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CLIMATOP LUX - optimální trojsklo
Tepelná izolace a energetický zisk v jednom zasklení

Posledních 20 let se všichni výrobci výplní otvoro-
vých konstrukcí soustředili na hodnotu Ug (součinitel 
prostupu tepla izolačním sklem). S klesající hodno-
tou Ug rostou tepelně izolační vlastnosti izolačního 
skla, zároveň ale klesá hodnota vyjadřující schop-
nost získávat energetické zisky ze sluneční energie 
(solární faktor g), která skrz sklo proniká. V našich 
klimatických podmínkách je optimální dosáhnout 
energetické bilance zasklení nízkou hodnotou Ug, 
ale zároveň i co nejvyšší hodnotou solárního fak-
toru g. Riziko přehřátí v běžných rezidenčních stav-
bách je malé, s výjimkou velkých prosklených ploch 
orientovaných na jih či zasklení zimních zahrad.

SGG PLANITHERM® LUX
Pro tuto potřebu vyvinula společnost Saint-Gobain 
Glass speciální produkt – SGG Planitherm LUX – 
určený pro izolační trojskla. Je to sklo s nízkoemi-
sivním povlakem s nejlepší energetickou vyváže-
ností, jaká byla u trojskel dosažena. Emisivita byla 
přizpůsobena k vykazování co nejlepšího poměru 
mezi solárními zisky a tepelnou izolací. SGG Plani-
therm Lux se používá v izolačních trojsklech pod ná-
zvem Climatop LUX. Při složení trojskla 4-14-4-14-4, 
povlak na pozicích dva a pět, dosahuje Climatop LUX 
při 90% naplnění argonem hodnotu Ug = 0,7 W/m2.K, 
při složení trojskla 4-12-4-12-4, 90% naplnění krypto-
nem až hodnotu Ug = 0,6 W/m2.K. Tento povlak je při-
způsobený k dosažení co možná nejvyšších solárních 
zisků – g = 62 %. Kromě zmíněných výborných pa-
rametrů je předností i velmi dobrá světelná prostup-
nost Tl = 73 %, která přispívá k minimálnímu zkresle-
ní barev. Návratnost investice do Climatop LUX, oproti 
standardnímu trojsklu Climatop Ultra N, je v závislos-
ti na procentuálním podílu zasklení maximálně 4 roky.

Vyšší komfort s příjemným pocitem tepla domova 
Climatop LUX je určen pro aplikace, kde je požado-
vána energetická vyváženost mezi solárními zisky 
a tepelnou izolací, jako jsou nízkoenergetické a pa-
sivní domy. Díky svým parametrům šetří náklady 
na vytápění a na spotřebu energie na umělé osvět-
lení. Navíc toto zasklení poskytuje vyšší komfort by-
dlení redukováním chladu v zimě v blízkosti pro-
sklených ploch. SGG Climatop LUX proto přispívá 
k příjemnému pocitu tepla domova.
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