CYKL-innowacyjne, energooszczędne
systemy okienne (część 1)

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

S 7000 IQ plus
System S 7000 IQ plus jest kwintesencją pracy konstruktorów GEALAN na
przestrzeni wielu lat, dlatego postanowiliśmy go Państwu przybliżyć. Bazuje on
na najlepszych pomysłach GEALAN, takich jak STV® (statyczno-termiczny-variant),
IKD® (rdzeń izolowany termicznie) oraz acrylcolor (barwna zewnętrzna powłoka
ochronna ze szkła akrylowego). S 7000 IQ plus to pierwszy system wyposażony
we wszystkie wyróżniki GEALAN, o zupełnie nowej nowatorskiej konstrukcji.
TEKST: Joanna Krysiak
REDAKCJA: Tomasz Pępek
ZDJĘCIA: Gealan

N

owy S 7000 IQ plus tworzą pogłębiona (83 mm) dwukomorowa
rama wyposażona w płetwę antywłamaniową oraz skrzydło o innowacyjnej dwukomorowej konstrukcji (o głębokości 82 mm). Doskonałą izolację cieplną
na poziomie Uf = 0,78 W/m2K zapewnia
technologia IKD®. Szczelne wypełnienie
piankowe eliminuje powstawanie mostków termicznych, a dzięki zmniejszeniu
wagi skrzydła istotnie wpływa na komfort
obsługi gotowego okna.

Czym dokładnie jest
STV®, IKD®
i acrylcolor?
STV®, czyli tzw. suche szklenie statyczne,
to innowacyjna technologia klejenia szyb
wykorzystywana w procesie produkcji okien.
Tajemnica STV® kryje się w specjalnie opracowanej taśmie, która w procesie ekstruzji
trwale przymocowywana jest do przylgi
skrzydła (producent okien otrzymuje jeden
produkt – skrzydło z taśmą). Obróbka profili
z taśmą STV® przebiega w tradycyjny sposób i nie potrzebne są żadne inwestycje w

Za stabilne mocowanie pakietu trzyszybowego odpowiada Technologia STV®,
która polega na sklejeniu szkła i profilu
skrzydła dwustronna taśmą klejącą przy
zachowaniu tradycyjnego klocowania. Na
skutek sklejenia szyby z profilem skrzydła
statyka szklanej tafli przenosi się na skrzydło i przez to cały system staje się bardziej
stabilny.
Kolejnym elementem wyróżniającym nowy system S 7000 IQ plus jest zewnętrzna powłoka acrylcolor wykonana
ze szkła akrylowego. Jest ona dostępna w
standardowej palecie w 12-stu modnych
kolorów (RAL). Oprócz walorów estetycznych okna z powłoką acrylcolor mają bardzo dobre cechy użytkowe, gdyż szkło
acrylcolor jest najbardziej trwałym tworzywem sztucznym na świecie.

dodatkowe maszyny. Przycinanie, zgrzewanie, zaczyszczanie oraz szklenie wymaga tylko drobnych zmian w ustawieniach parametrów maszyn do produkcji okien.
Interesującym sposobem na obniżenie
współczynnika Uf jest wypełnienie piankowe profili (IKD®). Nowa technologia klejenia szyb na sucho stwarza w tej dziedzinie
nowe perspektywy. Duża powierzchnia
klejenia szyby i przylgi skrzydła specjalną taśmą STV® sprawia, że wzmocnienie
stalowe w skrzydle nie jest już konieczne.

› Nowy S 7000 IQ plus tworzą pogłębiona (83mm)
dwukomorowa rama wyposażona w płetwę
antywłamaniową oraz skrzydło o innowacyjnej
dwukomorowej konstrukcji (o głębokości 82mm)
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w ten sposób pusta
› Powstała
komora główna w skrzydle

› Na skutek sklejenia szyby z profilem skrzydła
statyka szklanej tafli przenosi się na skrzydło i
przez to cały system staje się bardziej stabilny

