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P EDMLUVA 
 
Zde uvád ná „P íru ka tolerancí“ 
upravuje tolerance základního skla, 
opracování a produkt  z nich 
zušlecht ných jako ESG, ESG-HST, 
VSG a ISO. Základ p edstavují práv  
platné normy EN, p íp. normy DIN, jak 
jsou popsány v jednotlivých kapitolách. 
 
Tyto normy však jsou v praxi asto 
nedosta ující. P íru ka proto popisuje 
použití, která jsou v normách popsána 
chybn  nebo nejsou popsána v bec. 
Dodate n  byly zapracovány 
relevantní sm rnice pro vizuální 
kvalitu.  
„P íru ka tolerancí“ tvo í základ našich 
dodacích a prodejních podmínek ve 
svém vždy práv  platném zn ní. 
 
D � ležité upozorn � ní: 
Zm � ny  tolerancí jsou zapracovány 
okamžit �  do p � íru � ky. Protože se ale 
tato p � íru � ka tiskne jen v ur � itých 
intervalech, nejaktuáln � jší zn � ní 
p � íru � ky najdete vždy na internetu na 
stránkách www.securit-partner.de a 
www.climalit.de. Stav údaj �  je pro 
každou stránku datován v zápatí. 
 
 

Upozorn ní pro použití: 
Hlavní kapitoly 1 až 9 jsou uspo ádány 
podle krok  zpracování, p íp. produkt , 
které jsou vždy  kompletn  popsány 
uvnit  kapitoly. Ty se používají jako 
modul pro p íslušný kone ný produkt. 
 

P íklad:  
SGGSTADIP lešt né hrany  
K použití lze: 

Kapitola 1 –  Základní sklo 
+ Kapitola 2 - P í ez 
+ Kapitola 3 – Opracování  
+ Kapitola 8 - SGGSTADIP 

 
Standardní tolerance: 
Standardní tolerance jsou všechny 
tolerance, které lze zajistit v normálním 
chodu výroby. 
 
Zvláštní tolerance: 
Zvláštní tolerance lze realizovat 
dodate nými opat eními ve výrob  a je 
nutno se na nich v konkrétním p ípad  
dohodnout. Dodate né náklady 
spojené s tímto opat ením se 
zaznamenají u p íslušných tolerancí a 
lze je realizovat v rámci kalkulace 
vícenáklad , pokud jsou udány 
v objednávkách.  
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1. ZÁKLADNÍ SKLA 
 
Pro základní skla platí následující normativní základy:  
 
DIN EN 572, ást 1 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla 
ást 1 – Definice a všeobecné fyzikální a mechanické vlastnosti  

( áste ná náhrada za DIN 1249 ást 10) 
 
DIN EN 572, ást 2 - Sklo ve stavebnictví  
Základní výrobky z vápenato-sodného skla 
ást 2 – Sklo float 

(náhrada za DIN 1249 ást 3) 
 
DIN EN 572, ást 3 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla  
ást 3 – Lešt né drátosklo  

 
DIN EN 572, ást 4 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla  
ást 4 – Plavené ploché sklo (náhrada za DIN 1249 ást 1) 

 
DIN EN 572, ást 5 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla  
ást 5 – Ornamentní sklo (spole n  s DIN EN 572 ást 6, náhrada za DIN 1249 ást 

4) 
 
DIN EN 572, ást 6 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla  
ást 6 – Ornamentní drátosklo (spole n  s DIN EN 572 ást 5, náhrada za DIN 1249 
ást 4) 

 
Z výše uvedených norem lze vy íst mezní odchylky tlouš ky skla pro r zné produkty 
ze skla.    
Dále jsou zde popsány požadavky na kvalitu a také na optické a viditelné vady 
základních výrobk  ze skla.  
Zde jsou uvedeny mezní odchylky tlouš ky skla dle DIN 572 ást 2 Sklo float.    
 
 

Tlouš ka (mm) Mezní odchylky 
(mm) 

3 ± 0,2 
4 ± 0,2 
5 ± 0,2 
6 ± 0,2 
8 ± 0,3 

10 ± 0,3 
12 ± 0,3 
15 ± 0,5 
19 ± 1,0 

 
Tab. 1: Mezní odchylky tlouš � ky skla 
 
Pro tyto mezní odchylky se nerozlišuje mezi standardní a zvláštní tolerancí. 



 

2. P Í EZ 
 
Pro dopln ní platí: DIN 572 
Obecná tolerance délky 0,2 mm/bm délky hrany 
 

2.1. Všeobecn  
 
Je zapot ebí zohlednit tzv. šikmý lom! Ten závisí na p íslušné tlouš ce skla a 
vlastnostech základního skla (k ehkost atd.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 2: Hodnoty šikmého lomu 
 
Tyto hodnoty je nutné zohlednit p i údajích tolerance. To znamená, že se rozm ry 
skla mohou zm nit u sámované hrany o dvojnásobnou hodnotu šikmého lomu. 
U nepravoúhlých prvk  platí, že se níže uvedené tolerance mohou vyskytnout u 
udaných úhl  (podobn  u od íznuté ásti). Geometrie t chto prvk  z stává 
zachována. 
 
 
2.1.1 Možný odlom u skla float  
 
 

Úhel X 
 12,5° - 30 mm 
 20° - 18 mm 
 35° - 12 mm 
 45° - 8 mm  

 
Tab. 2a: Odlom       Obr. 1  Pozn. Winkel = úhel 

 
 
2.1.2 Od íznutá ást u ESG, VSG, ISO  

 
Úhel X 
 12,5° - 65 mm 
 20° - 33 mm 

 
Tab. 2b: Od � íznutá � ást 
 

Tlouš ka skla 
(mm) 

Maximální hodnota 
(mm) 

4,5,6 ± 1 
8,10 ± 2 
12 ± 3 
15 +5 / -3 
19 +6 / -3 
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U úhlu  > 25° odpovídá od íznutá ást odlomu. 
Tolerance uvedené v bod �  3.1.2., tabulce 11 se nesmí p� i� íst k výše uvedeným 
tolerancím tabulky 2a a 2b. 

 

2.2. Diagonální tolerance 
 
Provedení: M ením úhlop í ek  
Nástroj k m ení: M ící pásmo  
Tolerance: Délkový rozdíl mezi 
úhlop í kami < 2 mm   

 
          Obr. 2 
 
 
2.3. Pr b h struktury u skel s ornamenty 
 
Za standard platí: Pr b h struktury paraleln  s rozm rem výšky. 
Výjimky jsou povoleny jen, pokud je pr b h struktury udán na výkresu a upozorn ní 
„PR B H STRUKTURY dle výkresu“ je poznamenáno  p i objednávce a na 
výrobním listu. 
 

SGG ALBARINO S  SGG ALBARINO T 
 

                                                                                                                          Fotovoltaika a solární termika        �
ís. Parametry Ozna� ení/Jednotka 03.ZQPSX46PDB01.A 

1 Vady uvnit�  skla (p� ím � šky) Viditelné p� ím � šky nejsou p� ípustné 
2 ∅ do 2 mm bez omezení 
3 

Bubliny kulovitého tvaru 
 
 

∅ > 2 mm nejsou p� ípustné 

5 Ší� ka > 0,8 mm nep� ípustná 
6 

Podélné bubliny 
Délka > 10 mm nep� ípustná 

7 Bublinky (malé bubliny pod 1 mm) Maximáln �  3 na 1 cm3 

8 

Vzhledové vady; 
maximální po � et vad. 
Zkušební kriteria podle EN 
572 �

ást 5: Vzdálenost pro 
pozorování 1,5 m. 
Pozorování se provádí 
svisle na tabuli postavenou 
ve vzdálenosti 3 m p� ed 
matn �  šedivou plochou 

Chybné zna � ení  

9 Tlouš	 ky k dispozici 3,2 mm / 4,0 mm 
10 Tolerance tlouš	 ky ± 0,2 mm 
11 Specifická hmotnost Výpo � et hmotnosti (kg): 

2,5* plocha (m2) * tlouš	 ka skla 
12 Tolerance rozm � r 
  u ší� ky a délky Dodávané rozm � ry + 6 mm; -1,5 mm 
13 

 
 

Rozm � ry / Hmotnost 

Pravoúhlost Rozdíl úhlop� í � ek 2 mm 
14 Stav povrchu Strukturovaný jedno- nebo oboustrann �  
15 Zvln � nost povrchu  skla Maximáln �  0,8 mm (m ��� eno 

spárom � rem na ideální desce) 
16 

 

Povrch 
 Obecná deformace (u skel 

skládajících se z více vrstev skla) 
Maximáln �  3 mm na 1 m celkové ší� ky 
(m �� eno stojat � ) 

17 Protažení vzoru nap� í �  (ší� ka) Odpadá 
18 Protažení vzoru podéln �  (délka) Odpadá 
19 

 

Deformace Maximáln �  10 % dané ší� ky 
20  Pr 
 hyb Maximáln �  2 mm 
 
Tab. 3



 

 

SGG ALBARINO P 
 

                                                                                                                             Fotovoltaika a solární termika �
ís. Parametry Ozna� ení/Jednotka 03.ZQPSX46PDB01.A 

1 Vady uvnit�  skla (p� ím � šky) Viditelné p� ím � šky nejsou p� ípustné 
2 ∅ do 2 mm bez omezení 
3 

Bubliny kulovitého tvaru 
 
 

∅ > 2 mm nejsou p� ípustné 

5 Ší� ka > 0,8 mm nep� ípustná 
6 

Podélné bubliny 
Délka > 10 mm nep� ípustná 

7 Bublinky (malé bubliny pod 1 mm) Maximáln �  3 na 1 cm3 

8 

Vzhledové vady; 
maximální po � et vad. 
Zkušební kriteria podle EN 
572 �

ást 5: Vzdálenost pro 
pozorování 1,5 m. 
Pozorování se provádí 
svisle na tabuli postavenou 
ve vzdálenosti 3 m p� ed 
matn �  šedivou plochou 

Chybné zna � ení  

9 Tlouš	 ky k dispozici 4,0 mm 
10 Tolerance tlouš	 ky ± 0,3 mm 
11 Specifická hmotnost 9,0 ± 0,5 kg/m3 
12 Tolerance rozm � r 
  u ší� ky a délky Dodávané rozm � ry + 6 mm; -1,5 mm 
13 

 
 

Rozm � ry / Hmotnost 
Pravoúhlost Rozdíl úhlop� í � ek 2 mm 

14 Stav povrchu Strukturovaný jedno- nebo oboustrann �  
15 Zvln � nost povrchu  skla Maximáln �  0,8 mm (m ��� eno 

spárom � rem na ideální desce) 
16 

 

Povrch 
 Obecná deformace (u skel 

skládajících se z více vrstev skla) 
Maximáln �  3 mm na 1 m celkové ší� ky 
(m �� eno stojat � ) 

17 Protažení vzoru nap� í �  (ší� ka) Odpadá 
18 Protažení vzoru podéln �  (délka) Odpadá 
19 

 

Deformace Maximáln �  10 % dané ší� ky 
20  Pr 
 hyb Maximáln �  2 mm 
 
Tab. 4 
 
 
 
 



 

 

SGG MASTERGLASS 
 
 �

ís. Parametry Ozna� ení/Jednotka  
1 Vady uvnit�  skla (p� ím � šky) Viditelné p� ím � šky nejsou p� ípustné 
2 ∅ do 2 mm bez omezení 
3 

Bubliny kulovitého tvaru 
 
 

∅ > 2 mm nejsou p� ípustné 

5 Ší� ka > 0,8 mm nep� ípustná 
6 

Podélné bubliny 
Délka > 10 mm nep� ípustná 

7 Bublinky (malé bubliny pod 1 mm) Maximáln �  10 na 1 cm3 

8 

Vzhledové vady; 
maximální po � et vad. 
Zkušební kriteria podle EN 
572 �

ást 5: Vzdálenost pro 
pozorování 1,5 m. 
Pozorování se provádí 
svisle na tabuli postavenou 
ve vzdálenosti 3 m p� ed 
matn �  šedivou plochou 

Chybné zna � ení  

9 Tlouš	 ky k dispozici 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10 mm 
10 Tolerance tlouš	 ky ± 0,5 mm 
11 Specifická hmotnost Výpo � et hmotnosti (kg): 

