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aGc Glass europe uvádí ...

 ItálIe  Cuneo, VIdre negre – obložení fasády, laCobel t deep blaCk
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lacobel T

... nejodolnější lakované sklo

 němeCko  skleněný obklad, laCobel t royal blue
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Věrna své pověsti inovátora v oboru nejmo-
dernějších sklářských technologií, společnost 
AGC navrhla škálu kalitelného lakované-
ho skla, které zjednodušuje výrobní postup 
a zkracuje dodací lhůty, čímž vyhovuje stá-
le náročnějším potřebám zpracovatelů skla,  
architektů i spotřebitelů. 
V návaznosti na úspěch první kalitelné verze 
skla Lacobel T nyní AGC nabízí rozšířenou 
škálu těchto barevných skel, která si mohou 
zpracovatelé řezat a kalit nebo tepelně zpev-
ňovat ve svých zpracovatelských závodech 
sami. S tímto pevným a bezpečným sklem, 
vhodným pro použití v interiéru i exteriéru, 
mají architekti při projektování nekonečné 
možnosti. A s výběrem z 15 moderních barev 
představuje Lacobel T dokonalé sklo, které 
pozvedne každý interiér i fasádu.

LacobeL t

trocha barev k příběhu 
skutečného úspěchu



 franCIe  skleněný obklad, laCobel t burgundy red

bu
rg

un
dy

 r
ed



pe
tr

ol
 g

re
en

 belgIe  skleněný obklad krbu, laCobel t petrol green
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Tepelně tvrzené lakované sklo 

 

 

 

 
 

Vysoce kvalitní lak průmyslově 
nanášený na sklo

15 módních barev

Lakované sklo, které lze 
ve zpracovatelském závodě ihned 

řezat a tepelně opracovávat

–  Je pevné a bezpečné, proto je také 
odolnější vůči nárazům a poškrábání

–  Odolává tepelným šokům, a tudíž nabízí 
široké možnosti použití

–  Lze je použít na interiérové a exteriérové 
obklady stěn a fasád

– Je odolné vůči UV záření

–  Dekorativní sklo, které splňuje nejnáročnější 
bezpečnostní normy v budovách

– Snadná instalace a údržba

–  Tepelně tvrzené sklo Lacobel T vykazuje velmi 
malé vnitřní emise těkavých organických 
sloučenin (Volatile Organic Compounds, VOCs)

–  Jednotný a lesklý vzhled

–  Neomezené designové možnosti skleněných 
obkladů v interiéru i exteriéru

–  Rozšířená nabídka designových možností 
skleněných obkladů v interiéru i exteriéru

–  Odpadá nutnost ručního lakování před 
nebo po tepelném opracování skla

–  Zpracovatelé mohou pružněji řídit výrobní 
linky, objednávky a zásoby, díky čemuž 
dokáží rychleji reagovat na potřeby trhu

LacobeL t

Dokonalá pevnost a bezpečnost

Co je na něm tak výjimečného? Co to pro vás znamená?
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LacobeL t

Dokonalá pevnost a bezpečnost

 anglIe  deska za kuChyňskou lInkou V blízkostI zdroje tepla, laCobel t mustard yellow

Nábytek 

Nábytek do exteriéru

Dveře

Obklady stěn 
 
 
 

Obklady fasád

–  Stoly, police, tabule na psaní, výstavní 
vitríny, skleněné podstavce atd.

– Desky stolů

– Interiérové i exteriérové

–  Skleněné obklady za kuchyňskou linkou 
a v koupelnách, skleněné obklady 
v rezidenčním i komerčním sektoru  
(v restauračních, ubytovacích, obchodních, 
kancelářských a vzdělávacích zařízeních)

– Průčelí obchodů, parapety

k čemu je můžete použít? Inspirujte se …



 belgIe  zwIjnaarde – parapety na kanCelářské budoVě, laCobel t CrIsp whIte
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Cool White
Ref 1502