› Technologia acrylcolor (zewnętrzna powłoka
ochronna ze szkła akrylowego) nadaje
oknom w systemie S 7000 IQ plus odporność
na nagrzewanie, blaknięcie, starzenie

może być wykorzystana w celu
podniesienia izolacji cieplnej.
Głównym założeniem połączenia technologii STV® i IKD®
było osiągnięcie współczynnika Uw na poziomie poniżej
0,80 W/m²K, a więc standardu wymaganego dla domów
pasywnych.
Aby to osiągnąć, konieczne było stworzenie takiego
wypełnienia, które będzie się
zgrzewać. Ponadto konstruktorzy GEALAN opracowali metodę produkcji, która już na
etapie ekstruzji profilu pozwala wypełniać go pianą. Oznacza to, że producent okien nie
musi ponosić żadnych kosztów związanych z inwestycją
w dodatkowe maszyny, ponieważ otrzymuje on sztangi
profili fabrycznie wypełnione
pianką. Recycling takich profili nie stanowi żadnego problemu, ponieważ pianka utrzymuje się w komorze profilu
dzięki ciśnieniu, nie jest przyklejania do ścianek profilu i

odpada przy jego przepiłowywaniu.
Trzecim wyróżnikiem technologicznym S 7000 IQ plus jest powłoka ze szkła
akrylowego. Akryl jest niezwykle wytrzymałym materiałem, utrzymuje swój kolor
nawet po latach intensywnego oddziaływania czynników atmosferycznych.
Od lat stosowany jest z powodzeniem
w przemyśle samochodowym. Co ważne,
okna z profili acrylcolor prawie nie wymagają konserwacji i łatwo jest utrzymać je
w czystości.
Okna z profili barwionych w systemie
acrylcolor posiadają jedwabiście matową, gładką i nieporowatą powierzchnię.
Stopienie PVC i akrylu pod wpływem wysokich temperatur nadaje im szczególną
wytrzymałość. Dzięki temu wykazują one
znaczną odporność na zarysowania, kurz
i brud. Promieniowanie słoneczne w znakomitej większości ulega odbiciu przez
białą powierzchnię podkładu, znajdującą
się pod warstwą acrylcoloru, przepuszczającą promieniowanie podczerwone, dzięki temu zjawisko nagrzewania się profilu
zostało znacząco zmniejszone.
Napisz do eksperta: joanna.krysiak@gealan.pl

Jak produkować z użyciem technologii STV®?
Składowanie
Składowanie profili GEALAN STV® na powietrzu nie stanowi problemu. Należy jednak zagwarantować, aby taśma klejąca był składowana w suchym miejscu.
Przycięcie
Przycięcie wygląda tak samo, jak przy wszystkich innych profilach Gealan – nie ma żadnych dodatkowych zabiegów. Należy zwrócić uwagę na czystość oraz pilnować, aby wióry nie przedostały się pod folię ochronną. Dla niektórych rodzajów pił wskazane są podkładki do cięcia.
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Zgrzewanie
Nie ma potrzeby zmieniania ustawień zgrzewarki. Podczas gdy dla uszczelek zgrzewalnych normalnie stosuje się docisk, dla STV® nie jest on potrzebny. Materiał może bez ograniczeń wypływać do góry.

Zaczyszczanie
Profile można zaczyszczać na dostępnych na rynku oczyszczarkach. Program zaczyszczarki należy odpowiednio dostosować do geometrii taśmy klejącej – zalecane jest stosowanie frezu o średnicy 8 mm, który na końcu powinien mieć promień 4 mm. W razie potrzeby warto skontaktować się
z producentem maszyny. Po zgrzaniu PVC nie może wystawać powyżej wysokość taśmy. Wysokość
wypływki PVC, licząc od wewnętrznej krawędzi skrzydła, może wynosić maksymalnie 0,5 mm.

Szklenie
Zbieranie się skroplin wskutek zastosowania zimnego szkła należy wyeliminować poprzez wyrównywanie w odpowiednim momencie temperatury szyb. Szklenie poza halą produkcyjną jest absolutnie niedozwolone. Nie sprawdzano użycia szyb i paneli samoczyszczących (GEALAN nie udziela gwarancji odnośnie stosowania takich produktów).
Gruntowanie
Powierzchnie szkła muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Aby uzyskać taki stan, należy ewentualnie oczyścić sklejane powierzchnie odpowiednim środkiem do czyszczenia szkła (izopropanolem, benzyną, alkoholem lub estrem), używając przy tym niestrzępiących się i czystych ściereczek do
czyszczenia. Z doświadczenia wiadomo, że naprężenia powierzchniowe przy dostawie szyb są wystarczające, ale dla bezpieczeństwa należy je skontrolować. Gdyby naprężenie powierzchniowe nie
wynosiło co najmniej 36 mN/m (sztyfty testowe), trzeba nawilżyć obszar klejenia podkładem.

