnosti. Posudzovanie sa prevádza pri difúznom
dennom svetle (napr. pri zamračenej oblohe) bez priameho protisvetla (napr. slnečné
žiarenie).
Zasklenie vo vnútri priestorov (vnútorné zasklenie) sa posudzuje pri normálnom
(rozptýlenom) osvetlení, ktoré sa predpokladá pre užívanie priestoru a pod uhlom
pozorovania najmä kolmo k povrchu. Pri zasklení, ktoré sa posudzuje zvonka, sa
zohľadňuje zvyčajná vzdialenosť pozorovania.
Skúšobné podmienky a vzdialenosti pozorovania sa môžu odlišovať od tých, ktoré sú
popísané v normách výrobku pre pozorovanie zasklení a nie sú v tejto smernici
zohľadnené. Skúšobné podmienky popísané v týchto normách výrobku nie je možné
často pre objekt dodržať.

3. Prijateľné chyby pre vizuálnu kvalitu skla v stavebníctve
a
F

b

F

a/10

c

a/10

R

Vysvetlivky :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

šírka tabule
svetlý rozmer šírky
šírka hlavnej zóny
výška hlavnej zóny
svetlý rozmer výšky
výška tabule
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e
F

H

d

F

f/10

f/10
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F

zóna drážky - šírka 18 mm (žiadne obmedzenia s výnimkou mechanických
poškodení hrany)
okrajová zóna - plocha 10 % príslušnej svetlej miery šírky a výšky (menej prísne
hodnotenie)
hlavná zóna (prísne hodnotenie)

R
H

Tabuľka prípustných hodnôt je zostavená pre plavené sklo, tepelne tvrdené
sklo, tepelne spevnené sklo, vrstvené sklo, sklo bez povlaku alebo s povlakom:
Oblasť
F

R

H

H+R

Prípustnosti na jednotku sú:
Vonkajšie ploché poškodenia okrajov, príp. mušle, ktoré neovplyvňujú pevnosť skla
a neprekračujú šírku okrajového spoja
Mušle, ležiace vo vnútri bez voľných črepín, ktoré sú vyplnené tesniacou hmotou
Bodové a plošné zbytky ako aj škrabance - neobmedzene
Uzavreniny, bubliny, body, fľaky atď.:
Plocha tabule ≤ 1 m2: max. 4 kusy á ≤ 3 mm ∅
Plocha tabule > 1 m2: max. 1 kus á ≤ 3 mm ∅ na každý bežný meter dĺžky hrany
Zbytky (v tvare bodu) v priestore medzi tabuľami (SZR):
Plocha tabule ≤ 1 m2: max. 4 kusy á ≤ 3 mm ∅
Plocha tabule > 1 m2: max. 1 kus á ≤ 3 mm ∅ na každý bežný meter dĺžky hrany
Zbytky (plošné) v priestore medzi tabuľami (SZR):
bielo-sivé, príp. transparentné – max. 1 kus ≤ 3 cm2
Škrabance: súčet jednotlivých dĺžok: max. 90 mm – jednotlivá dĺžka max. 30 mm
Vlasové škrabance: dovolené, ale nie nahromadené
Uzavreniny , bubliny, body, fľaky atď.:
max. 2 kusy á ≤ 2 mm ∅
Plocha tabule ≤ 1 m2:
Plocha tabule > 1 m2 ≤ 2 m2: max. 3 kusy á ≤ 2 mm ∅
max. 5 kusov á ≤ 2 mm ∅
Plocha tabule > 2 m2:
Škrabance: súčet jednotlivých dĺžok: max. 45 mm – jednotlivá dĺžka: max. 15 mm
Vlasové škrabance: dovolené, ale nie nahromadené
Max. počet prípustných prvkov ako v zóne R
Uzavreniny, bubliny, body, fľaky atď.
od 0,5 do < 1,0 mm sú prípustné bez plošného obmedzenia, okrem nahromadenia.
O nahromadenie sa jedná, keď sú prítomné minimálne 4 uzavreniny, bubliny, body, fľaky atď.
vo vnútri plochy kruhu o priemere ≤ 20 cm.

Upozornenie:
Chyby ≤ 0,5 mm sa nezohľadňujú. Ostatné rušivé pole nesmie byť väčšie ako 3 mm.
Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo (VSG):
Početnosť prípustných prvkov v oblasti R a H sa zvyšuje v početnosti na jednotku
združeného skla o 50 %.
Pri jednotkách skla s nalievanou živicou sa môžu vyskytnúť zvlnenia spôsobené
výrobou.
Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo (ESG), tepelne spevnené sklo (TVG) a tiež
vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo z ESG a TVG:
1.
2.

