
Pilkington Activ™

Pierwsze na Êwiecie szk∏o samoczyszczàce

Wskazówki dotyczàce obchodzenia si´ ze szk∏em

i jego obróbki dla producentów okien

Pilkington ActivTM ZASTOSOWANIA SPECJALNE



Opis produktu

Szk∏o Pilkington Activ™ to trwa∏e, powlekane szk∏o samoczyszczàce

o neutralnej barwie, które w porównaniu ze zwyk∏ym szk∏em float

myje si´ rzadziej, a w czasie i po deszczu zapewnia lepszà widocznoÊç.

Szk∏o jest trwa∏e i odporne na zarysowania i na ogó∏ mo˝na si´ z nim

obchodziç tak samo, jak ze zwyk∏ym szk∏em float. 

W zwyk∏ych warunkach wyjàtkowa pow∏oka rozk∏ada

zanieczyszczenia organiczne i wzmacnia efekt tworzenia si´ cienkiego

filmu wodnego na powierzchni powlekanej. Umo˝liwia to ∏atwe

zmywanie brudu z powierzchni i powinno znacznie ograniczyç

koniecznoÊç r´cznego mycia szk∏a. 

Pilkington Activ™ mo˝na stosowaç do przeszkleƒ pojedynczych lub jako

szyby zespolone z warstwà samoczyszczàcà od zewnàtrz budynku. 

Szk∏o Pilkington Activ™ nale˝y instalowaç zgodnie z zaleceniami

firmy Pilkington. Umo˝liwi to maksymalne wykorzystanie jego

wyjàtkowych w∏aÊciwoÊci samoczyszczàcych i nie doprowadzi do

uszkodzenia cennej pow∏oki. 

Transport i przechowywanie

Szk∏o jest powlekane, dlatego w celu unikni´cia uszkodzeƒ powierzchni

zaleca si´ ostro˝noÊç podczas wy∏adunku i przechowywania. 

Wykrywanie obecnoÊci pow∏oki 

Szk∏o Pilkington Activ™ mo˝na rozpoznaç przyk∏adajàc do pow∏oki

detektor, który jest dost´pny u najbli˝szego przedstawiciela firmy

Pilkington. 

Obchodzenie si´ ze szk∏em

Pow∏oka jest twarda i trudno jà uszkodziç, nie jest wi´c konieczne

zachowywanie wyjàtkowych Êrodków ostro˝noÊci. Na powierzchni

powlekanej mo˝na stosowaç przyssawki, ale muszà one byç czyste,

suche, w dobrym stanie i nie mogà si´ Êlizgaç po powierzchni. 

W przypadku r´cznego przenoszenia szk∏a nale˝y zak∏adaç czyste,

bawe∏niane lub p∏ócienne r´kawice. JeÊli szk∏o wymaga jakiejÊ

formy identyfikacji, nale˝y je oznakowaç na stronie niepowlekanej.

Na powlekanej powierzchni nie wolno stosowaç nalepek ani kredek

woskowych, poniewa˝ ich usuni´cie mo˝e byç trudne.

Mycie

Pilkington Activ™ to twarda, trwa∏a pow∏oka nak∏adana na powierzchni´

w procesie produkcji szk∏a float. Podobnie jak w przypadku innych szyb

powlekanych, podczas mycia nale˝y uwa˝aç, ˝eby nie uszkodziç pow∏oki.

Nie mo˝na dopuÊciç, aby powierzchnia powlekana styka∏a si´ z metalem,

np. urzàdzeniami czyszczàcymi. Podczas mycia maszynowego, r´cznego

oraz zmywania plam ze szk∏a Pilkington Activ™ nale˝y przestrzegaç

poni˝szych zaleceƒ. 

Mycie r´czne / zmywanie plam

Szk∏o Pilkington Activ™ mo˝na myç r´cznie. Zaleca si´ stosowanie

∏agodnego detergentu rozpuszczonego w wodzie, bez w∏aÊciwoÊci

Êciernych – nie b´dàcego zawiesinà substancji sta∏ych.

Nie wolno stosowaç Êrodków o w∏aÊciwoÊciach Êciernych. 