Crisp White
Ref 1000

Zen Grey
Ref 6005

Deep Black
Ref 8502

Oyster White
Ref 0613

Apple Green
Ref 1229

Light Green
Ref 5713

Moka
Ref 3113

Light Blue
Ref 1413

Misty White
Ref 5813

Petrol Green
Ref 1313

Burgundy Red
Ref 1113

Anthracite Grey
Ref 0913

Mustard Yellow
Ref 2313

Royal Blue
Ref 0513

Tloušťky: 4, 6, 8 a 10 mm. – Rozměry: 225/255 × 321 cm (4, 6, 8 a 10 mm) / 510 × 321 cm (4, 6 a 8 mm)

s výběrem z 15 barev 
jsou možnosti nekonečné

LacobeL t
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LacobeL t

technické specifikace

jaké máte možnosti zpracování? upozorňujeme, že …
Bezpečnost Kalení Ano Kalení v konvekční peci je povinné. Lakovaná strana musí směřovat vzhůru

Vrstvení Ano Vrstvení s PVB fólií je možné po tepelném opracování, a to jak ze strany s lakem, tak ze strany se sklem

SAFE fólie Ne Lacobel T je (po vykalení) v podstatě bezpečnostním výrobkem. To znamená, že SAFE fólie již není nutná

Řezání Rovné nebo kruhové Ano Lacobel T lze řezat před tepelným opracováním. Lakovaná strana musí směřovat dolů

Tvarování 
a opracování hran

Opracování hran Ano Pouze před tepelným opracováním

Broušení Ano Pouze před tepelným opracováním

Vrtání Ano Pouze před tepelným opracováním

Výřezy Ano Pouze před tepelným opracováním

Speciální úpravy Pískování Ano Na straně se sklem před nebo po tepelném opracování / na lakované straně před tepelným opracováním

Matování kyselinou Ano Na straně se sklem po tepelném opracování

Dekorování sítotiskem Ano Nanášet smalt je možné před nebo po tepelném opracování

Ohýbání Ano S lakovanou stranou proti formě nebo válcům v peci

Použití v exteriéru — Ano Parapety na neprůhledném podkladu, obklady zdí (např. průčelí obchodů)

další vlastnosti Výhody pro vás
Odolnost proti vlhkosti — Ano Lacobel T může být použit ve vlhkém prostředí, a to jak v interiéru (koupelny, kuchyně, atd.), tak v exteriéru 

(parapety, fasády). Lakovaná strana by neměla být vystavena podmínkám na vnější straně zasklení (na 
pozici 1).

Tepelná odolnost — Ano Po tepelném opracování je sklo odolné vůči tepelnému šoku

Odolnost proti UV záření — Ano Nemůže dojít k vyblednutí barev

Lepení / mechanické 
upevnění

— Ano Snadná a bezpečná instalace

Snadná údržba — Ano Ideální pro řadu dalších použití

Minimální doba skladování 
12 měsíců

— Ano Kvalitnější řízení skladových zásob

Lakované sklo Lacobel T musí být buď tepelně tvrzeno v souladu s normou EN 12150 nebo tepelně zpevněno v souladu s normou EN 1863 v konvekční peci.

Společnost AGC poskytuje zpracovatelům skla technickou podporu, která jim pomůže stanovit správné profily tepelného opracování. Společnost také doporučuje 
pečlivé prostudování Návodu ke zpracování skla Lacobel T, který popisuje jednotlivé kroky procesu tepelného opracování. Tento návod je k dispozici na adrese 
www.YourGlass.com.



BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ESTONSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +372 66 799 15 - Fax: +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

CHORVATSKO / SLOVINSKO / BOSNA & 
HERCEGOVINA – AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

LITVA
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +370 37 451 566 - Fax: +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

LOTYŠSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +371 6 713 93 59 - Fax: +371 6 713 95 49
latvia@eu.agc.com

MAĎARSKO
AGC Glass Hungary
Tel.: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

POLSKO
AGC Flat Glass Polska
Tel.: +48 22 872 02 23 - Fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

RUMUNSKO
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +4 031 80 53 261 - Fax: +4 031 80 53 262
romania@eu.agc.com

SRBSKO - ČERNÁ HORA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232 - Fax: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

OSTATNÍ ZEMĚ
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

 agC glass europe, lídr V oboru ploChého skla 
Společnost AGC Glass Europe je evropská pobočka AGC, předního světového výrobce plochého skla.
Její motto, Glass Unlimited, odráží klíčové přednosti společnosti: inovativní sílu v pokročilých 
sklářských technologiích a globální prodejní a průmyslovou síť sahající od Španělska po Rusko. 
Společnost AGC Glass Europe má zastoupení po celém světě – další adresy viz www.YourGlass.com.
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