Miestny priehyb na povrchu skla – okrem ESG a TVG so vzorovaným sklom –
nesmie prekročiť 0,3 mm so zreteľom na 300 mm meraný úsek.
Deformácie vzťahujúce sa na celkovú dĺžku hrany skla – okrem ESG a TVG
zo vzorovaného skla – nemôžu byť väčšie ako 3 mm na 1000 mm dĺžky hrany
skla. Iné, napr. užšie tolerancie na priehyb je nutné dohodnúť vopred. Pri
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kvadratických formátoch a približných kvadratických formátoch (do 1 : 1,5)
a taktiež u jednotiek s menovitou hrúbkou < 6 mm sa môžu vyskytnúť väčšie
deformácie.

4. Všeobecné upozornenia
Smernica predstavuje mieru hodnotenia pre vizuálnu kvalitu izolačného skla
v stavebníctve. Pri hodnotení zabudovaných izolačných skiel je nutné zásadne
vychádzať z toho, že okrem vizuálnej kvality je nutné zohľadniť taktiež vlastnosti
produktu na splnenie jeho funkcie.
Hodnoty vlastností produktu ako napr. vzduchová nepriezvučnosť, tepelné vlastnosti,
priepustnosť a reflexia svetelného žiarenia a charakteristiky solárnej energie, ktoré sú
udávané pre príslušné funkcie, sa vzťahujú na skúšobné vzorky podľa príslušných
zavedených noriem. Pri iných formátoch a skladbách zasklenia, inom spôsobe
zabudovania ako aj vonkajšími vplyvmi sa môžu udávané hodnoty a optické dojmy
zmeniť.
Množstvo kombinácií v izolačných sklách neumožňuje neobmedzenú použitie tabuľky
v odstavci 3. Za určitých okolností je potrebné aj celkové posúdenie produktu.
V takých prípadoch ako napr. pri zasklení proti vlámaniu, sa hodnotia znaky
zvláštnych požiadaviek podľa použitia a situácie zabudovania. Pri posudzovaní
určitých znakov je nutné dbať na vlastnosti, ktoré sú špecifické pre produkt.
4.1. Vlastnosti izolačných skiel
4.1.1. Vlastné sfarbenie
Všetky materiály, ktoré sa používajú na výrobky zo skla majú vlastné
zafarbenie, ktoré je podmienené farbou suroviny. Sfarbenie je so zväčšujúcou
sa hrúbkou výraznejšie. Z funkčných dôvodov sa používajú povlakované sklá.
Taktiež povlakované sklá majú vlastné sfarbenie. Toto sfarbenie môže byť
v priehľade a/alebo priamom pohľade rozdielne viditeľné. Vlastné sfarbenie sa
na základe obsahu kysličníka železnatého, procesu nanášania povlakov,
samotným povlakom, zmenou hrúbky alebo zložením skla môže meniť.
Tomuto farebnému rozdielu sa nedá zabrániť.
4.1.2. Farebné rozdiely pri povlakovaných sklách
Objektívne hodnotenie farebného rozdielu pri transparentných ale aj
netransparentných povlakoch vyžaduje meranie, príp. kontrolu farebného
rozdielu za presne stanovených podmienok (druh skla, farba, druh svetla).
Takéto hodnotenie nemôže byť predmetom smernice.
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4.1.3. Izolačné sklo so zabudovanými mriežkami
Klimatickými vplyvmi (napr. efekt izolačného skla) ako aj otrasmi alebo
vibráciami spôsobenými manuálne môže niekedy dochádzať u mriežok ku
dočasným klopkavým zvukom.
Viditeľné rezy po pílení a nepatrné odlupovanie farby v oblasti rezu sú
podmienené výrobou.
Odchýlky od pravouhlosti vo vnútri rozdelených polí sa posudzujú so zreteľom
na tolerancie výrobku, osadenia a na celkový dojem.
Dôsledkom zmeny dĺžok mriežok v dutine izolačného skla, ktoré boli
podmienené teplotou, nemožno prirodzene zabrániť.
4.1.4. Hodnotenie viditeľnej oblasti okrajového spoja izolačného skla
Vo viditeľnej oblasti okrajového spoja, a tým mimo svetlej plochy skla, môžu
byť pri izolačných sklách rozoznateľné na skle a na dištančnom rámiku
charakteristické znaky z výroby.
Pokiaľ je to dané výrobou a okrajový spoj izolačného skla nie je prekrytý
na jednej alebo viacerých stranách rámom, môžu byť v oblasti okrajového
spoja rozoznateľné charakteristické znaky z výroby.
4.1.5. Poškodenie vonkajších plôch
Pri mechanickom alebo chemickom poškodení vonkajších plôch, ktoré sa
zistia po zabudovaní, je nutné objasniť príčinu. Tieto chyby sa taktiež môžu
posudzovať podľa odstavca 3.
