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PRODUKT

1- Produkt

Produkt
SGG Timeless je sklo s antikorozním 
povlakem určené pro sprchové 
zástěny. Toto sklo se čistí výrazně 
snadněji, než běžná skla bez 
povrchové úpravy. Povlak na 
povrchu SGG Timeless je téměř 
neviditelný – SGG Timeless se 
podobá běžnému sklu. 

1.1 Životnost

materiál SGG Timeless splňuje 
kritéria odolnosti třídy A dle 
evropské normy EN 1096 (Sklo 
ve stavebnictví – Sklo s povlakem) 
a je proto vhodný pro sprchové 
zástěny. Povlak SGG Timeless splňuje 
i přísné požadavky evropské normy 
EN 14428 pro použití ve sprchových 
zástěnách. 

1.2 Vady

Povrchová úprava SGG Timeless také 
vyhovuje požadavkům na kvalitu 
dle standardu EN 1096-1: Kritéria 
přijatelnosti vad skla s povlakem 
(skvrny, póry, bodové vady, trhliny, 
škrábance). 
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vŠEObEcNÉ POKYNY 

Všeobecné pokyny
2- Všeobecné pokyny
2.1 Detekce povlaku

•  Povlak SGG Timeless není 
snadné zjistit, neboť je zcela 
transparentní. Pro zjištění cínové 
strany skla lze použít digitální 
detektor či UV lampu. Povlak 
se vždy nachází na opačné 
straně (aplikuje se vždy na 
atmosférickou stranu plaveného 
skla).

•  Aby se předešlo zmatkům během 
instalace, doporučuje se označit 
cínovou stranu skla (tj. opačnou 
stranu povlaku) vhodnou nálepkou 
(po dokončení instalace musí být 
možné nálepku snadno odstranit). 
Případné zbytky lepidla po nálepce 
je třeba jemně setřít, aniž by 
došlo k poškození povrchu skla. 

•  Společnost Saint-Gobain pracuje 
na vývoji detektoru povlaku pro 
skla SGG Timeless. Další informace 
vám ochotně sdělí nejbližší 
obchodní zástupce Saint-Gobain. 

2.2 manipulace

•  Vždy se snažte minimalizovat 
otisky či jiné nečistoty na povrchu 
skla, které by vyžadovaly 
dodatečné čištění.

•  Při manipulaci a instalaci je třeba 
používat rukavice. V žádném 
případě nesmí dojít k poškrábání 
skla nebo poškození jeho povlaku. 

2.3  Přeprava hotových  
tabulí skla

•  Je třeba zajistit, aby nedošlo 
při přepravě skla k poškození 
povlaku.

•  Jednotlivé na sobě vyrovnané 
tabule skla musí být přepravovány 
v ochranných krabicích / bednách 
(doporučení) nebo na speciálních 
nosných rámech. Navíc musí být 
proti poškození chráněn i povrch 
každého skla:

-  V horní a dolní části stohu 
vyrovnaných tabulí skla: 
Ochranu zajistíte pomocí vhodné 
obalové pěny typu „CELL-AIR“ 

-  mezi jednotlivými tabulemi skla: 
Ochranu zajistíte neutrálním 
práškem či jemným neutrálním 
(nekyselým) čistým nemastným 
papírem popřípadě vložením malých 
nepřilnavých korkových podložek  
(doporučeno).

•  Vyrovnané tabule skla nařezaného 
na standardní velikosti musí být 
obaleny a vhodně zabezpečeny před 
poškozením.

2.4 Vybalení

•  Při vybalování skla je třeba zajistit, 
aby balící materiál nepoškodil 
povlak SGG Timeless. Dbejte na 
to, aby nedocházelo ke tření mezi 
jednotlivými tabulemi skla či sklem 
a jinými objekty. mohlo by dojít  
k poškození povlaku.

2.5 montáž

•  Se sklem manipulujte výhradně  
v čistých rukavicích. 

•  Povlak SGG Timeless by měl směřovat 
do vnitřního prostoru sprchové 
zástěny či koutu (nebo do části, 
která bude při sprchování vystavena 
vodě).

•  V průběhu přepravy a v místě 
instalace zajistěte ochranu skla 
před nečistotami a odstřikujícími 
látkami (štěrk, beton, sádra, malta 
atd.). Dojde-li ke znečištění povrchu 
skla, je třeba veškeré nečistoty 
co nejdříve odstranit velkým 
množstvím vody, než dojde k jejich 
zaschnutí. 