2,5* plocha (m2) * tlouš	 ka skla 
12 Tolerance rozm � r 
  u ší� ky a délky Dodávané rozm � ry + 3 mm; - 3 mm 
13 

 
 

Rozm � ry / Hmotnost 

Pravoúhlost Rozdíl úhlop� í � ek 3 mm 
14 Stav povrchu Strukturovaný jedno- nebo oboustrann �  
15 Zvln � nost povrchu  skla Maximáln �  0,8 mm (m ��� eno 

spárom � rem na ideální desce) 
16 

 

Povrch 

 Obecná deformace (u skel 
skládajících se z více vrstev skla) 

Maximáln �  3 mm na 1 m celkové ší� ky 
(m �� eno stojat � ) 

17 Protažení vzoru nap� í �  (ší� ka) Maximáln �  4 mm uvnit�  jednoho metru 
18 Protažení vzoru podéln �  (délka) Maximáln �  2 mm uvnit�  jednoho metru 
19 

 

Deformace Maximáln �  10 % ší� ky 
20  Pr 
 hyb Maximáln �  2 mm 
 
Tab. 5 
 



 

 

SGGSR DECORGLASS 
 �

ís. Parametry Ozna� ení/Jednotka  
1 Vady uvnit�  skla (p� ím � šky) Viditelné p� ím � šky nejsou p� ípustné 
2 ∅ do 2 mm bez omezení 
3 

Bubliny kulovitého tvaru 
 
 

∅ > 2 mm nejsou p� ípustné 

5 Ší� ka > 0,8 mm nep� ípustná 
6 

Podélné bubliny 
Délka > 10 mm nep� ípustná 

7 Bublinky (malé bubliny pod 1 mm) Maximáln �  10 na 1 cm3 

8 

Vzhledové vady; 
maximální po � et vad. 
Zkušební kriteria podle EN 
572 �

ást 5: Vzdálenost pro 
pozorování 1,5 m. 
Pozorování se provádí 
svisle na tabuli postavenou 
ve vzdálenosti 3 m p� ed 
matn �  šedivou plochou 

Chybné zna � ení  

9 Tlouš	 ky k dispozici 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10 mm 
10 Tolerance tlouš	 ky ± 0,5 mm 
11 Specifická hmotnost Výpo � et hmotnosti (kg): 

2,5* plocha (m2) * tlouš	 ka skla 
12 Tolerance rozm � r 
  u ší� ky a délky Dodávané rozm � ry + 3 mm; - 3 mm 
13 

 
 

Rozm � ry / Hmotnost 

Pravoúhlost Rozdíl úhlop� í � ek 3 mm 
14 Stav povrchu Strukturovaný jedno- nebo oboustrann �  
15 Zvln � nost povrchu  skla Maximáln �  0,8 mm (m ��� eno 

spárom � rem na ideální desce) 
16 

 

Povrch 
 Obecná deformace (u skel 

skládajících se z více vrstev skla) 
Maximáln �  3 mm na 1 m celkové ší� ky 
(m �� eno stojat � ) 

17 Protažení vzoru nap� í �  (ší� ka) Maximáln �  6 mm uvnit�  jednoho metru 
18 Protažení vzoru podéln �  (délka) Maximáln �  2 mm uvnit�  jednoho metru 
19 

 

Deformace Maximáln �  10 % dané ší� ky 
20  Pr 
 hyb Maximáln �  2 mm 
 
Tab. 6 
 



 

 

SGG DECORGLASS   
 �

ís. Parametry Ozna� ení/Jednotka  
1 Vady uvnit�  skla (p� ím � šky) Viditelné p� ím � šky nejsou p� ípustné 
2 ∅ do 5 mm bez omezení 
3 

Bubliny kulovitého tvaru 
 
 

∅ > 5 mm nejsou p� ípustné 

5 Ší� ka > 2 mm nep� ípustná 
6 

Podélné bubliny 
Délka > 25 mm nep� ípustná 

7 Bublinky (malé bubliny pod 1 mm) Maximáln �  10 na 1 cm3 

8 

Vzhledové vady; 
maximální po � et vad. 
Zkušební kriteria podle EN 
572 �

ást 5: Vzdálenost pro 
pozorování 1,5 m. 
Pozorování se provádí 
svisle na tabuli postavenou 
ve vzdálenosti 3 m p� ed 
matn �  šedivou plochou 

Chybné zna � ení  

9 Tlouš	 ky k dispozici 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm 
10 Tolerance tlouš	 ky ± 0,5 mm 
11 Specifická hmotnost Výpo � et hmotnosti (kg): 

2,5* plocha (m2) * tlouš	 ka skla 
12 Tolerance rozm � r 
  u ší� ky a délky Dodávané rozm � ry + 3 mm; - 3 mm 
13 

 
 

Rozm � ry / Hmotnost 

Pravoúhlost Rozdíl úhlop� í � ek 3 mm 
14 Stav povrchu Strukturovaný jedno- nebo oboustrann �  
15 Zvln � nost povrchu  skla Maximáln �  0,8 mm (m ��� eno 

spárom � rem na ideální desce) 
16 

 

Povrch 
 Obecná deformace (u skel 

skládajících se z více vrstev skla) 
Maximáln �  3 mm na 1 m celkové ší� ky 
(m �� eno stojat � ) 

17 Protažení vzoru nap� í �  (ší� ka) Maximáln �  6 mm uvnit�  jednoho metru 
18 Protažení vzoru podéln �  (délka) Maximáln �  2 mm uvnit�  jednoho metru 
19 

 

Deformace Maximáln �  10 % dané ší� ky 
20  Pr 
 hyb Maximáln �  2 mm 
 
Tab. 7 



 

 

SGG DECORGLASS WIRED 
 �

ís. Parametry Ozna� ení/Jednotka  
1 Vady uvnit�  skla (p� ím � šky) Viditelné p� ím � šky nejsou p� ípustné 
2 ∅ do 5 mm bez omezení 
3 

Bubliny kulovitého tvaru 
 
 

∅ > 5 mm nejsou p� ípustné 

5 Ší� ka > 2 mm nep� ípustná 
6 

Podélné bubliny 
Délka > 25 mm nep� ípustná 

7 Bublinky (malé bubliny pod 1 mm) Odpadají 

8 

Vzhledové vady; 
maximální po � et vad. 
Zkušební kriteria podle EN 
572 �

ást 5: Vzdálenost pro 
pozorování 1,5 m. 
Pozorování se provádí 
svisle na tabuli postavenou 
ve vzdálenosti 3 m p� ed 
matn �  šedivou plochou 

Chybné zna � ení  

9 Tlouš	 ky k dispozici 7,0 / 9,0 mm 
10 Tolerance tlouš	 ky ± 0,5 mm 
11 Specifická hmotnost Výpo � et hmotnosti (kg): 

2,5* plocha (m2) * tlouš	 ka skla 
12 Tolerance rozm � r 
  u ší� ky a délky Dodávané rozm � ry + 3 mm; - 3 mm 
13 

 
 

Rozm � ry / Hmotnost 

Pravoúhlost Rozdíl úhlop� í � ek 3 mm 
14 Stav povrchu Strukturovaný jedno- nebo oboustrann �  
15 Zvln � nost povrchu  skla Maximáln �  0,8 mm (m ��� eno 

spárom � rem na ideální desce) 
16 

 

Povrch 
 Obecná deformace (u skel 

skládajících se z více vrstev skla) 
Maximáln �  3 mm na 1 m celkové ší� ky 
(m �� eno stojat � ) 

17 Protažení vzoru nap� í �  (ší� ka) Maximáln �  7 mm uvnit�  jednoho metru 
18 Protažení vzoru podéln �  (délka) Maximáln �  7 mm uvnit�  jednoho metru 
19 

 

Deformace Maximáln �  10 % dané ší� ky 
20  Pr 
 hyb Maximáln �  2 mm 
 
Tab. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. OPRACOVÁNÍ 
 
Tolerance jsou závislé na p íslušném druhu opracování hrany. 
 
Pro dopln ní platí: 
 

EN 12150 Sklo ve stavebnictví – Termicky kalené tabulové bezpe nostní sklo 
 DIN 1249 T 11 Sklo ve stavebnictví – Hrany skla 
 EN 1863 Sklo ve stavebnictví – Tepeln  zpevn né sklo 
 DIN 1249 T 12 pro LW ISO a LW MONO 
 
 

3.1. Opracování hran 
 
3.1.1. Pravoúhelníky 
 

3.1.1.2. Standardní tolerance 
 

Zde rozlišujeme mezi opracováním hrany sámováním, broušením nebo 
lešt ním. 

 
Proto byly vytvo eny 2 t ídy tolerance: 
pro sámovanou hranu 
pro broušenou / lešt nou hranu 

 
Pro sámovanou hranu platí tolerance se šikmým lomem uvedená v kapitole 
P í ez. 

 
Pro broušenou / lešt nou hranu platí následující tabulka. 

 
Délka hrany (mm) d ≤≤≤≤ 12 mm  d = 15 ± 19 mm 

 1000 ± 1,5 ± 2,0 
 2000 ± 2,0 ± 2,5 
 3000 + 2,0 / -2,5 ± 3,0 
 4000 + 2,0 / -3,0  +3,0 / -5,0  
 5000 + 2,0 / - 5,0 +3,0 / -5,0 
 6000 + 2,0 / - 5,0 +3,0 / -5,0 

 
Tab. 9: Pravoúhelník – standardní tolerance 

 
Obr. 3: Opracování hrany 



 

 

 
Diagonální tolerance vyplývá z 1,42 x tolerance pravoúhelníku. 
(nap . délka hrany 2300 mm – z toho vyplývá 
1,42 x 2,3 mm = 3,3 mm �  3 mm diagonální tolerance) 

 
 

3.1.1.2. Zvláštní tolerance 
 

V následující tabulce jsou udány ty tolerance, které lze realizovat se 
zvýšenými náklady. Tyto zvýšené náklady vyplývají z toho, že se 1. tabule 
musí p esn  zm it. U nevybroušených tabulí je nutno provést znovu p í ez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 10: Pravoúhelník – zvláštní tolerance 
 
3.1.2. Zvláštní tvary 
 
Také zde rozlišujeme dále na kvalitu standardní a zvláštní, p i emž je nutno 
poznamenat, že se speciální opracování t chto zvláštních tvar  provádí na 
obráb cím centru CNC. 
 
U skel 15 a 19 mm platí následující tabulka 11 s p ipo tením 1 mm u všech tolerancí. 
 

Délka hrany (mm) d  12 mm 
                 Standardní tolerance                                              Zvláštní tolerance (CNC)         

 1000       ± 2,0 +1 – 1,0 
 1000       ± 3,0 +1 – 1,5 
 1000       ± 4,0 +1 – 2,0 
 1000       ± 5,0  3900       +1- 2,5 

 1000       -8,0 / + 5,0  5000       -4 / +2 
 1000       - 10,0 / + 5,0  6000       -5 / +2 

 
Tab. 11 
 
 3.1.2.1. Pro opracování hran platí tabulka 12 - viz bod 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 
 

Úhel X 
 12,5° - 15 mm 
 20° - 9 mm 
 35° - 6 mm 
 45° - 4 mm 

 
 Tab. 12 
 

Délka hrany (mm) d ≤≤≤≤ 12 mm  d = 15 ± 19 mm 
 1000 + 0,5 – 1,5 + 0,5 – 1,5 
 2000 + 0,5 – 1,5 + 0,5 – 2,0 
 3000 + 0,5 – 1,5 + 0,5 – 2,0 
 4000 + 0,5 – 2,0  + 0,5 – 2,5 
 5000 + 0,5 – 2,5 + 0,5 – 3,0 
 6000 + 1,0 – 3,0 + 1,0 – 3,5 



 

 

3.2. Opracování 
 
Poloha díry, p íp. tolerance polohy pro opracování, odpovídají tolerancím opracování 
hrany. 
 