Pre ostatné platia okrem iného nasledujúce normy a smernice:
Technické smernice sklárskeho remesla
VOB DIN 18 361 „Zasklievacie práce“
Normy produktu pre hodnotené sklárske výrobky
Prospekt na čistenie skla, vydal Spolkový zväz
a aktuálne platné technické údaje a predpisy na zabudovanie od výrobcu.
4.1.6. Fyzikálne javy
Z posudzovania vizuálnej kvality sú vylúčené fyzikálne javy, ktorým sa nedá
zabrániť a ktoré sa prejavujú na svetlej ploche skla ako:
interferenčné javy
efekt izolačného skla
anizotropia pri tepelne tvrdenom skle
kondenzácia na vonkajších plochách tabule (tvorba kondenzovanej vody)
rozdielna zmáčavosť povrchu vlhkého skla
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4.2. Vysvetlenie pojmov
4.2.1. Interferenčné javy
Pri izolačnom skle z plaveného skla sa môžu vyskytovať interferencie vo forme
spektrálnych farieb. Optické interferencie sú charakteristické javy prekladania
dvoch alebo viacerých svetelných vĺn pri stretnutí na jednom svetelnom bode.
Vyznačujú sa viac alebo menej silnými farebnými zónami, ktoré menia svoju
polohu pri tlaku na tabuľu. Tento fyzikálny jav sa zosilňuje planparalelnosťou –
rovinnou rovnobežnosťou povrchov skla. Táto planparalelnosť zabezpečuje
priehľadnosť bez skreslenia. Interferenčné javy vznikajú náhodne a nedajú sa
ovplyvniť.
4.2.2. Efekt izolačného skla
Izolačné sklo má okrajovým spojením uzavretý objem vzduchu / plynu, ktorého
stav je v podstate určený barometrickým tlakom vzduchu, výškou miesta
výroby nad normálnym nulovým bodom (NN) ako aj teplotou vzduchu v čase
a mieste výroby. Zabudovaním izolačného skla v iných výškových polohách,
pri zmenách teploty a kolísaní barometrického tlaku vzduchu (vysoký a nízky
tlak) vznikajú konkávne alebo konvexné vychýlenia jednotlivých tabúľ a tým aj
optické skreslenia.
Aj viacnásobné zrkadlenia sa môžu vyskytovať rozdielne silno na povrchu
izolačného skla.
Výraznejšie môžu byť viditeľné tieto zrkadlové obrazy vtedy, keď je napr.
pozadie zasklenia tmavé alebo keď sú na sklách nanesené povlaky.
Tento jav je fyzikálna zákonitosť všetkých jednotiek izolačného skla.
4.2.3. Anizotropia
Anizotropie vznikajú pri sklách, ktoré boli tepelne spracované. Vyplývajú
z rozdielneho vnútorného napätia. Pri polarizovanom svetle a/alebo pri
pozorovaní cez polarizované sklá je možné vnímať kruhy alebo pruhy tmavých
farieb v závislosti od uhla pohľadu.
Polarizované svetlo existuje v normálnom dennom svetle. Veľkosť polarizácie
závisí od počasia a od stavu slnečného žiarenia. Dvojitý lom sa prejavuje
silnejšie pod šikmým uhlom pohľadu alebo aj na plochách skla, ktoré sú
v rohoch spojené.
4.2.4. Kondenzácia na vonkajších plochách
(tvorba kondenzovanej vody)
Kondenzovaná voda sa môže vytvoriť na vonkajších povrchoch izolačného
skla iba vtedy, keď je povrch skla studenší ako okolitý vzduch (napr. zarosené
sklá osobného automobilu).
Tvorba kondenzačnej vody na povrchu tabule skla na strane do miestnosti sa
podporuje znemožnením cirkulácie vzduchu, napr. hlbokou špaletou, závesmi,
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kvetináčmi, kvetinovými korýtkami, okennými žalúziami a taktiež nevhodným
usporiadaním vyhrievacích telies, nedostatočným vetraním, apod.
Pri izolačných sklách s vysokou izolačnou schopnosťou sa môže prechodne
vytvoriť skondenzovaná voda na vonkajšom povrchu skla, keď je vonkajšia
relatívna vlhkosť vzduchu vysoká a teplota vzduchu je vyššia ako je teplota
povrchu tabule.
4.2.5. Zmáčavosť povrchov skla
Zmáčavosť povrchov skla môže byť rozdielna, spôsobená napr. odtlačkami
valcov, prstov, etikiet, žilkovaním papiera, vákuovými prísavkami, zbytkami
tesniacich hmôt, súčasťami silikónu, leštidlami, antiadhéznymi prostriedkami
alebo vplyvom prostredia. Pri vlhkých povrchoch skla dôsledkom
skondenzovanej vody, dažďa alebo čistiacej vody, môže byť táto rozdielna
zmáčavosť viditeľná.
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