•  Čištění v místě instalace rovněž 
provádějte velkým množstvím vody. 
Veškeré nečistoty je třeba odstranit. 
Použít k tomu můžete čistou houbu.

•  Aby nedošlo k poškození povlaku, 
používejte výhradně nástroje z 
měkkých materiálů (např. čisté 
gumové kladívko atd.). Pracujte 
výhradně s lubrikanty, které 
nezanechávají stopy.

•  Pro montáž lze použít běžná lepidla 
určená pro skla do sprchových 
zástěn a koutů. V případě 
pochybností je třeba provést test 
kompatibility lepidla. Na vyžádání 
vám Saint-Gobain Glass poskytne 
seznam testovaných lepidel.

•  Lepidlo se využívá pouze tehdy, 
je-li to nezbytně nutné. Přebytečné 
lepidlo musí být okamžitě 
odstraněno z povrchu skla, než 
zatvrdne. Čištění lze provést 
neutrálním přípravkem na okna 
či jemným papírem nebo jemnou 
tkaninou s čistou pryžovou stěrkou. 

•  Použít lze i těsnící tmely. 
•  Dojde-li k zaschnutí či vytvrdnutí 

tmelu, jediný způsob, jak silikon 
odstranit, je použít rozředěný 
aceton na jemné tkanině (nikdy 
nepoužívejte ostré nástroje jako 
např. žiletky).

2.6 Po montáži

•  Sklo důkladně omyjte vodou.
•  K popisu skla nepoužívejte materiály 

jako např. křídu. Tyto materiály 
jsou abrazivní a mohou poškodit 
povlak. Je-li nutné práce v místě 
instalace přerušit, ujistěte se, že sklo 
je zabezpečeno před pádem nebo 
dalšími riziky jeho poškození.
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POKYNY PRO POUŽITÍ

3- Pokyny pro použití

Pokyny pro použití
3.1  Údržba a čištění

SGG Timeless je sklo pro snadnou 
údržbu. Nicméně chcete-li udržet 
jeho dlouhou životnost a vzhled, 
je třeba zajistit pravidelné čištění. 
Frekvence čištění závisí na četnosti 
používání sprchové zástěny. Obecně 
se doporučuje provádět čištění asi 
dvakrát za měsíc, je-li sprchová 
zástěna využívána pravidelně.

3.2 Po sprchování 

•  Po každém sprchování je vhodné 
opláchnout sklo čistou vodou 
a setřít jej jemnou pryžovou 
stěrkou. Tím se odstraní veškeré 
zbytky vody z povrchu skla. 
Jedině takto lze docílit perfektního 
vzhledu a maximální životnosti. 
Všimněte si, že na povrchu 
SGG Timeless zůstane mnohem 
méně vody, než na běžných 
typech skla.

•  Skla SGG Timeless se v porovnání 
s běžnými typy skel také výrazně 
méně zapařují. Po vysprchování 
stačí vyčkat, než se pára ze skel 
odpaří, stáhnout ji stěrkou či 
spláchnout čistou vodou.

3.3 Čištění

•  Rozředěný bílý ocet je ideálním 
roztokem pro odstranění usazených 
zbytků vodního kamene. Čištění 
se doporučuje provádět alespoň 
dvakrát za měsíc. Obsahuje-li voda 
větší množství vodního kamene, lze 
použít komerční produkty, jako jsou 
Antikal, Cilit-Bang nebo srovnatelné 
prostředky.  Pro nanesení roztoku či 
čisticího prostředku na povrch skla 
použijte jemnou houbu či tkaninu. 
Následně opláchněte sklo čistou 
vodou a přebytečnou vodu stáhněte 
stěrkou.

•  Povoleno je také používat neutrální 
čisticí prostředky určené pro čištění 
sprchových koutů a zástěn.

3.4  Doporučení pro čištění  
a údržbu

•  Nepoužívejte čistící přípravky 
obsahující abraziva. Také chemicky 
agresivní čisticí prostředky se 
nedoporučují. 

•  V žádném případě nepoužívejte čistý 
alkohol, aceton, kyseliny, sodu, silné 
zásady nebo bělidlo.

•  Povoleny nejsou ani tvrdé čistící 
nástroje, jako jsou hrubé či ostré 
houby, tkaniny, drátěnky nebo 
žiletky.
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SaINT-GObaIN GlaSS
Obchodní kancelář 
pro Českou republiku

Tel.: +420 271 029 403  
Email: glassinfo.cz@saint-gobain.com

www.saint-gobain-glass.com