3.2.1 Vy íznutí rohu sámované <<<< 100 x 100 mm 
 

3.2.1.1. Standard 
 
Tolerance ± 4 mm 
 
 

3.2.2. Vy íznutí rohu sámované 
 
3.2.2.1. Standard 
 
Tolerance ± 4 mm 
 

 
3.2.3. Vy íznutí okraje sámované 
 

3.2.3.1. Standardní tolerance pro manuální opracování – rozm
�
ry vý � ezu 

 
Délka vý ezu Tolerance 

� 500 ± 5 
� 1000 ± 6 

 
Tab. 13: Tolerance vý � ezu okraje pro manuální opracování sámované 

 
3.2.3.2. Standardní tolerance pro CNC – opracování – rozm � ry vý � ezu 

 
Pozor: Minimální rozm� r u vnit � ních radius�  15 mm 

 
Délka vý ezu Tolerance 

 2000 ± 4 
 3400 ± 4 
 6000 ± 5 

 
Tab. 14: Tolerance vý � ezu okraje pro CNC-opracování sámované 

 
 
3.2.4. Od íznutí rohu broušené  
 

3.2.4.1. Standard 
 

Tolerance ± 2 mm 
(Od íznutí rohu < 100 x 100 mm, jinak zvláštní tvar) 

 



 

 

3.2.4.2. Zvláštní tolerance 
 

Zvláštní tolerance ± 1,5 mm, výroba probíhá na obráb cím centru CNC, to 
znamená, že je nutno zakalkulovat obráb ní CNC (Master Edge). 

 
 
3.2.5. Od íznutí rohu lešt né – obráb cí centrum CNC 
 

3.2.5.1. Standard 
 

Tolerance ± 2 mm 
(Od íznutí rohu < 100 x 100 mm, jinak zvláštní tvar) 

 
3.2.5.2. Zvláštní tolerance 

 
 

± 1,5 mm 

 
       Obr. 4      
 
3.2.6. Vy íznutí rohu broušené 
 

3.2.6.1. Standard 
 

Minimální rozm r  vnit ních radius  15 mm 
Tolerance ± 2 mm 

 
3.2.6.2. Zvláštní tolerance 

 
Minimální rozm r u vnit ních radius  15 mm 
Tolerance 1,5 mm 
Zvláštní opracování probíhá na obráb cím centru CNC. 

 
 
3.2.7. Vy íznutí rohu lešt né – obráb cí centrum CNC 
 
Pozor: Minimální rozm r u vnit ních radius  15 mm 
 

3.2.7.1. Standard 
 

Tolerance ± 2 mm 
 

3.2.7.2. Zvláštní tolerance 
 

Tolerance ± 1,5 mm 



 

 

3.2.8. Vy íznutí okraje broušené nebo lešt né – obráb cí centrum  
CNC 

 
3.2.8.1. Standardní tolerance 

 
Pozor: Minimální rozm r u vnit ních radius  15 mm 

 
Délka vý ezu Tolerance 

 12,5° - 15 mm 
 20° - 9 mm 
 35° - 6 mm 
 45° - 4 mm 

 
Tab. 15: Tolerance vý � ezu okraje pro CNC-opracování broušené nebo lešt � né 

 
3.2.8.2. Zvláštní tolerance 

 
Pozor: Minimální rozm r u vnit ních radius  15 mm 
Tolerance ± 1,5 mm 

 

3.3. Vývrty d r 
 
Poloha díry, p íp. tolerance polohy pro opracování odpovídají tolerancím opracování 
hrany. 
 
3.3.1 Pr m r vyvrtané díry 
 
 
Pr m r 
  30 mm ± 1 mm 
 > 30 mm ± 1 mm 

 
        Obr. 5: Tolerance zapušt � né díry 
 
Vývrty díry s pr m rem > 101 mm je nutno vyráb t na obráb cím centru CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.2. Polohy vyvrtané díry 
 

 
              Obr. 6 
 
 

3.4. Kvalita opracování hrany 
 
Základ pro opracování hrany tvo í DIN 1249, ást 11 
Z výrobn -technických d vod  je ponecháno na výrobci, zda speciáln  najemno 
broušené hrany také vyleští. 
 
3.4.1. ezaná hrana (KG) 
 

ezaná hrana je neopracovaná hrana, která vznikla p i ezání plochého skla. Okraje 
ezané hrany mají ostré hrany. 

 
Nap í  ke svým okraj m vykazuje ezaná hrana lehké, zvln né linie. 
 
Obecn  je ezaná hrana hladce ulomená, ale mohou se vyskytnout, zejména u 
siln jších tabulí a tabulí s nep ímo arými tvary, také místa lomu, nap . v místech 
p iložení ezného nástroje. 
 
Krom  toho mohou vzniknout místa, kde došlo k opracování (nap . p i lámání skla 
klešt mi). Mušle, které nesníží tlouš ku skla jednotlivé tabule o více než 15%, jsou 
p ípustné. Max. radius mušlí nesmí p esáhnout 3 mm. 
 
 
 
 
 



 

 

3.4.2. Sámovaná hrana 
 
Sámovaná hrana odpovídá ezané hran , jejíž okraje jsou ulomeny. Z výrobn -
technických d vod  je ponecháno na výrobci, zda hrany obrousí, p íp. vyleští, kvalita 
však odpovídá sámované hran . 
 

3.4.2.1. Vnit � ní hrana jemn �  upravená  
 

Tabule skla získává broušením povrchu hrany pot ebný rozm r. irá místa a 
mušle jsou p ípustné. 

 
3.4.2.2. Vnit � ní hrana lešt � ná  

 
Tabule skla získává broušením povrchu hrany pot ebný rozm r. irá místa a 
mušle jsou p ípustné. Lešt ná hrana je broušená hrana zjemn ná 
p elešt ním. Stopy po lešt ní jsou p ípustné. 

 
 
3.4.3. Hrana broušená na míru nebo speciáln  jemn  upravená,  

KMG – u vý ez  
 
Tabule skla získává broušením povrchu hrany pot ebný rozm r. irá místa a mušle 
jsou p ípustné. 
 
 
3.4.4. Broušená hrana – (p esn  upravená, KGN) 
 
Povrch hrany je po celé ploše opracován broušením. Broušená hrana má matný 
vzhled po broušení. irá místa a mušle jsou nep ípustné. 
 
 
3.4.5. Lešt ná hrana (KPO) 
 
Lešt ná hrana je broušená hrana zjemn lá p elešt ním. Viditelné a znatelné stopy a 
rýhy po lešt ní jsou p ípustné. 
 
 
 

4. SGGSECURIT – TEPELN  TVRZENÉ BEZP. SKLO  
 
 
Tepeln  tvrzené bezpe nostní sklo SGGSECURIT, pro dopln ní platí: DIN EN 12150-
1/-2, DIN 1249, ást 12. 
 

4.1. Obecná deformace – platí pro sklo float 
 
Standard 0,3 % m eného úseku. 



 

 

(Zkoušku je nutno provést na hranách a diagonálách, p i emž nesmí žádná 
z nam ených hodnot p esáhnout 0,3 % m eného úseku.) 
U kvadratických formát  o pom ru stran mezi 1 : 1 a 1 : 1,3 a p i malých tlouš kách 
skla ≤ 6 mm je na základ  procesu kalení odchylka od p ímo arosti v tší než u 
úzkých pravoúhlých formát . 
 
4.2. Místní deformace -  platí pro sklo float 
 
Standard 0,5 mm na 300 mm m eného úseku. 
M ení se provádí ve vzdálenosti min. 25 mm od hrany. 
 
4.2.1 Doporu ené minimální tlouš ky skla v závislosti na vn jším 
rozm ru tabule 
 

Minimální tlouš ka skla Maximální vn jší rozm r tabule 
4 mm 1000 mm x 2000 mm 
5 mm 1500 mm x 3000 mm 
6 mm 2100 mm x 3500 mm 
8 mm 2500 mm x 4500 mm 

10 mm 2800 mm x 5000 mm 
≥12 ≤ 19 mm 3000 mm x 6000 mm 

 
 
4.3. Sm rnice pro posouzení vizuální kvality ESG 
 
Úvod 
 
Tato sm rnice platí pro tepeln  tvrzené ploché tabulové bezpe ností sklo (ESG) pro 
aplikaci ve stavebnictví. 
Tepeln  tvrzené tabulové bezpe ností sklo ve smyslu této sm rnice se vyrábí tak, že 
se sklo zah eje nad stanovenou teplotu a potom se rychle kontrolovan  ochladí, ímž 
vzniká ve skle trvale rozd lené pnutí, které sklu prop j í zvýšenou odolnost v i 
mechanickým a tepelným pnutím. V p ípad  poškození vzniká typická struktura lomu 
– krakovitost s mnoha malými úlomky. 
 
4.3.1 Oblast platnosti 
 
Touto sm rnicí se posuzuje vizuální kvalita tabulového bezpe nostního skla (ESG) 
pro aplikaci ve stavebnictví. Posouzení probíhá podle níže popsaných zásad kontroly 
s pomocí následujících tabulek a údaj . Hodnotí se zbylá sv tlá plocha skla 
v zabudovaném stavu. 
 
4.3.2. Zkouška 
 
Obecn  je u zkoušky sm rodatný pr hled tabulí a ne pohled shora na tabuli.  
P ípustnost odchylek, které byly zpozorovány p i zkoušce, se ur uje podle 
p íslušných tabulek. 



 

 

 
Chyby velikosti ≤ 0,5 mm u skla float bíle ve hmot  zabarveného se nezohled ují. 
Chyby velikosti ≤ 1,0 mm u zrcadlového surového skla a litého skla vždy bílého a 
jako hmota zabarveného se nezohled ují. 
Závady z výrobního procesu zrcadlového skla, kterým nelze vždy zabránit, jako nap . 
porušené pole ve form  vm stk , nesm jí být zpravidla svým polem v tší než 3 mm. 

 
Zkouška se provádí podle následujících norem: 

 
DIN 1249, vydání 1973 (mezitím staženo) 
 
Zkouška se provádí tím zp sobem, že: 
 
vzdálenost pozorovatele od skla je minimáln  1 m, 
u zrcadlového surového skla a litého skla, vždy irého a probarveného ve hmot  
ve vzdálenosti 1,5 m ve výšce st edu tabule. 

 
Pr hled by se m l posuzovat z úhlu pozorování, který odpovídá b žnému užívání 
prostoru. Zpravidla se nabízí vertikální zp sob pozorování. Kontrola se provádí p i 
intenzit  sv tla odpovídající difuznímu dennímu sv tlu. 
 
4.3.3. P ípustnost odchylek 
 
V následující tabulce 17 jsou uvedeny možné odchylky a zkouška jejich p ípustnosti. 
 
Oblast platnosti: Výhradn  zrcadlové sklo iré a zabarvené ve hmot . 
 
Vlasové škrábance 

Poškození povrchu nerozpoznatelné nehtem prstu 
Uzav ené bubliny 
Krystalické vm stky (neroztavené áste ky sm si) 
Vn jší ploché poškození okraje u sámované hrany 
Lehké mušle u sámované hrany, které nenarušují pevnost skla 
 
P ípustnost na jednotku – zrcadlové sklo iré a zabarvené jako hmota 
Oblast Vlasové škrábance 

nerozpoznatelné 
Uzav � ené bubliny Krystalické 

p� ím� šky 
Ploché 
poškození  
okraje - 
*sám. hrana 

Lehké 
mušle – 
*sám.hrana 

F P� ípustné P� ípustné P� ípustné P� ípustné P� ípustné 
R P� ípustné, ale ne 

v nahromad� né form�   
P� ípustná velikost 
≤ 0,5 mm 
p� ípustný dvorec  
≤ 3 mm 

P� ípustná velikost 
≤ 0,5 mm 

Nep� ípustné Nep� ípustné 

H P� ípustné, ale ne 
v nakupené form�  do 
se� tené celk. délky 150 
mm 

Nep� ípustné Nep� ípustné - - 

Podmín� no tepelným procesem kalení, nelze zabránit chemické a mechanické zm� n�  jakosti a stavu 
povrchu jako je tvorba bod �  a otisky vále� k �  u p� íslušného druhu skla. 
* = ne hlubší než 15 % tlouš� ky tabule 
Tab. 17: Vysv� tlivky: F = oblast drážky zapušt� ní skla u konstrukce s rámem * R = oblast okraje plocha 5 % p� íslušného 
sv� tlého rozm� ru ší� ky a výšky * H = hlavní oblast 



 

 

 
Pozn.:  Scheibenhöhe – výška tabule 

Lichtes Höhenmaß b – sv� tla výška b 
Hauptzone H – hlavní oblast H 

 
F = oblast drážky platí jen pro zasklení s lemující rámovou 
konstrukcí  
Pro konstrukce a dve� e s volnými hranami platí jen 
hodnocení podle oblasti H a R. 
 

