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Pilkington Optifloat™
Pilkington Optifloat™ jest nazwà bezbarwnego

Metoda produkcji

lub barwionego w masie szk∏a float produko-

Metoda produkcji szk∏a float zosta∏a wynale-

wanego przez firm´ Pilkington.

ziona przez Sir Alastaira Pilkingtona w 1952

Szk∏o Pilkington Optifloat Bezbarwne jest

roku w St. Helens w Anglii. Zrewolucjonizo-

wysokiej jakoÊci przejrzystym szk∏em p∏askim

wa∏a ona przemys∏ szklarski na ca∏ym Êwiecie –

float, o jednolitej gruboÊci, z b∏yszczàcà, polero-

doÊç powiedzieç, ˝e licencj´ firmy Pilkington

wanà powierzchnià, ca∏kowicie pozbawionym

zakupili wszyscy liczàcy si´ producenci szk∏a

zniekszta∏ceƒ optycznych.

p∏askiego od Japonii po USA. W oÊrodkach

™

Pilkington Optifloat Barwiony w masie jest
™

niskorefleksyjnym szk∏em przeciws∏onecznym
o charakterze absorpcyjnym – t∏umi promieniowanie s∏oneczne dzi´ki poch∏anianiu promieniowania Êwietlnego i cieplnego.
Szk∏o Pilkington Optifloat™ Barwione w masie
dost´pne jest w kolorach: szarym, bràzowym
lub zielonym. Nat´˝enie zabarwienia roÊnie
wraz z gruboÊcià szk∏a. W Êwietle dziennym
pojedyncza szyba Pilkington Optifloat™ barwiona ma taki sam kolor widziany
z zewnàtrz, jak i od wewnàtrz.

badawczych koncernu Pilkington wcià˝ trwajà
prace nad udoskonaleniem poszczególnych
etapów procesu technologicznego. Metoda

Wymiary i gruboÊci szk∏a Pilkington Optifloat

™

float polega na ciàg∏ym wylewaniu masy
szklanej na powierzchni´ stopionej cyny.

Barwa

GruboÊç (mm)

Wymiar maksymalny

W przeciwieƒstwie do dawniej stosowanych

Bezbarwny

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19

6000 mm x 3210 mm

w Polsce metod pionowego ciàgnienia szk∏a,

Szary, Bràzowy

3, 4, 5, 6, 8, 10

6000 mm x 3210 mm

Zielony

4, 5, 6, 8, 10

6000 mm x 3210 mm

szk∏o float produkowane jest metodà poziomego formowania tafli. W rezultacie otrzymuje
si´ szk∏o o jednolitej gruboÊci i idealnej jednorodnoÊci. Zaawansowany technologicznie
system wykrywania wad szk∏a we wczesnym
etapie produkcji eliminuje mo˝liwoÊç wystàpienia wad w szkle dostarczanym do klienta.
Szk∏o Pilkington Optifloat™ Barwione w masie
wytwarzane jest poprzez dodanie barwnika do
stopionej masy szklanej, co nadaje mu bardzo
s∏abe jednorodne zabarwienie. Dodanie barwnika
sprawia, ˝e pewne sk∏adniki barwy Êwiat∏a bia∏ego
(d∏ugoÊci fal Êwietlnych) sà silnie absorbowane
przez szk∏o. Inne zaÊ barwy sà w wi´kszym
stopniu przepuszczane przez szk∏o, co nadaje
pomieszczeniu charakterystycznà barwnà tonacj´.

Zalety
●

idealnie p∏aska powierzchnia

●

mo˝liwoÊç hartowania, emaliowania, lamino-

Zastosowanie
● w budownictwie: przeszklenia okien, fasad,
Êcianek dzia∏owych, balustrad, itp.

wania i gi´cia
●

mo˝liwoÊç trawienia kwasem, obróbki

●

produkcja szyb do Êrodków transportu

kraw´dzi, nanoszenia sitodruku

●

produkcja mebli, sprz´tu elektronicznego,

●

mo˝liwoÊç wykorzystania do produkcji luster

●

mo˝liwoÊç szklenia pojedynczego lub

ekranów
●

produkcja luster

w postaci szyb zespolonych
●

szk∏o barwione w masie redukuje przepuszczalnoÊç energii s∏onecznej

●

stosowane z innymi rodzajami szk∏a stwarza
mo˝liwoÊç bogatego i optymalnego doboru
w∏asnoÊci szyby zespolonej

Firma Pilkington nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy lub pomini´cia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje
wynikajàce z jej wykorzystania. Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç w Biurze Doradztwa Technicznego.
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Znakowanie CE potwierdza, ˝e produkt jest zgodny z odpowiednià zharmonizowanà normà europejskà.
Etykiet´ towarzyszàcà znakowaniu CE dla ka˝dego produktu, obejmujàcà deklarowane wartoÊci,
mo˝na znaleêç na stronie internetowej www.pilkington.com/CE
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