› test naprężenia powierzchniowego

› sztyft testowy 30-44 mN/m

21

› podkład
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Użycie podkładu:
t podkład należy nanieść czystą chusteczką (papierową) i rozetrzeć tylko jeden raz (w jednym kierunku)
na odpowiednim miejscu szklanej tafli. Po każdym zabiegu roztarcia należy wymienić chusteczkę.
t powierzchnia nałożenia podkładu nie powinna być większa niż głębokość osadzenia szyby, ponieważ na szybie mogą pozostać widoczne resztki podkładu
t trzeba uważać na to, aby nie rozmazać, nie dotknąć ani nie zanieczyścić nałożonego podkładu, gdyż spowoduje się wtedy obniżenie wydajności kleju
t po wklejeniu szkła należy zetrzeć nadmiar podkładu
t podkład do szkła nie może zetknąć się z powierzchniami okleinowanymi i acrylcolorem, gdyż istnieje ryzyko pęknięcia naprężeniowego, powodującego trwałe uszkodzenie powierzchni
t przypadkowe odpryski należy natychmiast usuwać czystą, suchą ściereczką
t po użyciu trzeba szczelnie zamknąć pojemnik z podkładem. Mleczne zmętnienie podkładu oznacza nasycenie wilgocią, a w takim stanie nie wolno już go używać
t po upływie 10 minut potrzebnych na odpowietrzenie, można przystąpić do wklejania szkła
Zrywanie folii zabezpieczającej
Przed oszkleniem ściąga się folię ochronną (żółtą) i uszczelnia ścięte, ukośne rogi taśmy klejącej kroplą czarnego silikonu. Nie może dojść do zabrudzenia powierzchni klejenia przed włożeniem szyby. Przed użyciem uszczelniaczy do szyb (silikonu) zaleca się uzyskanie od producenta pisemnego
potwierdzenia, że w uszczelniaczu nie ma zawartych składników migrujących (pełzających), które
mogą zaszkodzić taśmie klejącej. Zatwierdzone przez GEALAN materiały uszczelniające do szyb (silikon) to: Ottocoll S81, Den Braven Silicone NO, Würth Silikon spezial, Würth Silikon perfekt.

› ściąganie folii ochronnej

› uszczelnianie ukosów

Nawilżanie taśmy klejącej
Następnie trzeba na całej długości nawilżyć taśmę STV® wodą destylowaną. Zależnie od czynników
zewnętrznych (np. temperatury, ilości natryskiwanej wody) trzeba najszybciej jak to możliwe osadzić i oklocować szybę. Dla opóźnienia czasu wiązania kleju można użyć wody mydlanej. Maksymalne proporcje mieszanki to 1:1000 (1 kropla wody mydlanej na litr wody). Dodatkowo można również
zwilżyć powierzchnię klejonej szyby. Ewentualne pozostałości wtórnego uszczelniacza obrzeży zespolenia szyb należy usunąć z tafli szyb termoizolacyjnych nie pozostawiając żadnych resztek.
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Osadzenie i klocowanie szyby
Zalecane jest, aby podczas klockowania pracować ze ślizgami PVC, umieszczając je między
ościeżnicą a profilem skrzydła. Klocki nośne z polistyrolu są zabronione. Zaraz po zamontowaniu listew przyszybowych możliwy jest dalszy transport elementów. Końcowa siła taśmy klejącej osiągana jest po odparowaniu wody. Okna powinny być magazynowane beznaprężeniowo w temperaturze pokojowej (przez ok. 24 godziny) lub transportowane bezuderzeniowo.

Uwagi dotyczące wymiany szyb
Usuwamy listwę: Nożykiem lub akumulatorowym narządzeniem wielofunkcyjnym nacinamy od zewnątrz taśmę. Następnie wyjmujemy szybę.
Wariant 1:
Taśmę klejącą należy usunąć z przylgi nie pozostawiając resztek. Nowo zamontowane taśmy można usuwać ręcznie, ciągnąc w przeciwną stronę, w przypadku dłużej zamontowanych skrzydeł można użyć akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne.
Wariant 2:
Po wyjęciu szyby na pozostałe resztki taśmy nanosimy primer, który rozprowadzamy papierowym ręcznikiem zgodnie z kierunkiem taśmy i pozostawiamy na 10 minut. Następnie nanosimy nową taśmę STV®
R

Nasza ﬁrma zosstała laureatem zeszłorocznych wyróżnień
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