Obr. 7 
 
V následující tabulce 18 jsou uvedeny možné chyby a kontrola jejich p ípustnosti. 
Oblast platnosti: výhradn  zrcadlové surové sklo a lité sklo, vždy iré a jako hmota 
zabarvené 

Vlasové škrábance 
Poškození povrchu nerozpoznatelné nehtem prstu 

Uzav ené  tažné bubliny 
Krystalické vm stky (neroztavené áste ky sm si) 
Vn jší ploché poškození okraje u sámované hrany 
Lehké mušle u sámované hrany, které nenarušují pevnost skla 
Uzav ené kuželovité bubliny 
P ípustnost na jednotku 

 (zrcadlové surové sklo a lité sklo, vždy iré a v hmot  zabarvené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jednotka 

M2 

Vlasové 
škrábance 
nerozpoznatelné 

Uzav ené tažné 
bubliny 

Uzav ené 
kuželovité 
bubliny 

Krystalické 
vm stky 

Ploché 
poškození  
okraje - 
*sám. 
hrana 

Lehké mušle 
– *sám.hrana 

Na 1 m2 

plochy 
skla 

P� ípustné na 
celkové ploše 

 

 

Délka ≤ 20 mm 

Ší� ka ≤ 1 mm 

p� ípustné 

1 ks/ m2 

Délka ≤ 10 mm 

Ší� ka ≤ 1 mm 

 

p� ípustné na 
celk. ploše, ne 
však 
v nakupené  
form�  

3 mm až  

5 mm 

1 ks/ m2 

 

≤ 3 mm 

 

 

p� ípustné 
na 

celk. ploše, 
ne 

však v  

ne 
nakupené 

form�  

≤ 3 mm až 

5 mm 

 

 

p� ípustné na 
celk. ploše, 
ne však v 

nakupené 
form�  

P� ípustné* P� ípustné* 

Protože zrcadlové surové sklo a lité sklo podléhají individuálnímu výrobnímu procesu, vyjad� ují kuželovité 
p� ím� šky nebo p� ím� šky ve tvaru linie a vytvo� ené bublinky charakteristickou vlastnost a povahu povrchu. 

Odchylky od struktury v d � sledku vým� ny válc �  a posun vzorku nelze vždy vylou� it, a proto je nelze 
reklamovat. 

* = ne hlubší než 15 % tlouš� ky tabule 
 

 
Tab. 18 
 
 

5. SGGSECURIT H – HST 
 
 
Tabulové tepeln  tvrzené bezpe nostní sklo (ESG-H) se vyrábí z tabulového 
bezpe nostního skla (ESG). Každou tabuli je nutno podle odstavce 2.1. tepeln  
vytvrdit. 
Pro dopln ní platí: EN DIN 14179; DIN 18516-4 
 

5.1. Obecná deformace 
 
Standard 0,3 % m eného úseku. 
(Kontrolu je nutno provést na hranách a diagonálách, p i emž nesmí žádná 
z nam ených hodnot p esáhnout 0,3 % m eného úseku.) 
U kvadratických formát  o pom ru stran mezi 1 : 1 a 1 : 1,3 a p i malých tlouš kách 
skla ≤ 6 mm je na základ  procesu kalení odchylka od p ímo arosti v tší než u 
úzkých pravoúhlých formát . 
 



 

 

5.2. Místní deformace  
 
Standard 0,5 na 300 mm m eného úseku. 
M ení se provádí ve vzdálenosti min. 25 mm od hrany. 
 

6. SGGPLANIDUR – TEPELN  ZPEVN NÉ BEZP.SKLO 
 
Tepeln  zpevn né bezpe nostní sklo SGGPLANIDUR odpovídá požadavk m 
povolení ze stran stavebního dozoru výrobce. 
 
Pro dopln ní platí: DIN EN 1863-1/-2 
 
6.1. Obecná deformace 
 
Standard 0,3 % m eného úseku. 
(Zkoušku je nutno provést na hranách a diagonálách, p i emž nesmí žádná 
z nam ených hodnot p esáhnout 0,3 % m eného úseku.) 
U kvadratických formát  o pom ru stran mezi 1 : 1 a 1 : 1,3 a p i malých tlouš kách 
skla ≤ 6 mm je na základ  procesu kalení odchylka od p ímo arosti v tší než u 
úzkých pravoúhlých formát . 
 
6.2. Místní deformace  
 
Standard 0,5 mm na 300 mm m eného úseku. 
M ení se provádí ve vzdálenosti min. 25 mm od hrany. 
 
 

7. SGGSERALIT/SGGEMALIT – SÍTOTISK A EMAIL 
 
Pro dopln ní platí: 
 
DIN EN 12150 pro tabulové bezpe nostní sklo 
DIN EN 1863 pro tepeln  zpevn né sklo 
DIN  EN 13024-1/-2 pro tabulové tepeln  tvrzené bezpe nostní sklo  
EN BS 6206 
 

7.1. Sm rnice pro posouzení vizuální kvality  
emailovaného skla a skla se sítotiskem 

 
7.1.1. Oblast platnosti 
 
Tato sm rnice platí pro posouzení vizuální kvality skel, které jsou po celé ploše nebo 
jen áste n  emailované nebo se sítotiskem a které se vyrábí nánosem a vypálením 
anorganických barev jako tabulové bezpe nostní sklo nebo tepeln  zpevn né sklo. 
 



 

 

K posouzení vhodnosti výrobk  je zapot ebí seznámit výrobce s konkrétní oblastí 
aplikace. To se týká zejména následujících údaj : 
 
- vnit ní použití 
- požadavky na HST podle TRVL 9/98 a seznam stavebních p edpis  pro potišt né  

nebo emailované ESG 
- použití v oblasti pr hledu 

(pozorování z obou stran, nap . p í ky, fasády atd.) 
- použití s p ímým osv tlením zezadu 
- kvalita hrany a event. volné pohledové hrany 

(pro volné hrany musí být druh hrany obroušen nebo vylešt n) 
- další zpracování monotabulí na izola ní sklo nebo VSG 

(jen povolené barvy) 
- referen ní bod u skel se sítotiskem 
 
Pokud se spojí emailovaná skla a/nebo skla se sítotiskem na VSG a/nebo na  
izola ní sklo, posuzuje se každá tabule jednotliv  (jako monotabule). 

 
7.1.2. Vysv tl ivky/upozorn ní /pojmy 
 

7.1.2.1. Emailovaná skla a skla se sítotiskem 
 

Povrch skla se emailuje po celé ploše r znými druhy nanášení. Barva se 
pozoruje vždy tabulí skla bez emailu tak, že vlastní barva skla ovliv uje tón 
barvy. P i p edpokládaném pozorování z obou stran doporu ujeme 
vzorkování 1 : 1. 

 
Emailovaná strana se zabuduje zpravidla jako pov trnostn  odvrácená strana. 
Ostatní druhy použití vyžadují dohody. 

 
Emailovaná skla vykazují vždy podle výrobního postupu a podle barvy více 
nebo mén  vysokou hodnotu zbytkového prostupu sv tla a nejsou proto 
nepr svitné. Sv tlé barvy mají vždy vyšší prostup sv tla než tmavé barvy. P i 
velkých rozdílech jasu nebo vysoké intenzit  sv tla (denní sv tlo) mezi 
normální stranou pozorování a zadní stranou vystupují viditeln  p i pozorování 
ze zadní strany optické sv tle tmavé odstíny uvnit  tabule.  

 
T mto odstín m nelze zabránit ze strany výrobn  technické, protože jsou 
podmín ny tolerancemi tlouš ky vrstvy. Mohou být ale vnímány rušiv , 
když je možné nebo se p edpokládá pozorování z obou stran. 

 
Abychom dosáhli co možná nejlepšího ešení pro aplikaci s pozorováním 
z obou stran, máme k dispozici r zné výrobní postupy, které lze p esn ji 
charakterizovat tak, jak  je níže popsáno: 

 
Sítotisk: 
nepatrná tlouš ka vrstvy 
nejvyšší prostup sv tla (v závislosti na barv ) 
nejlepší barevná homogenita – p esto nelze zabránit malým bod m ve vrstv  
(pinholy), tónovaným odstín m a pruh m po st rce 



 

 

Postup válcování: 
st ední tlouš ka vrstvy 
nepatrný prostup sv tla (v závislosti na barv ) 
dobrá barevná homogenita z vn jšku, ale struktura povrchu orientovaná ve 
sm ru tažení jemn  strukturovaného válce, lze ji zpozorovat ze zadní strany – 
p i pozorování v protisv tlu se jeví jako jemné proužky  

 
Postup lití: 
nejv tší tlouš ka vrstvy 
nejnižší prostup sv tla (v závislosti na barv ), dobrá barevná homogenita 
z vn jšku, ale tvorba stín  zp sobená absolutn  vysokou tolerancí tlouš ky 
vrstvy, p i pozorování v protisv tlu je to rozpoznatelné 

 
Aplikace v oblasti pr hledu (pozorování z obou stran) je nutno odsouhlasit 
vždy s výrobcem, protože emailovaná skla nejsou obecn  vhodná pro 
aplikace osv tlené zezadu. V závislosti na výrobním postupu vyplývají 
zvláštnosti a rozdíly, které jsou uvedeny dále. 

 
7.1.2.1.1 Postup válcování 

 
Rovinná tabule skla projede pod rýhovaným gumovým válcem, ten 
p enese emailovou barvu na povrch bez p ídavku rozpoušt del a tudíž 
ekologicky. Tak se zaru í homogenní rozložení barvy (podmínkou je 
absolutn  rovinný povrch skla, to znamená, že se litá skla nemohou 
zpravidla válcovat). Toto rozložení barvy je však nastavitelné jen pod 
podmínkou zohledn ní nánosu barvy (tlouš ka barvy, krycí síla). 
Typické je, že rýhovaná struktura válce je vid t (barevná strana). 
V normálním p ípad  však nejsou tyto „rýhy“ vid t z p ední strany (p i 
pozorování skrz sklo – zp sob pozorování viz bod 7.1.3.). Je nutno 
zohlednit, že u sv tlých barev prosvítá medium (t sn ní, lepidla panel , 
izolace atd.), které je p ímo nanesené na zadní stranu (barevnou 
stranu). Válcovaná emailovaná skla nejsou zpravidla vhodná pro oblast 
pr hledu, takže je nutno tuto aplikaci bezpodmíne n  p edem 
odsouhlasit s výrobcem (hv zdná obloha). Výrobním postupem je 
podmín n lehký „p esah barvy“ na všech hranách, který m že být lehce 
zvln n zvlášt  na podélných hranách (z pohledu sm ru chodu válce). 
Plocha hrany z stává však zpravidla istá. 

 
7.1.2.1.2. Postup lití 

 
Tabule skla probíhá horizontáln  tzv. „závojem lití“ (barva smíchaná 
s rozpoušt dlem) a povrch se pokrývá barvou. P estav ním tlouš ky 
„závoje lití“ a rychlosti pr jezdu lze ídit tlouš ku barevného nánosu 
v relativn  velké oblasti. Lehkou nerovností licích hubic vzniká však 
nebezpe í, že v podélném sm ru (sm ru lití) budou zp sobeny rozdíln  
silné pruhy. „P esah barvy“ na hranách je podstatn  v tší než  u 
postupu válcování. 

 
7.1.2.1.3. Postup sítotisku 

 



 

 

Na horizontálním sítotiskovém stole se p itla í barva sítem s úzkými oky 
st rkou na povrch skla, p i emž lze tlouš ku nánosu barvy jen nepatrn  
ovlivnit velikostí ok síta. Nános barvy je p itom obecn  ten í než u 
postupu válcování a lití a je podle druhu zvolené barvy více nebo mén  
pr svitný. Media (t sn ní, lepidla panel , izolace atd.) nanesená na 
zadní stranu (barevnou stranu) prosvítají. 

 
Typické pro výrobní proces jsou lehké proužky vždy podle barvy a 
aplikace, které lze více nebo mén  pozorovat jak ve sm ru p ítlaku, tak 
také nap í  a dále také i jednotliv  se vyskytující „místa s lehkým 
závojem“ zp sobené bodovým išt ním síta p i výrob . 

