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technologie a materiály� izolaãní skla

Zasklení stfiech a svûtlíkÛ
Existuje mnoho typÛ prostor, pro které je osvûtlení dopadající
ze stfie‰ní konstrukce to nejv˘hodnûj‰í, protoÏe je rovnomûrné
a prakticky vyluãuje nechtûné zastínûní. Negativním dÛsledkem je v‰ak
vystavení prostor vlivu procházející solární energie od pfiímého slunce.
Zasklení se proto navrhuje tak, aby tento nepfiíjemn˘ efekt eliminovalo
(solární faktor asi 20 %), aby lidé pohybující se uvnitfi nebyli vystaveni
pfiímému vlivu záfiení. Kolm˘ dopad sluneãních paprskÛ rovnûÏ
zintenzivÀuje prosvûtlování prostor, proto se mnohdy redukuje aÏ na
hodnoty kolem 30 %. Na první pohled se mÛÏe zdát takto nízká míra
prosvûtlení závadná, ale efekt niãím nestínûného dopadu svûtla kolmo
z vrchu do interiérÛ bez ztrát pohlcováním a stínûním v koneãném
dÛsledku pfieváÏí a v praxi lze dosahovat uspokojiv˘ch svûteln˘ch
pomûrÛ. Izolaãní skla s tepeln˘mi fóliemi dokáÏí nejlépe vyhovût v‰em
takto kladen˘m poÏadavkÛm.
DÛleÏit˘m faktorem v ‰ikmém nebo vodorovném zasklení je izolaãní
schopnost. Princip izolace v zasklení je dán pfiízniv˘m zpÛsobem
cirkulace plynu uvnitfi izolaãního skla, kter˘ cirkuluje od spodního
okraje k hornímu a naopak z dÛvodu rozdíln˘ch teplot plynÛ v rÛzn˘ch
ãástech izolaãního skla, ãímÏ nedochází k pfiímému pfiedávání tepla
prostfiednictvím plynu mezi skly. BûÏné izolaãní sklo náklonem ze svislé
polohy do polohy ‰ikmé 45° zhor‰í souãinitel prostupu tepla aÏ o 32 %.
Izolaãní sklo s meziskelními tepeln˘mi fóliemi vykazuje zhor‰ení
tepelnû-izolaãních vlastností pfiechodu do ‰ikmé 45° polohy pouze
o nepatrn˘ch 1–3 %. Je to proto, Ïe meziskelní tepelná fólie vÏdy
spolehlivû oddûlí prostor mezi skly na dvû nezávislé komory a tím brání

pfiímému pfiedávání teplené energie mezi skly v ‰ikmém nebo
vodorovném náklonu. Je vhodné pouÏít je pro stfiechy a svûtlíky
obytn˘ch a komerãních objektÛ, stfiechy zimních zahrad, stfie‰ní okna,
v˘tahové ‰achty, komunikaãní prostory a jiné zasklení vyÏadující
selektivní regulaci prostupu svûtla z viditelné oblasti (20 aÏ 40 %)
a minimalizaci procházející sluneãní energie (10 aÏ 25 %). �

zasklení (U=1,2 W/m2K). Ze v‰ech dostupn˘ch zaklení jsou
právû izolaãní skla s tepeln˘mi fóliemi tím nejvhodnûj‰ím
fie‰ením. Je vhodné pouÏít je pro vût‰í prosklené plochy, zimní
zahrady, autosalony, bazény, tûlocviãny, kongresové sály, leti‰tní

budovy a jiná zasklení vyÏadující selektivní regulaci prostupu
svûtla ve viditelné oblasti (40 aÏ 60 %) a vysokou míru regulace
prostupu solární energie (25 aÏ 40 %) pfii udrÏení ‰piãkov˘ch
izolaãních schopností.

Izolaãní zasklení s meziskelními teplen˘mi fóliemi typu HEAT MIRROR nelze parametrovû ani cenovû srovnávat se standardními dvojskly.
V oblasti prostupu viditelného svûtla a regulace solárních ziskÛ lze dosáhnout podobn˘ch v˘sledkÛ jen s pouÏitím speciálních fasádních
izolaãních dvojskel, které jsou cenovû srovnatelná, a‰ak dosahují pouze bûÏn˘ch izolaãních schopností (U=1,1 W/m2K). 


