Renovace zasklení dodateěnou montážíizolaěního skla
pomocí plastového profilu SYNELOG NEOOLAIR
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Izolačnísklo je nerozebíratelný celek tvořený v našem případě dvěma tabulemi plochého skla. Vzdálenost skel určuje distanční
rámeček, který obsahuje látku pohlcující vzdušnou'vlhkost V prostoru mezi skly. Hlavní funkcí izolačníchskel je tepelná izolace.
Její hodnota se vyjadřuje koeficientem prostupu tepla k (ednotka Wm2.K)
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závis1'á na mnoha faktorech:

tlouštbe a typu skel (Float, tvrdé nebo měkké pokovení Low-E, atd.)
šíícemezery mezi skly a druhu výplně prostoru (suchý vzduch, yzácrté plyny- Ar, Kr, Xe, SF6)
typu distančníhorámečku (Al profil, Swiggle Strip, Fe nebo plastový profil)

celkovém složeníizolačníhoskla (dvojskla, trojskla, ..)
Hodnota koeficientu k se standardně pohybuje v rozmezí2,9 aŽ 1,| Wm2K. u speciálních skel lze dosáhnout hodnot až0,4\,IlmZK.
Vedle tepelněizolační vlastnosti je dalšídůležitou vlástností schopnost tlumit proníkajícíhluk. Běžnéizolačnísk1o ztlumí hladinu
hluku cca o 30dB. Na přání zákazrrka lze do izolačníchskel také zabudovat ozdobné mÍížky.
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Při dodatečné mottážt izolačnítro skla do
špaletových a zdvojených oken se toto sklo namontuje na místo vnějšího skla a původní
vnitřní sklo je ponecháno. Takto získáváte zasklení třemi skly, které dosahuje ještě lepších telepněizolačních vlastností než samostatné izolačnísklo (viz tabulka).

Srovnávací tabulka

TYP ZASKLENÍ
Schematické
vyobrazení

Tepelně izolačni

Sníženítepel. ztrát

schopnost
koef. k (Wlm'K)

zasklenou plochou
(7o)

Jednoduché zasklení

sklem Float 4mm
Zatepleno výměnou za IS
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Zdvojené sklo
1vzdálenost skel 46 mm)
Zatepleno výměnou
vnějšího skla za IS
Vnitřní sklo ponecháno
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Při dodatečnémottáŽi izolačnítro skla pomocí profilu Synelog Neoclair není rám okenního křídla nezeslabován fuézováním ani jinými úpravami.
Postup je zhruba následující:

1) odborný pracovník nejprve zkontroluje stav okenních rámů a zaméÍívelikost nového zasklení.
Vše proběhne bez demontáže skel nebo celých oken.
2) Morttážní firma vyrobí nebo nechá vyrobit nové izolačnísklo a v dílně orámuje profilem Synelog
3) Teprve poté se vyjme původnísklo a na jeho místo se upevní pomocí vrutů profil Synelog se vsazeným

4) Závérem jsou přechody mezi profilem a rámem utěsněny speciálním tmelem
5) Současně s renovací zaskleníje vhodné provést utěsnění spár mezi okenním kŤídlem a rámem
(Pozn.: Zájemcům o V]astní montáž zašleme podrobný pracovní postup)

Montáže provádí lirma:

Dovozce profilů Synelog:

Klostermannova 663113
460 01 Liberec 1

wwwrover-lbccz