 
Pro formát tabule je zapot ebí dohodnout polohu vytišt ného vzoru. 
(bod O + volný okraj) 

 
Tolerancemi ve skle a sítu m že dojít k nepotišt ným okraj m až do 3 
mm. 

 
P esah barvy na hran  skla je podmín n  technicky z výroby. 
Potisk lehce strukturovaných skel je možný, je ale nutno jej vždy 
vyjasnit s výrobcem. 

 
7.1.2.2. Kvalita hrany 

 
Pokud by nem lo dojít k p esahu barvy na hran  a na zkosené hran , musí si 
to zákazník objednat. Lze to jen u lešt né hrany. 

 
7.1.3. Kontroly 
 
Posuzování vizuální kvality emailovaných skel a skel se sítotiskem se provádí ze 
vzdálenosti minimáln  3 m a z úhlu pozorování 90 ° k povrchu p i normálním denním 
sv tle bez p ímého slune ního zá ení nebo protisv tla a bez um lého osv tlení. 
Pozoruje se vždy strana bez emailu, p íp. sítotisku, p íp. u skel, která byla objednána 
pro oblast pr hledu, probíhá pozorování z obou stran. Za zkušební tabulí se nachází 
ve vzdálenosti 50 cm matov  šedé pozadí nepropoušt jící sv tlo. Chyby se p itom 
nesm jí ozna it. 
 
Chyby, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, se nehodnotí. 
Pro chyby specifické pro ESG platí vizuální sm rnice pro tabulové bezpe nostní sklo. 
P i posuzování chyb se rozlišuje podle následujícího ná rtku v oblasti drážky a hlavní 
oblasti. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Pozn.: Hauptzone – hlavní oblast 
Randzone – oblast okraje 15 mm, lemující 

Obr. 8 
 
* P� i požadavku na pohledové hrany p� i ud� lení zakázky odpadá oblast okraje a hlavní oblast 
zasahuje až k okraji tabule. 
 
Požadavky na vizuální kvalitu jsou udány v následujících tabulkách 19 a 20 
 
7.1.4. Zvláštní upozorn ní 
 
Metalické barvy, barvy s charakterem leptání, pokovení zabra ující sklouznutí nebo 
vícebarevné potisky lze vyrobit. P íslušné zvláštní vlastnosti nebo vzhled výrobku je 
nutno dohodnout s výrobcem. Následující tolerance nemají pro tyto p ípady použití 
žádnou platnost. Doporu ujeme vzorování. 
 
Druh vady Hlavní oblast Oblast drážky 
Vadná místa v emailu bodová* 
nebo/a lineární 

Plocha: max. 25 mm2 

Po� et: max. 3 kusy, z toho 
Žádný ≥ 25 mm2 

Ší� ka: max. 3 mm, 
ojedin� le 5 mm 
Délka: žádné omezení 

Oblaka/závoj/stíny Nep� ípustné P� ípustné/žádné omezení 
Vodní skvrny Nep� ípustné P� ípustné/žádné omezení 
P� esah barvy na hranách Odpadá P� ípustné 
Tolerance rozm� ru u emailu na 
okraji a � áste� ného emailu** 
Viz. obr. 7 
Výška emailu: 
≤ 100 mm 
≤ 500 mm 
≤ 1000mm 
≤ 2000 mm 
≤ 3000 mm 
≤ 4000 mm 

 
 
V závislosti na ší� ce emailování 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 3,0 mm 
± 4,0 mm 
± 5,0 mm 

 

Email – tolerance polohy** 
(jen u � áste� ného emailování) 

Velikost potisku ≤ 200 cm: ± 2 mm 
Velikost potisku > 200 cm: ± 4 mm 
 

 

Barevné odchylky Viz bod 7.1.5.  
 
Tab. 19: Druhy vad/tolerance pro skla s emailem po celé ploše , p � íp. po � áste � né ploše 



 

 

 
* Vady ≤ 0,5 mm („hv zdná obloha“ nebo pinholy = nejmenší závadná místa 
v emailu) jsou p ípustné a obecné se nezohled ují. Oprava závadných míst 
emailovou barvou p ed procesem kalení, p íp. organickým lakem po procesu kalení 
je p ípustná, p i emž se však nesmí používat organický lak, pokud se sklo bude dále 
zpracovávat na izola ní sklo a závadná místa se nacházejí v oblasti ut sn ní okraje 
izola ního skla. Opravená závadná místa nesm jí být viditelná ze vzdálenosti 3 m. 
 
** Tolerance emailování se m í z referen ního bodu. 
 

 

 
 
Pozn.: Tolerance rozm� ru u � áste� ného emailu (velikost 
potisku) 
 
 
  
 
 
Tolerance polohy-umíst� ní emailu zohledn� no z referen � ní 
hrany 

 
Obr. 9 k tab. 19: Druhy vad/tolerance pro skla s emailem po celé ploše , p � íp. po � áste � né ploše  
 
Druh vady Hlavní oblast Oblast drážky 
Vadná místa v sítotisku bodová* 
nebo/a lineární 

Plocha: max. 25 mm2 

Po� et: max. 3 kusy, z toho 
žádný ≥ 25 mm2 

Ší� ka: max. 3 mm, 
ojedin� le 5 mm 
Délka: žádné omezení 

Oblaka/závoj/stíny P� ípustné P� ípustné/žádné omezení 
Vodní skvrny Nep� ípustné P� ípustné/žádné omezení 
P� esah barvy na hranách Odpadá P� ípustné 
Tolerance designu (b)  
Viz. obr. 8 
Plocha potisku: 
≤ 100 mm 
≤ 500 mm 
≤ 1000mm 
≤ 2000 mm 
≤ 3000 mm 
≤ 4000 mm 

 
V závislosti na velikosti potišt� né 
plochy: 
± 1,0 mm 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 3,0 mm 
± 4,0 mm 
Viz obr. 10 a obr. 11 

 

Vady na obrazec ***   
Sítotisk – tolerance polohy (a)** 
Viz. obr. 8 
 

Velikost tisku ≤ 200 cm: ± 2 mm 
Velikost tisku > 200 cm: ± 4 mm 
 

 

P� esnost rozlišení (c a d)**** 
Viz. obr. 8 
≤ 30 mm 
≤ 100 mm 
≤ 100 mm 

V závislosti na velikosti potišt� né 
plochy: 
± 0,8 mm 
± 1,2 mm 
± 2,0 mm 

 

Barevné odchylky Viz bod 7.1.5.  
 
Tab. 20: Druhy vad/tolerance pro skla se sítotiskem  
 



 

 

* Vady ≤ 0,5 mm („hv� zdná obloha“ nebo pinholy = nejmenší závadná místa v sítotisku) jsou p� ípustné 
a obecné se nezohled � ují. 
 
** Tolerance designu se m� � í z referen� ního bodu. 
 
*** Vady musí být vzdáleny od sebe alespo �  250 mm. Sériové vady nejsou povoleny (opakování na 
stejném míst�  tabule po tabuli). 
 
**** Tolerance d lze se� íst.  
 
 
Sériové vady (pozice tabulí stejného rozm � ru a tisku) 
Až do 3 tabulí na pozici se nehodnotí jako sériové vady. Mají-li více než 3 tabule na 
pozici na stejném míst  stejnou vadu, hodnotí se to jako sériová vada. 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 10 k tab. 20: Druhy vad/tolerance pro skla se sítotiskem 
Pozn.: Auflösegenauigkeit – p� esnost rozlišení (c) 
 
Tolerance designu u plochy potisku (b) 
Tolerance polohy u umíst� ní sítotisku (a) 

 
Zásadn  lze využít tab. 20 také k posouzení „vad tisku“. 
 
 
 
 



 

 

Geometrie obrazce (p esnost rozlišení) 
Posouzení  vada na obrazec 
 

 
 
Pozn.: Druckfläche (b) – plocha tisku 
nap� . ∅ ≤  30 mm =  
velikost vady ∅ ± 1,0 mm 
 
Druckfläche (b) – plocha tisku 
nap� . ∅ ≤  30 mm =  
velikost vady ∅ ± 1,0 mm 
 
Druckfläche (b) – plocha tisku nap� . ≤  2000 mm = ší� ka vady ± 2,5 mm 
 
Obr. 11 k tab. 20: Geometrie obrazce (p � esnost rozlišení) – posouzení: vada na obrazec 
 

 
 
Obr. 12 k tab. 20: Geometrie 
 
Platí také podle smyslu pro oválné a jiné geometrie (hodnocení = ší ka x výška) 
 
7.1.5. Posouzení barevného dojmu 
 
Barevné odchylky nelze zásadn  vylou it, protože mohou být podmín ny n kolika 
vlivy, kterým nelze zabránit. Na základ  níže uvedených vliv  m že p evládat za 
ur itých sv telných pom r  a  zp sobu pozorování znatelný barevný rozdíl mezi 
dv ma emailovanými tabulemi, který m že pozorovatel hodnotit velmi subjektivn  
jako „rušivý“ nebo také „nerušivý“. 



 

 

 
7.1.5.1. Druh základního skla a vliv barvy 

 
Používané základní sklo je zpravidla sklo float, to znamená, že povrch je 
plochý a dochází k vysoké reflexi sv tla. 

 
Dodate n  mohou být na skle nejr zn jší vrstvy jako nap . vrstvy protislune ní 
ochrany (zvýšení reflexe sv tla povrchu), vrstvy zmír ující reflexi nebo také 
vrstvy s lehkým ražením, nap . skla strukturální. 

 
K tomu se p idává tzv. vlastní barva skla, která je závislá podstatn  na 
tlouš ce a druhu skla (nap . probarvená skla, odbarvená skla atd.). 

 
Dodate � ná dodávka – upozorn � ní 

 
Emailová barva se skládá z anorganických látek, které zodpovídají za tón 
barvy a podléhají nepatrným výkyv m. Tyto látky se smísí s „tokem skla“, tím 
se „smísí“ b hem procesu kalení barva s povrchem skla a neodd liteln  se 
s ním spojí. Teprve po tomto „procesu vypalování“ je patrný definitivní tón 
barvy. 
Barvy jsou „nastaveny“ tak, že se „zataví“ p i teplot  cca.  
600 – 620° C b hem 2 – 4 minut do povrchu skla. Toto „teplotní okno“ je velmi 
úzké a zvlášt  p i  r zn  velkých tabulích jej nelze vždy reprodukovateln  
dodržet. Krom  toho je druh nánosu rozhodující pro barevný dojem. Sítotisk 
má na základ  slabého nánosu barvy menší krycí schopnost barvy než 
produkt vyrobený postupem válcování se siln jším a tím hustším nánosem 
barvy. 

 
7.1.5.2. Druh sv � tla, p � i kterém se objekt pozoruje 

 
Sv telné pom ry jsou vždy r zné a závisí na ro ním období, denní dob  a 
p evládajících pov trnostních podmínkách. To znamená, že spektrální barvy 
sv tla, které dopadá r znými medii (vzduch, první povrch, sklen né t leso) na 
barvu, jsou v oblasti viditelného spektra (400 – 700 nm) r zn  silné. 

 
První povrch odráží již ást dopadajícího sv tla více nebo mén  vždy podle 
úhlu dopadu. „Spektrální barvy“ dopadající na barvu jsou áste n  barvou 
(barevné pigmenty) reflektovány, p íp. absorbovány. Tím je barva vždy podle 
sv telného zdroje rozdílná. 

 
7.1.5.3. Pozorovatel, p � íp. druh pozorování 

 
Lidské oko reaguje na r zné barvy velmi rozdíln . Zatímco u modrých tón  je 
již nepatrný barevný rozdíl velmi nápadný, jsou u zelených barev barevné 
rozdíly mén  vnímány. 

 
Další ovliv ující veli iny jsou úhel pozorování, velikost objektu a p edevším 
také zp sob, jakým jsou k sob  dva srovnávané objekty p i azeny a jak jsou si 
blízko. 

 



 

 

Objektivní posouzení a hodnocení barevných rozdíl  není z výše uvedených 
d vod  možné. Zavedení objektivního m ítka hodnocení vyžaduje proto 
m ení barevného rozdílu za p edem p esn  definovaných podmínek (druh 
skla, barva, druh sv tla). 