Podczas mycia/czyszczenia pow∏oki nale˝y nak∏adaç roztwór na

szk∏o czystà, mi´kkà szmatkà lub gàbkà, a nast´pnie sp∏ukaç go

czystà wodà. Szk∏o nale˝y osuszyç mi´kkà, g∏adkà szmatkà, która

nie zostawia k∏aczków. Podczas wycierania pow∏oki nale˝y

sprawdziç, czy mi´dzy szk∏em a szmatkà nie ma czàstek Êciernych,

które mog∏yby uszkodziç pow∏ok´. 

Do zmywania plam mo˝na u˝ywaç dost´pnych na rynku Êrodków

czyszczàcych do okien, zawierajàcych amoniak lub alkohol, natomiast

nie wolno stosowaç we∏ny stalowej ani ˝yletek. 

Szklenie

W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y stosowaç systemy szklenia uszczelniane na

sucho lub systemy wykorzystujàce nieutwardzalne komponenty

niezawierajàce olejów. Uszczelka powinna charakteryzowaç si´

wysokà jakoÊcià, co ograniczy do minimum proces wymywania

silikonu z jej powierzchni.

Silikonowe materia∏y uszczelniajàce mogà wydzielaç oleje lub

plastyfikatory zawierajàce silikony, zarówno podczas procesu utwardzania

jak i d∏ugo potem. Substancje takie jest bardzo trudno usunàç

z powierzchni szk∏a i pow∏oki. 

Sà one zwykle widoczne jedynie na mokrym szkle/pow∏oce i nawet wtedy

mo˝na je zauwa˝yç tylko po innym uk∏adzie kropel wody ni˝

w przypadku czystego szk∏a. Tam, gdzie nie mo˝na stosowaç systemów

szklenia na sucho, zaleca si´ korzystanie z materia∏ów opartych na

polimerach modyfikowanych silanem (polimery MS). Unikaç nale˝y

stosowania na uszczelki smarów zawierajàcych silikon. Podczas

osadzania szk∏a w ramach okiennych nie nale˝y u˝ywaç taÊm szklarskich

zawierajàcych oleje (np. silikon i/lub wosk parafinowy). Pow∏oka

Pilkington Activ™ powinna jednak po jakimÊ czasie roz∏o˝yç cz´Êç olejów

i smarów. 

Uwaga: Do szk∏a Pilkington Activ™ w ˝adnym wypadku nie nale˝y

stosowaç kitu z oleju lnianego. 

Szyby zespolone z pow∏okà 

Pilkington Activ™ sà oznaczone hologramem Pilkington Activ.™

Hologram znajduje si´ w prawym dolnym rogu, na powierzchni

powlekanej. Po zainstalowaniu szk∏a hologram powinien byç widoczny. 

W miejscach, gdzie szk∏o sàsiaduje ze Êwie˝ymi ∏àczeniami

o∏owianymi (na przyk∏ad w szklarniach), wykwity bia∏ego w´glanu

z o∏owiu mogà plamiç szk∏o Pilkington Activ™, podobnie jak ka˝de inne

szk∏o float. Mo˝na temu zapobiec nak∏adajàc na powierzchni´

metalowego ∏àczenia substancj´ do patynowania lub preparat

Leadshield™, kiedy jeszcze jest ono Êwie˝e. 

Tak jak w przypadku ka˝dego rodzaju szk∏a, nale˝y sprawdziç, czy nie

wyst´pujà zasadowe wycieki z betonu, itp. 

Obowiàzkiem wytwórcy jest zapewnienie przestrzegania

powy˝szych zaleceƒ podczas monta˝u. 
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Po zamontowaniu szk∏a Pilkington Activ™ w trakcie prac budowlanych

nale˝y uwa˝aç, by nie poplamiç lub nie zniszczyç pow∏oki. Pow∏ok´

nale˝y chroniç przed zanieczyszczeniami pochodzàcymi od spawania,

osadzania si´ rdzy, cementu, gipsu czy kleju. 

