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Nová pokovená vrstva Planitherm XN od 01.06.2015
Vážení odběratelé,
sklářský koncern Saint Gobain Glas uvedl na trh novou nízkoemisivní pokovenou vrstvu
PLANITHERM XN, která se vyznačuje vylepšenými vlastnostmi v prostupu světla (Lt) a prostupu tepla
od slunce (g). Vrstva PLANITHERM XN nahradí ve výrobním programu SGG dnes standardní vrstvu
PLANITHERM ULTRA. Nová vrstva PLANITHERM XN co se týče tepelně izolačních vlastností je totožná
s doposud používanou vrstvou PLANITHERM ULTRA N., která se již přestává vyrábět. Barevná
odlišnost je minimální. Sklo se jeví v průhledu do exteriéru nepatrně světlejší.
Výsledný produkt v izolačním skle bude značen:
Izolační dvojsklo :
Složení :
Plnění :
Ug (W/m2K)

AKUPLUS XN
Float – meziprostor - Planitherm XN
vzduch / Argon
1,1
(při meziprostoru 16 mm , výplň Argon) ,
Lt = 82 % (vylepšení + 2%) , Lr = 12 % , g = 65 % (vylepšení + 3%)

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

AKUTOP XN
Planitherm XN – MPR – Float 4 – MPR – Planitherm XN
vzduch / Argon
0,6
(při meziprostoru 2x16 mm , výplň Argon) ,
Lt = 74 % (vylepšení + 3%) , Lr = 16 % , g = 54 % (vylepšení + 4%)

Planitherm XN je variantě 4 mm a 6 mm

Izolační skla AKUPLUS XN a AKUTOP XN nahradí v našem výrobním programu výrobky
AKUPLUS ULTRA N a AKUTOP ULTRA N.

Termín přechodu je určen na 19 kalendářní týden (zakázky vyrobené od 01.06.2015) .
Izolační skla budou v meziprostoru označena již podle nového názvosloví :
AKUPLUS XN / AKUTOP XN

Jelikož se jedná o sklo pokovené s emisivitou 0.03, ve svém důsledků certifikáty tepelně izolačních
vlastností Vašich výrobků se nemění. Hodnota skla Ug zůstává zachována.

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

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

Věřím, že přechod na novou vrstvu nezpůsobí Vám komplikace a zároveň přinese novou
kvalitu do Vašich výrobků ve formě vyšší prostupnosti světla a vyšší hodnoty „g“. Tyto nové vlastnosti
můžete promítnout v marketingové kampani, kdy užitná hodnota Vašich oken stoupá bez cenového
navýšení.

Nyní máme v nabídce tyto produkty firmy SAINT GOBAIN :
standardní nízkoemisivní vrstva PLANITHERM XN pro dosažení :
- Ug hodnota až 1,1 v izolačním dvojskle AKUPLUS XN
- Ug hodnota až 0,5 v izolačním trojskle AKUTOP XN
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