 
V p ípadech, kdy zákazník požaduje objektivní m ítko hodnocení pro barevné 
místo, je nutno dohodnout s dodavatelem p edem zp sob postupu. Zásadní 
postup je definován níže: 

vzorek jedné nebo více barev 
výb r jedné nebo více barev 
stanovení tolerancí na barvu ze stran zákazníka,  

nap . povolená barevná odchylka: ∆ L* ⇐ .... ∆ C* ⇐.... ∆ H*⇐.... v systému 
CIELAB, m eno p i druhu sv tla D 65 (denní sv tlo)  kulovou geometrií d/8°, 
10 °úhel pozorování - normální pozorování, lesk zohledn n  

kontrola proveditelnosti ze stran dodavatele se z etelem na dodržení zadaných 
tolerancí (rozsah zakázky, disponovatelnost surovinami atd.) 
výroba jednoho vzorku 1 : 1 a uvoln ní zákazníkem 
vyhotovení zakázky uvnit  stanovených tolerancí 

 
Nedohodne-li se zvláštní m ítko hodnocení, platí za nam ené ∆ E* ⇐ 2,90, 
jak je popsáno výše uvedeným postupem m ení. 

 
 
7.1.6. Pokyny pro aplikaci 
 
Aplikace s emailem, p íp. áste ným emailem a sítotiskem, p íp. áste ným 
sítotiskem na fólii u VSG je nutno prov it s výrobcem ohledn  realizovatelnosti. To 
platí zvlášt , pokud se použije leptání sm rem k fólii, protože optická hustota leptání 
m že být siln  snížena a ú inek leptání z stává zachován jen p i použití na úrovni 1 
nebo 4. 

 
Emailovaná skla a skla se sítotiskem s anorganickými barvami lze vyráb t jen 
v provedení tabulového bezpe nostního skla SGGSECURIT nebo tepeln  
zpevn ného skla SGGPLANIDUR. 
 
Dodate né opracování skel jedno jakým zp sobem ovliv uje, za ur itých okolností, 
podstatn  vlastnosti produktu a není p ípustné. 
 
Emailovaná skla lze použít jako monolitické tabule nebo ve spojení s vrstveným 
bezpe nostním sklem nebo izola ním sklem. V tomto p ípad  je nutno dbát 
p íslušných ustanovení, norem a sm rnic uživatele. 
 
Emailovaná skla v provedení tabulového bezpe nostního skla HTS mohou být 
testována testem Heat-Soak. Nutnost testu Heat-Soak ESG musí prov it uživatel a 
sd lit výrobci. 
 
Statické hodnoty emailovaných skel nelze srovnávat s nepotišt ným sklem nebo 
sklem bez emailu (viz TRLV, p íp. ZiE).  
 
 



 

 

7.2. Metalické barvy 
 
U metalických barev m že dojít na základ  výrobního procesu a pigmentace 
k znatelným rozdíl m ve vnímání barevného dojmu, které  nedovolí docílit 
rovnom rný homogenní vzhled skel vedle sebe nebo nad sebou zabudovaných. Toto 
je vlastnost metalických barev specifická pro produkt a zp sobuje vznik živého 
obrazu fasád i p i r zných úhlech pozorování. 
 
 

8. SGGSTADIP – VRSTVENÉ BEZP. SKLO 
 
 

8.1. Tolerance rozm r  
 
(za podpory specifikace produktu SGGSTADIP od Saint-Gobain) 

 
Tolerance odpovídají zásadn  DIN EN ISO 12543. 

 
Platné jsou p íslušné tolerance rozm r  použitých výchozích výrobk  v elementu 
VSG plus dodate né p ípustné tolerance posuvu, jak je uvedeno v tabulce 19 a 20. 
 

 
 
Obr. 13: Mezní rozm � ry pro rozm � ry pravoúhlých tabulí 
 
P íklad: 
 
VSG ze 6 mm ESG SGGSECURIT / 0,76 PVB / 6 mm TVG SGGPLANIDUR; lešt né 
hrany 



 

 

 
Tolerance rozm r  jednotlivé tabule ± 1,50 mm 
Dodate né tolerance posuvu ± 2 mm 
 
Z toho vyplývá suma p ípustných tolerancí posuvu ± 3,5 mm 
 

8.2. Tolerance posunutí  
 
Jednotlivé tabule se mohou v i sob  z výrobn  technických d vod  v procesu 
lepení posunout. 
 

 
 
Obr. 14: Posuv 
 
U VSG ze dvou nebo více skel se standardn  každá tabule opracovává podle DIN 
1249, ást 11. K tolerancím posuvu se p i ítají tolerance p í ezu. 
V tabulce 19 nebo 20  je uvedena aplikace pro nejdelší hranu elementu. 
 
Pro pravoúhelníky platí: 
 

P ípustný nejvyšší rozm r pro posuv na 
tlouš ku VSG 

 
Tabule do 

≤ 8 mm ≤ 20 mm > 20 mm 
≤ 2000 1,0 2,0 3,0 
> 2000 - 4000 2,0 2,5 3,5 
> 4000 3,0 3,0 4,0 
 
Tab. 21 
 
Pro zvláštní tvary platí: 
 

P ípustný nejvyšší rozm r pro posuv na 
tlouš ku VSG 

 
Tabule do 

≤ 8 mm ≤ 20 mm > 20 mm 
≤ 2000 1,5 3,0 4,5 
> 2000 - 4000 3,0 4,0 5,5 
> 4000 4,5 5,0 6,0 
 
Tab. 22 
 



 

 

8.3. Tolerance tlouš ky 
 
Odchylka tlouš ky pro VSG nesmí p ekro it sou et jednotlivých tabulí, které jsou 
stanoveny v normách pro základní sklo (EN 572). 
Mezní odchylka mezivrstvy nesmí být zohledn na, když je tlouš ka mezivrstvy 
2 mm. Pro mezivrstvy ≥ 2 mm se zohled uje odchylka ≥ 0,2 mm. 
 
P íklad: 
Lepené sklo vyrobené z 2 x sklo float o tlouš ce 3 mm a mezivrstv  0,5 mm. 
Podle EN 572-2 iní u skla float o tlouš ce 3 mm mezní odchylka + 0,2 mm. 
Proto je tlouš ka 6,5 mm a mezní odchylka ± 0,4 mm. 
 

8.4. Opracování 
 
U prvk  VSG ze dvou nebo více skel mohou být hrany jednotlivých tabulí provedeny 
podle DIN 1249, ást 11 KG, KGS, KMG, KGN nebo KPO. M že být také 
opracována hrana celého sendvi e. 
U skel ESG nebo TVG není možné dodate n  vyrovnávat posuv hrany. 
U kombinací z nekalených skel je dodate né opracování p ípustné. 
 

8.5. Sm rnice k vizuálnímu posouzení VSG 
 
DIN ISO 12543-6:1998 
 
8.5.1. Oblast použití 
 
Norma stanoví chyby v tabuli skla, mezivrstv  a zkušebním postupu se z etelem na 
vzhled. Zvláštní pozornost platí pro kriteria p ijetí v pohledovém poli. Tato kriteria se 
aplikují na výrobky v okamžiku dodání. 
 
8.5.2. Normativní odkazy 
 
Tato Evropská norma obsahuje definice z jiných publikací s odkazy na data nebo bez 
odkaz  na n . Tyto normativní odkazy jsou citovány na p íslušných místech v textu a 
publikace jsou uvedeny níže. U  stálých odkaz  (s daty) pat í publikace v datované 
form  do normy, pozd jší zm ny publikace musí být výslovn  zapracovány do této 
normy. U odkaz  bez dat platí vždy poslední vydání zohledn né publikace. 
 
DIN EN ISO 12543-1  
Sklo ve stavebnictví – vrstvené sklo a vrstvené bezpe nostní sklo – ást 1: 
Definice a popis sou ástí 
 
DIN EN ISO 12543-5  
Sklo ve stavebnictví – vrstvené sklo a vrstvené bezpe nostní sklo – ást 5: 
Rozm ry a opracování hrany 
 
8.5.3. Definice 
 
Pro aplikaci této normy platí definice EN ISO 12543-1 a rovn ž následující: 



 

 

 
8.5.3.1. Vady ve tvaru bodu 

  
Tento druh vady obsahuje nepr hledné skvrny, bubliny a cizí t lesa. 
 
8.5.3.2. Lineární vady 
 
Tento druh vady obsahuje cizí t lesa a škrábance nebo stopy po lešt ní. 
 
8.5.3.3. Jiné vady 
Vady skla jako jsou zá ezy a vady mezivrstvy jako jsou zvrásn ní, smršt ní a 
pruhy. 

 
8.5.3.4. Nepr � hledné skvrny 
 
Viditelné vady ve vrstveném skle 
(nap íklad skvrny po cínu, p ím šky ve skle v mezivrstv ) 
 
8.5.3.5 Bubliny 
 
B žné bubliny vzduchu, které se mohou nacházet ve skle nebo v mezivrstv  
 
8.5.3.6. Cizí t � lesa 
 
Každý nežádoucí p edm t, který pronikl b hem výroby do vrstveného skla  
 
8.5.3.6. Škrábance nebo stopy po lešt � ní 
 
Lineární poškození vn jšího povrchu vrstveného skla 
 
8.5.3.8 Zá� ezy 
 
Ost e zašpi at né trhliny nebo praskliny, které probíhají od hrany do skla 
 
8.5.3.9. Zvrásn � ní 
 
Narušení vznikající zvrásn ním v mezivrstv  a jsou po výrob  viditelné 
 
8.5.3.10. Pruhy podmín � né nehomogenností mezivrstvy 
 
Optické deformace v mezivrstv  vyvolané výrobní vadou v mezivrstv , které 
jsou po výrob  viditelné 

 
8.5.4. Vady v povrchu 
 

8.5.4.1. Vady ve tvaru bodu v pohledové ploše: 
 

P i kontrole podle zkušebního postupu, který je popsán v odstavci 7.1.3., 
závisí p ípustnost vad ve tvaru bodu na následujícím: 



 

 

 
velikosti vady 
etnosti vady 

velikosti tabule 
po tu tabulí, které jsou sou ástí vrstveného skla 

 
Toto je znázorn no v tabulce 23. 

 
Vady menší než 0,5 mm se nezohled ují. 
Vady v tší než 3 mm jsou nep ípustné. 

 
POZNÁMKA: P ípustnost vad ve tvaru bodu ve vrstveném skle závisí na 
tlouš ce jednotlivých skel. 
POZNÁMKA: Nakupení vad vzniká, když ty i nebo více vad jsou od sebe 
vzdáleny  
< 200 mm. Tato vzdálenost se zmenšuje na 180 mm u vrstveného skla se 
t emi tabulemi, na 150 mm u vrstveného skla se ty mi tabulemi a na 100 mm 
u vrstveného skla s p ti nebo více tabulemi. 

 
Po et p ípustných vad v tabulce 23 je nutno zvýšit o 1 pro jednotlivou 
mezivrstvu, která je siln jší než 2 mm. 

 
Velikost vady d 
v mm2 

 0,5 <<<< d ≤≤≤≤ 1,0 1,0 <<<< d ≤≤≤≤ 3,0 

Velikost tabule A v m2  Pro všechny 
velikosti 

A ≤ 1 1 < A ≤ 2 2 < A ≤ 8 A > 8 

Po� et p� ipustných vad 2 tabule 
3 tabule 
4 tabule 
≥5 tab.  

Žádné omezení, 
ale žádné 
nakupení vad 

1 
2 
3 
4 

2 
3 
4 
5 
 

1/m2 

1,5/m2 
2/m2 
2,5 /m2 

 

1,2/m2 
1,8/m2 
2,4 /m2 
3 /m2 

 
Tab. 23: P � ípustné vady ve tvaru bodu v pohledové ploše 

 
 

8.5.4.2. Lineární vady v pohledové ploše 
 

P i kontrole podle zkušebního postupu, který je popsán v odstavci 8.5.9., jsou 
lineární vady povoleny tak, jak je popsáno v tabulce 23. 

 
Velikost tabule Po�et povolených  vad ≥≥≥≥ 30 mm délky  
≤ 5 m2 Není povoleno  
5 až 8 m2 1 
> 8m2 2 
 
Tab. 24: P� ípustné lineární vady v pohledové ploše 
 

Lineární vady menší než 30 mm délky jsou povolené. 
 