Po zakoƒczeniu prac szk∏o nale˝y jak najszybciej oczyÊciç sp∏ukujàc je

wodà, aby usunàç Êlady kurzu, materia∏ów Êciernych itp., które mog∏y

si´ nagromadziç w trakcie budowy. Nast´pnie na powierzchni´

powlekanà nale˝y rozpyliç lub nanieÊç mokrà szmatkà Êrodek

czyszczàcy (zaleca si´ ∏agodny wodny roztwór detergentu). Wilgotnà

powierzchni´ powlekanà nale˝y delikatnie oczyÊciç g∏adkà, czystà

szmatkà. 

Powierzchni´ nale˝y sp∏ukaç wodà* i wytrzeç prawie do sucha czystà

i suchà szmatkà, która nie zostawia k∏aczków. 

Wilgoç wyparuje, a powierzchnia b´dzie czysta. 

Podczas mycia powierzchni powlekanej nie zaleca si´ u˝ywaç

gumowych wycieraczek do Êciàgania wody z okien. Je˝eli jest to

konieczne, nale˝y uwa˝aç, aby cz´Êci metalowe nie dotyka∏y pow∏oki.

Wycieraczka nie mo˝e tak˝e przyklejaç brudu do szyby, bo przy ruchu

móg∏by on zarysowaç powierzchni´. 

Transport i przechowywanie 

szyb zespolonych

Podczas procesu produkcji szyb zespolonych nale˝y zapewniç w∏aÊciwà

ochron´ powierzchni powlekanej. Podczas przechowywania i transportu

nale˝y u˝ywaç przek∏adek i materia∏ów zabezpieczajàcych. Powlekanà

powierzchni´ mo˝na dodatkowo pokryç standardowà folià plastikowà. 

Nale˝y uwa˝aç, aby w trakcie transportu, przechowywania i monta˝u nie

uszkodziç kraw´dzi szk∏a. 

Zamówienia powtarzalne, 

ró˝nice w kolorze

Tolerancja procesu produkcji mo˝e spowodowaç nieznaczne ró˝nice

w kolorze poszczególnych partii produktu. W obr´bie jednego cyklu

produkcyjnego sà one minimalne. Je˝eli szk∏o do okreÊlonego projektu

ma byç dostarczane przez d∏u˝szy okres czasu, fakt ten nale˝y zg∏osiç

producentowi, aby ró˝nice w kolorze by∏y jak najmniejsze. 

Obróbka powierzchni

Na powierzchni´ powlekanà szk∏a 

Pilkington Activ™ mo˝na nak∏adaç dekoracje z o∏owiu lub farby i/lub

szprosy. Szk∏o Pilkington Activ™ zachowa jednak w∏aÊciwoÊci

samoczyszczàce tylko na powierzchni nie pokrytej wy˝ej wymienionymi

elementami. 

Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ z rozdz. 6 odnoÊnie u˝ywania silikonów.

Recykling

Szk∏o Pilkington Activ™ mo˝na poddawaç procesowi recyklingu tak

samo, jak szk∏o float. Nale˝y jednak przestrzegaç wszystkich

krajowych przepisów dotyczàcych wywozu i sk∏adowania szk∏a. 

*Je˝eli woda jest bardzo twarda (ma powy˝ej 180 cz´Êci na milion

∏àcznej zawartoÊci w´glanu wapnia CaCO3 i w´glanu magnezu

MgCO3), do sp∏ukiwania nale˝y jà zmi´kczyç zwyk∏ym Êrodkiem

zmi´kczajàcym lub paroma kroplami detergentu (wystarczy p∏yn do

mycia naczyƒ) na litr wody. 

Informacje w niniejszym dokumencie zawierajà ogólne wskazania

dotyczàce optymalnych metod obchodzenia si´ ze szk∏em Pilkington
Activ™ i osadzania go w ramach okiennych. Nie jest to jednak gwarancja

produktu, jego dzia∏ania ani konkretnych zastosowaƒ.

Firma Pilkington plc nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci prawnej za

b∏´dy bàdê uchybienia niniejszej publikacji, ani odpowiedzialnoÊci

zwiàzanej z konsekwencjami stosowania si´ do wskazaƒ zawartych

w publikacji. 
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