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Nová pokovená vrstva Planitherm Ultra N od 18.02.2013
Vážení odběratelé ,
po delší úvaze a rozhodování se opět vracíme k pokovené vrstvě Planitherm ULTRA N nízkoemisivní pokovené vrstvě pro tepelně izolační skla. Jedná se o produkt koncernu SAINT GOBAIN,
který jsme nabízeli do konce roku 2009. Tento krok jsme provedli s rozvahou co nového nabídnout
našim zákazníkům v dnešní nejisté době - dlouhodobé partnerství a hlavně stabilní ceny. K firmě
SAINT GOBAIN nás váže partnerství v ClimalitPartner, kde máme k dispozici kompletní certifikaci pro
protihluková skla, kterou jistě v plné míře využíváte a samozřejmě propracovanou marketingovou
podporu.
Tato vrstva, co se týče tepelně izolačních vlastností (Ug = 1,1 W/m2K) je totožná s používanou
vrstvou firmy AGC Planibel TOP N+ nebo GUARDIAN ClimaGuard Premium N.

Výsledný produkt v izolačním skle bude značen :
Izolační dvojsklo :
Složení :
Plnění :
Ug (W/m2K)

AKUPLUS ULTRA N
Float – meziprostor - Planitherm Ultra N
vzduch / Argon
1,1
(při meziprostoru 16 mm , výplň Argon) ,
Lt = 80 % , Lr = 12 % , g = 63 %

Izolační trojsklo :
Složení :
Plnění :
Ug (W/m2K)

AKUTOP ULTRA N
Planitherm ULTRA N – MPR – Float 4 – MPR – Planitherm ULTRA N
vzduch / Argon
0,6
(při meziprostoru 2x 16 mm, výplň Argon)
Lt = 71 % , Lr = 15 % , g = 50 %

Planitherm ULTRA N je variantě 4 mm a 6 mm

Izolační skla AKUPLUS ULTRA N a AKUTOP ULTRA N nahradí v našem výrobním programu
výrobky AKUPLUS PREMIUM a AKUTOP PREMIUM. Důvod přechodu na nízkoemisivní skla jiného
výrobce je hlavně v nové nabídce koncernu SAINT GOBAIN - stabilní ceny a partnerství
v marketingové podpoře. Dalším přínosem je ve zvýšení kvality: vrstva Planitherm Ultra vykazuje při
zpracování do izolačních skel menší výrobně-optické vady a vyšší stabilitu. Co se týče technických
charakteristik - jsou totožné jako vrstva ClimaGuard Premium.

Termín přechodu je určen na 8. kalendářní týden. Izolační skla budou v meziprostoru
označena již podle nového názvosloví :
AKUPLUS ULTRA N / AKUTOP ULTRA N

Jelikož se jedná o sklo pokovené s emisivitou 0.03 , ve svém důsledků pro Vaše certifikáty
na tepelně izolační vlastnosti Vašich výrobků se nic nemění. Hodnota skla Ug zůstává zachována.

Pro řešení pozdějších oprav či reklamací, kde byla použita vrstva ClimaGuard Premium máme
samozřejmě vytvořené určité skladové zásoby. Pouze z Vaši strany prosím o přesnou identifikaci
výrobku podle značení v meziprostoru.

Cena nové řady izolačních skel AKUPLUS ULTRA N a AKUTOP ULTRA N bude ponechána na stejné
úrovni jako při použití vrstvy ClimaGuard Premium tzn. cena se nemění.

Věřím, že přechod na novou vrstvu nezpůsobí Vám komplikace a zároveň přinese novou
kvalitu do Vašich výrobků.

Nyní máme v nabídce pouze produkty firmy SAINT GOBAIN :
standardní nízkoemisivní vrstva PLANITHERM ULTRA N pro dosažení :
- Ug hodnota až 1,1 v izolačním dvojskle AKUPLUS ULTRA N
- Ug hodnota až 0,5 v izolačním trojskle AKUTOP ULTRA N
nízkoemisivní vrstva PLANITHERM ONE pro dosažení :
- Ug hodnota 1,0 v izolačním dvojskle AKUPLUS ONE
- Ug hodnota 0,5 v izolačním trojskle AKUTOP ONE
nízkoemisivní vrstva PLANITHERM LUX pro dosažení výborných solárních zisků ve trojskle:
- Ug hodnota až 0,6 v izolačním trojskle AKUTOP LUX , Lt 62%

S přátelským pozdravem