 
 
 



 

 

8.5.5. Vady na ploše hrany u rámovaných okraj  
 
Pokud se provádí zkouška podle zkušebního postupu odstavce 8.5.9.,  jsou vady, 
které nep ekro í v pr m ru 5 mm, na ploše hrany p ípustné. U rozm r  tabulí ≤ 5 m2 

iní ší ka plochy hrany 15 mm. Ší ka plochy hrany se zv tšuje u tabulí velikosti >  5 
m2 o 20 mm. Jsou-li tam bubliny, nesmí p ekro it plocha, na níž jsou bubliny, 5 % 
plochy hrany. 
 
 
8.5.6. Zá ezy 
 
Nejsou p ípustné. 
 
8.5.7. Zvrásn ní a pruhy 
 
Pruhy a zvrásn ní na pohledové ploše nejsou povoleny. 
 
8.5.8. Vady na hranách bez rámu 
 
Vrstvené sklo se zasazuje b žn  do rámu; výjime n  je nezarámované. Potom 
existují jen hrany v následujícím provedení: 
broušená hrana 
lešt ná hrana 
zkosená hrana  
 
Podle DIN EN ISO 12543-5 
 
Za t chto podmínek jsou p ípustné mušle, bubliny, vady v mezivrstv  a vtažené 
prvky do mezivrstvy, pokud nejsou p i kontrole (viz bod 8.5.9.) viditelné. 
 
Pohledové hrany musejí být zadány p i objednávce, abychom dosáhli, co 
možná nejlepší kvalitu, hrana, na kterou se odstavuje p i výrob , z stává však 
rozpoznatelná zrovna jako i zbytky folie v oblasti sámování. Není-li zadána 
žádná pohledová hrana, jsou zbytky fólie na hran  povoleny. 
 
P i vn jším zasklení, kde jsou hrany skla voln  vystaveny pov trnostním podmínkám, 
se mohou na základ  hydroskopické vlastnosti folie PVB v 15 mm oblasti okraje 
vyskytnout zm ny barevného dojmu specifické pro produkt vždy podle podmínek 
okolního prost edí. Tyto zm ny jsou p ípustné. 
 
P i výrob  pevných, tj. základních rozm r  VSG mohou být p esahy folie zvlášt  na 
odstavné hran . 
 
8.5.9. Zkušební postup 
 
Vrstvené sklo se pozoruje tak, že se postaví svisle p ed matn  šedivé pozadí 
paraleln  s ním a vystaví se difuznímu dennímu sv tlu nebo sv tlu stejné hodnoty. 
Pozorovatel je ve vzdálenosti 2 m p ed tabulí a pozoruje ji pod úhlem 90 °C (p i emž  
matný povrch je na druhé stran  tabule skla). 



 

 

 
Vady, které p sobí p i tomto zp sobu pozorování rušiv , musí být ozna eny. 
Následuje posouzení podle specifikace. Pro vn jší zasklení, kde jsou hrany skla 
voln  vystaveny pov trnostním podmínkám, se mohou na základ  hydroskopické 
vlastnosti folie PVB v 15 mm oblasti okraje vyskytnout zm ny barevného dojmu 
specifické pro produkt vždy podle podmínek okolního prost edí. Tyto zm ny jsou 
p ípustné. 
 
8.5.10. Barevné fólie 
 
U barevných fólií a matných fólií dochází postupem asu ke ztrátám barevné 
intenzity, což je podmín no pov trnostními vlivy (nap . p sobení UV zá ení). Proto 
mohou vykazovat dodate né dodávky skla více nebo mén  vizuáln  vnímatelné 
barevné rozdíly v i již zabudovaným skl m stejného typu. To není d vodem 
k reklamaci. 
 
U dodate ných dodávek se mohou vyskytovat barevné rozdíly. 
 
8.5.11. Stup ovité VSG 
 
P esahy fólie se u všech stup ovitých skel VSG v oblasti stupn  zásadn  odst ihují. 
U VSG se dv ma tabulemi se to provádí obecn  a lze se na tom domluvit. 
 
U skel VSG skládajících se ze t í nebo více tabulí, u nichž je st ední tabule posunuta 
oproti k vn jším skl m, se fólie odst íhává, pokud se ší ka stupn  rovná tlouš ce skla 
st ední tabule, p íp. se hloubka stupn  rovná tlouš kám skla st edních tabulí. U všech 
jiných velikostí stup  je zapot ebí dohody o od ezu fólie. 
 
Pokud je odstran ní fólie proveditelné tak, jak je popsáno, nelze zbytk m z hlediska 
výrobn -technického zcela zabránit a nejsou d vodem k reklamaci. U všech stup , 
které nejsou vytvo eny tak, jak je popsáno výše, se nemusí zbytky fólie u stup  
odstra ovat. Není to d vod k reklamaci. 
 
Zbytky fólie jsou na hranách skla a jsou podmín ny výrobou. Mohou být 
deformovány na odstavné hran  op rnými body a nejsou d vodem 
k reklamaci. 
 



 

 

 
 
Obr. 15 
 

9. IZOLA NÍ SKLA SGGCLIMAPLUS 
 
 
Pro dopln ní platí DIN 1286-1/-2 
 
Sm rnice k posouzení vizuální kvality skla pro stavebnictví,  
autor BIV a BF – vydání erven 2004. 
Sm rnice pro použití a další opracování skla SGG STADIP SILENCE. 
Tato sm rnice upravuje výhradn  tolerance vn jší jakosti izola ního skla. 
 
9.1. Tolerance tlouš ky izola ního skla po slisování 
 
Sestava Tolerance tlouš ky 
dvoutabulové ±  1,0 mm 
t ítabulové + 2,0 mm / - 1,0 mm 
tabule ESG SGGSECURIT ± 1,5 mm 
tabule VSG SGGSTADIP ± 1,5 mm 
vypouklé tabule ± 2,0 mm 
 
Tab. 25 
 

9.2. Rovinnost skla 
 
P i výrob  se nesmí pr hyb na tabuli v pr se íku diagonál odchylovat od tlouš ky 
okraje o více než  ± 2mm. Odlišn  od výrobních podmínek se mohou vyskytovat na 
základ  efektu dvojité tabule (viz bod 4.2.2. sm rnice) dodate né deformace. 
 



 

 

9.3. Tolerance p esazení jednotlivých skel 
 
Tlouš ka jednotlivého skla > 4 – 8 mm + 3 mm / - 2 mm 
Tlouš ka jednotlivého skla > 10 mm 2,5 mm 
Délka hrany > 2 m ± 4,0 mm 
 
Tab. 26 
 
Tolerance ší ky a délky zahrnuje eventuální posuv hrany. 
Sestava Tolerance tlouš ky 
Dvoutabulové ±  1,0 mm 
T ítabulové + 2,0 mm / - 1,0 mm 
S tepeln  tvrzenými tabulemi ESG ± 1,5 mm 
s dvoutabulovým VSG (bez zohledn ní 
folie) 

± 1,5 mm 

S vypouklými tabulemi ± 2,0 mm 
 
Tab. 27 
 
 

9.5. Obroušení vrstvy na okraji 
 
V závislosti na systému vrstvy se odstra uje vrstva v oblasti spoje okraje zpravidla 
obroušením. Tím m že dojít k viditelným stopám po opracování, takže se tato plocha 
skla odlišuje od oblasti, na které nebyla vrstva obroušena. To platí také pro p esah 
skla u stup ovitého izola ního skla. 
 

9.6. Distan ní ráme ky 
 
Používají se zástr né a ohnuté rohové systémy, které se mohou lišit vždy podle 
výrobního postupu a vlastnosti materiálu. Podle  výrobní techniky mohou být 
v distan ním ráme ku viditelné vývrty pro pln ní plynem. Barevným tónem 
distan ního ráme ku se ovliv uje chování reflexe v oblasti okraje. 
 
Podle zákonných zadání musí být izola ní sklo v distan ním ráme ku ozna eno. 
Barva, velikost, druh a umíst ní se mohou lišit v závislosti na výrobní technice. 
 

9.7. Sm rnice k posouzení vizuální kvality 

Sm rnice k posouzení vizuální kvality skla pro stavebnictví 
 
Spolkový cechovní svaz sklá ského emesla, Hadamar 
Spolkový svaz mladých sklá  a výrobc  skla e.V. (zapsaný spolek), Hadamar 
Spolkový svaz pro ploché sklo, velkoobchod, výrobu izola ního skla, zušlecht ní 
e.V., Troisdorf 
Spolkový svaz sklá ského pr myslu a pr myslu minerálních vláken, e.V. Düsseldorf 
 



 

 

Tuto sm rnici pro techniku zasklívání a výrobu oken vypracoval Technický poradní 
sbor Institutu sklá ského emesla, Hadamar a Technický výbor Spolkového svazu pro 
ploché sklo, velkoobchod, výrobu izola ního skla, zušlecht ní e.V., Troisdorf.  
Stav: erven: 2004 
 
1. Oblast platnosti 
 
Tato sm rnice platí pro posouzení vizuální kvality skla pro stavebnictví. Posouzení 
probíhá podle níže popsaných zkušebních zásad a pomocí p ípustných hodnot 
uvedených v tabulce v odstavci 3. 
 
Hodnotí se zbývající sv tlá plocha skla v zastav ném stavu. Jednotky skla 
v provedení s pokovenými skly zabarvenými ve hmot , nepr hlednými vrstvami, p íp. 
s vrstvenými nebo tepeln  tvrzenými skly (tabulové bezpe nostní sklo, tepeln  
zpevn né sklo) lze posuzovat rovn ž pomocí tabulky v odstavci 3. 
 
Tato sm rnice platí jen omezen  pro sklo ve zvláštním provedení, jako nap . sklo s 
elementy zabudovanými do meziskelní dutiny (SRZ) nebo ve spoji, pro elementy skla 
s použitým ornamentním sklem, pro zasklení proti vloupání a protipožární zasklení. 
Tyto sklá ské výrobky je nutno posuzovat  v závislosti na použitých materiálech, 
výrobních postupech a p íslušných upozorn ních výrobce. 
 
Posouzení vizuální kvality hran sklá ských výrobk  není p edm tem této sm rnice. U 
konstrukcí, které nejsou zarámované po všech stranách, odpadá u nezarámovaných 
hran kriterium pro pozorování – oblast drážky. Plánovaný ú el použití je nutno udat u 
objednávky. 
 
Pro pozorování skel na fasádách p i pohledu zvn jšku by se m ly dohodnout zvláštní 
podmínky. 
 
2. Zkoušky 
 
Obecn  je p i zkoušce na nedostatky sm rodatná pr hlednost tabule skla, to 
znamená pozorování pozadí a ne výhled. P itom se nesmí zvláš  ozna ovat závady. 
 
Zkouška zasklení se provádí podle tabulky v odstavci 3 ze vzdálenosti minimáln  1 m 
od sledovaného prostoru a p i úhlu pozorování, který odpovídá  všeobecn  
obvyklému užívání v místnosti. Zkouška se provádí p i rozptýleném denním sv tle 
(nap . p i zatažené obloze) bez p ímého protisv tla (nap . slune ní svit). Zasklení 
uvnit  prostor  (vnit ní zasklení) se zkouší p i normálním (rozptýleném) osv tlení, 
které se p edpokládá pro užívání prostoru, a p i úhlu pozorování zejména kolmo 
k povrchu. Zasklení se posuzují zvn jšku (nap . pohled zvn jšku) se zohledn ním 
vzdálenosti pozorování pro toto b žné. 
 
Zkušební podmínky a vzdálenosti pozorování se mohou  odchylovat  od t ch, která 
jsou uvedena v zadáních v normách produktu pro pozorovaná zasklení a nejsou 
v této sm rnici zohledn na. Zkušební podmínky popsané v t chto normách není 
možno asto  pro objekt dodržet. 
 
 



 

 

3. P ípustné údaje pro vizuální kvalitu skla pro stavebnictví 
 

 

F = oblast drážky: 
Ší� ka 18 mm (žádná omezení s výjimkou mechanických poškození hrany) 
 
R = oblast okraje: 
Plocha 10 % p� íslušného sv � tlého rozm� ru ší� ky a výšky (mén�  p� ísné posouzení)  
 
H = hlavní oblast: 
(nejp� ísn� jší posouzení) 
 
Pozn.: Scheibenbreite (ší� ka tabule) 
Lichtes Breitenmaß b (sv� tlý rozm� r ší� ky) 
Hauptzone (hlavní oblast) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabulka sestavená pro skla float, ESG, TVG,  VSG, vždy pokovené nebo bez 
vrstvy pokovení 
 
Oblast P ípustné na jednotku jsou: 

Vn� jší plochá poškození okraje, p� íp. mušle, které nejsou na újmu pevnosti skla a 
nep� ekra� ují ší� ku spoje okraje. 
Mušle nacházející se uvnit�  bez uvoln� ných st� epin, které jsou vypln� ny t� snící hmotou. 

 
F 

Bodové a plošné z � statky-zbytky jako škrábance neomezen� . 
P ím šky, bubliny, body, skvrny atd.: 
Plocha tabule ≤ 1 m2: max. 1 kus á < 3 mm ∅ 
Plocha tabule > 1 m2: max. 4 kusy  á < 3 mm ∅ na b� žný metr délky hrany 
Zbytky (ve tvaru bodu) v meziskelním prostoru (SZR): 
Plocha tabule ≤ 1 m2: max. 1 kus á < 3 mm ∅ 
Plocha tabule > 1 m2: max. 4 kusy  á < 3 mm ∅ na b� žný metr délky hrany 
Zbytky (plošné) v meziskelním prostoru (SZR): b� lav�  šedivé, p� íp. pr � hledné –  
max. 1 kus ≤ 3 cm2 
Škrábance: sou� et jednotlivých délek: max. 90 mm – jednotlivá délka: max. 30 mm 

 
 
R 

Vlasové škrábance: povoleny, ale ne nakupené 
Vm stky, bubliny, body, skvrny atd.: 
Plocha tabule ≤ 1 m2: max. 2 kusy á < 2 mm ∅ 
1 m2 < plocha tabule ≤  2 m2: max. 3 kusy  á < 2 mm ∅ 
Plocha tabule > 2 m2: max. 5 kus �   á < 2 mm ∅ 
Škrábance: sou� et jednotlivých délek: max. 45 mm – jednotlivá délka: max. 15 mm 

 
H 

Vlasové škrábance: povoleny, ale ne nakupené 
H + R Max. po� et p� ípustných prvk �  jako v oblasti R 

Vm� stky, bubliny, body, skvrny atd. od 0,5  do < 1,0 mm jsou p� ípustné bez plošného 
omezení, krom�  nakupení. O nakupení se jedná, když jsou minimáln�  4 vm� stky, bubliny, 
body, skvrny atd. uvnit�  plochy kruhu o pr � m� ru ≤   20 cm. 

 
Upozorn ní: 
Závady ≤   0,5 mm se nezohled ují. Stávající narušené pole nesmí být v tší než 3 
mm. 
 
Vrstvené sklo a vrstvené bezpe nostní sklo (VSG): 

etnost p ípustných prvk  oblasti R a H se zvyšuje v etnosti na jednotku 
sdruženého skla o 50 %. 
U jednotek skla s litou prysky icí se mohou vyskytnout zvln ní zp sobená 
výrobou. 

 
Tepeln  tvrzené bezpe nostní sklo (ESG), tepeln  zpevn né sklo (TVG) a 
rovn ž vrstvené sklo a vrstvené bezpe nostní sklo z ESG a TVG: 
 

Místní zvln nost na povrchu skla – krom  u ESG a TVG z ornamentního skla – 
nesmí p ekro it 0,3 mm se z etelem na 300 mm m ený úsek. 
Deformace vztahující se na celkovou délku hrany skla – krom  u ESG a TVG 
z ornamentního skla - nesmí být  v tší než 3 mm na 1000 mm délky hrany skla. 
Jiné, nap . menší p ípustné vydutí je nutno dohodnout. U kvadratických formát  a 
p ibližn  kvadratických formát  (do 1 : 1,5) a rovn ž u jednotlivých tabulí 
s jmenovitou  tlouš kou < 6 mm se mohou vyskytnout v tší deformace. 

 
 
 
 



 

 

4. Všeobecná upozorn ní 
 
Sm rnice p edstavuje m ítko hodnocení pro vizuální kvalitu skla ve stavebnictví. P i 
posuzování zabudovaného sklá ského produktu je nutno vycházet z toho, že krom  
vizuální kvality je nutno zohlednit rovn ž znaky sklá ského produktu pro spln ní jeho 
funkce. 
 
Hodnoty vlastností sklá ského produktu jako jsou nap . hodnoty zvukové izolace, 
tepelné izolace a prostupnosti sv tla, které jsou udány pro p íslušné funkce, se 
vztahují na zkušební tabule podle p íslušné aplikované normy. U jiných formát  
tabulí, kombinací a také vestavbou a vn jšími vlivy se mohou  zadané hodnoty a 
optické dojmy m nit. 
 
Velký po et r zných sklá ských produkt  nep ipouští neomezenou aplikovatelnost 
tabulky v odstavci 3. Za ur itých okolností je zapot ebí posouzení zam ené na ur itý 
produkt. V takových p ípadech jako nap . u zasklení proti vloupání, se hodnotí znaky 
zvláštních požadavk  podle použití a situace vestavby. P i posouzení ur itých znak  
je nutno dbát na vlastnosti, které jsou specifické pro produkt. 
 
4.1. Vizuální vlastnosti sklá� ských výrobk �   
 

4.1.1. Vlastní barva 
 

Všechny materiály používané pro sklá ské výrobky mají barvu, která je 
podmín ná barvou suroviny. Barva je se zv tšující se tlouš kou výrazn jší. 
Z funk ních d vod  se používají pokovená skla. 

 
Také pokovená skla mají vlastní barvu. Tato vlastní barva m že být v pr hledu 
a/nebo pohledu shora rozdíln  znatelná. Vlastní barva m že na základ  
obsahu oxidu železitého, procesu pokovení, pokovení samého a rovn ž 
zm nami v tlouš ce skla a konstrukci skla kolísat a tomuto kolísání není 
možno zabránit. 

 
4.1.2. Barevné rozdíly u pokovení 

 
Objektivní hodnocení barevného rozdílu u transparentních a 
netransparentních pokovení vyžaduje m ení, p íp. kontrolu barevného rozdílu 
za p esn  stanovených podmínek (druh skla, barva, druh sv tla). Takové 
hodnocení nem že být p edm tem sm rnice. 

 
 

4.1.3. Izola � ní sklo s p � í � kami uvnit �  
 

Klimatickými vlivy (nap . efekt dvojité tabule) a také ot esy nebo vibracemi 
zp sobenými manuáln  m že dojít n kdy u p í ek ke klepavým zvuk m. 

 
Viditelné ezy pilou a nepatrné odloupnutí barvy v oblasti ezu jsou podmín ny 
výrobou. 

 



 

 

Odchylky od pravoúhlosti uvnit  rozd lených polí se posuzují se z etelem na 
tolerance výroby a vestavby a na celkový dojem. 

 
D sledk m ze zm n ných délek p í ek v meziskelním prostoru, které byly 
podmín ny teplotn , nelze zásadn  zabránit. 

 
4.1.4. Hodnocení viditelné oblasti spoje okraje izola � ního skla 

 
Ve viditelné oblasti spoje okraje, a tím vn  sv tlé plochy skla, mohou být u 
izola ního skla znatelné na skle a na distan ním ráme ku charakteristické 
znaky z výroby. 

 
Je-li to dáno výrobou a spoj okraj  izola ního skla není zakryt na jedné nebo 
více stranách rámem, mohou být v oblasti spoje okraje znatelné 
charakteristické znaky z výroby. 

 
4.1.5. Poškození vn � jší plochy 

 
P i  mechanickém nebo chemickém poškození vn jší plochy, které se zjistí po 
zasklení, je nutno objasnit p í inu. Tyto závady mohou být posouzeny také 
podle odstavce 3. 

 
Pro ostatní platí mimo jiné následující normy a sm rnice: 

 
Technické sm rnice sklá ského emesla 
VOB DIN 18 361 „Zasklívací práce“ 
Normy produktu pro pozorované sklá ské produkty 
Prospekt k išt ní skla, vydal Spolkový svaz aj. 

 
a  práv  platné technické údaje a platné p edpisy pro zabudovaní od výrobce. 

 
4.1.6. Fyzikální znaky 

 
Z posouzení vizuální kvality je vylou ena ada fyzikálních jev , kterým nelze 
zabránit a které se projevují ve sv tlé ploše skla jako: 

 
interferen ní jevy 
efekt dvojité tabule 
anisotropie 
kondenzace na vn jších plochách tabule (tvorba kondenza ní vody) 
smá ecí schopnost povrch  skla 

 
4.2. Vysv � tlení pojm �  
 

4.2.1. Interferen � ní jevy 
 

U izola ního skla ze skla float se mohou vyskytovat interference ve form  
spektrálních barev. Optické interference jsou p ekryvné jevy dvou nebo více 
sv telných vln p i setkání na jednom míst . 

 



 

 

Projevují se více nebo mén  siln  barevnými zónami, které se zm ní p i tlaku 
na tabuli. Tento fyzikální jev se zesiluje planparalelností – rovinnou 
rovnob žností povrchu skla. Tato planparalelnost se stará o nezkreslený 
pr hled. Interferen ní jevy vznikají náhodn  a nelze je ovlivnit. 

 
4.2.2. Efekt dvojité tabule 

 
Izola ní sklo má díky spoji okraje uzav ený objem vzduchu / plynu, jehož stav 
je do zna né míry ur ován barometrickým tlakem vzduchu, výškou výrobny 
nad normálním nulovým bodem (NN) a rovn ž teplotou vzduchu momentáln  
v míst  výroby. P i montáži  izola ního skla v jiných výškových polohách, p i 
zm nách teploty a kolísání barometrického tlaku vzduchu (vysoký a nízký tlak) 
dochází nutn  ke konkávním nebo konvexním vydutím jednotlivých tabulí a 
tím k optickým zkreslením a deformacím. 

 
Také vícenásobná zrcadlení se mohou vyskytovat rozdíln  siln  na povrchu 
skla. 

 
Zesílen  mohou být znatelné tyto zrcadlové obrazy, nap ., když má zasklení 
tmavé pozadí nebo když je na tabuli vrstva. 

 
Tento jev je fyzikální zákonitost. 

 
4.2.3. Anisotropie 

 
Anisotropie je fyzikálním efektem u skel, která byla tepeln  ošet ena. Vyplývají 
z vnit ního rozd lení nap tí. P i polarizovaném sv tle a/nebo p i pozorování 
p es polarizovaná skla je možné vnímat kruhy nebo pruhy tmavých barev 
v závislosti na úhlu pohledu. 

 
Polarizované sv tlo existuje v normálním denním sv tle. Velikost polarizace 
závisí na po así a stavu slune ního zá ení. Dvojitý lom se projevuje siln ji pod 
plochým úhlem pohledu nebo také u ploch skla, které jsou k sob  v rohu 
postaveny.  

 
4.2.4. Kondenzace na vn � jších plochách tabule (tvorba kondenza � ní  

vody) 
 

Kondenza ní voda se m že tvo it na vn jším povrchu skla teprve tehdy, když 
je povrch skla studen jší než p ilehlý vzduch (nap . orosená skla osobního 
automobilu). 

 
Tvorba kondenza ní vody na povrchu tabule skla na stran  do místnosti se 
podporuje znemožn ním cirkulace vzduchu, nap . hlubokou špaletou, záv sy, 
kv tiná i, kv tinovými truhlíky, okenními žaluziemi a rovn ž nevhodným 
uspo ádáním topných t les, nedostate ným v tráním, apod. 

 
U izola ního skla s vysokou tepelnou izolací se m že vytvá et  kondenza ní 
voda p echodn  na venkovním povrchu skla, pokud je relativní vlhkost 
vzduchu venku vysoká a teplota vzduchu vyšší než je teplota povrchu tabule. 



 

 

 
4.2.5. Smá � ecí schopnost povrch �  skla 

 
Smá ecí schopnost povrch  skla m že být rozdílná, zp sobená nap . otisky 
vále k , prst , etiket, žilkováním papíru, vakuovými p ísavkami, zbytky 
t snících hmot, sou ástmi silikonu, leštidly, antiadhezivními prost edky nebo 
vlivy prost edí. U vlhkých povrch  skla v d sledku kondenza ní vody, dešt  
nebo istící vody m že být patrná r zná smá ivost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
  


