
Szyby zespolone 
Pilkington Insulight™

Izolacja cieplna



Oferujemy pełną gamę szyb zespolonych  
Pilkington Insulight™, spełniającą oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagających klientów. 
W zależności od użytego szkła oraz przeznacze-
nia, grupujemy produkowane przez nas szyby 
zespolone w następujące kategorie:
l  Pilkington Insulight™ Therm – termoizolacyjne
l  Pilkington Insulight™ Décor – dekoracyjne
l  Pilkington Insulight™ Protect – bezpieczne, 

chroniące przed atakiem i ognioodporne
l  Pilkington Insulight™ Phon – izolujące aku-

stycznie
l  Pilkington Insulight™ Sun – przeciwsłoneczne
l  Pilkington Insulight Activ™ – samoczyszczące

Pilkington IGP oferuje także szyby do fasad 
strukturalnych. 

l  naj wyż sza ja kość
l   kon ku ren cyj ne ce ny
l  spraw na ob słu ga
l   krót kie ter mi ny  

re ali za cji
l  do sta wy do klien ta 

własnym trans por tem
l  elek tro nicz ne  

prze sy ła nie zle ceń
l  do radz two tech nicz ne

Szkło XXI wieku spełnia nie tylko funkcję 
oświetlenia wnętrz budynków, ale przede 
wszystkim pozwala nam oszczędzać energię 
i znacząco obniżać jej zużycie. Masowe stoso-
wanie szkła niskoemisyjnego w naszym kraju 
pozwoliłoby na znaczne oszczędności paliw 
opałowych, a także przyczyniłoby się do ochro-
ny środowiska naturalnego, zmniejszając emisję 
CO2 do atmosfery. 
Nowoczesne szkła samoczyszczące, bezpieczne, 
antywłamaniowe, dźwiękochłonne czy przeciw-
słoneczne z pewnością dodatkowo podnoszą 
komfort pracy i życia.

Pierwszą szybę zespoloną firma Pilkington  
wyprodukowała w 1937 roku i od tego czasu 
utrzymuje się na pozycji lidera. 
Firma Pilkington IGP zajmuje się przetwór-
stwem szkła i ma w Polsce sześć oddziałów, 
reprezentujących pięć regionów działania firmy 
na terenie naszego kraju. W oddziałach tych 
– w Skierniewicach, Krakowie, Wrocławiu, 
Bydgoszczy, Szczecinie i Białymstoku – produ-
kujemy szyby zespolone Pilkington Insulight™. 

Szyby Pilkington Insulight™ to zaawansowane 
technicznie, podwójnie uszczelniane, jedno- lub 
dwukomorowe szyby zespolone. Produkowane są 
na w pełni zautomatyzowanych specjalistycznych 
liniach produkcyjnych, z zastosowaniem 
najwyszej jakości komponentów, 
ze wszystkich rodzajów szkła, w tym także 
ze szkła samoczyszczącego Pilkington Activ™ 
oraz szkła miękkopowłokowego: 
niskoemisyjnego i przeciwsłonecznego. 

Przekrój przez szybę zespoloną  
Pilkington Insulight™  
A: uszczelnienie butylem; B: uszczelnienie 
tiokolem, poliuretanem lub silikonem; C: sito 
molekularne; D: gięta ramka dystansowa;  
E: najwyższej jakości szkło float
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Szyby zespolone Pilkington Insulight™

Firma Pilkington IGP gwarantuje:

Tylko oryginalna szyba ma na ramce znak:
Pilkington Insulight™



Szyby zespolone Pilkington Insulight™

Szklenie obiektów niewymagających bardzo dobrej 

izolacyjności cieplnej.

Szklenie obiektów wymagających bardzo dobrej 

izolacyjności cieplnej.

Wystrój wnętrz, witryny, obiekty reprezentacyjne 

oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest podniesie-

nie poziomu prywatności pomieszczeń.

Ochrona ludzi i mienia. Świetliki, witryny,  

drzwi w bankach, biurowcach, ścianki działowe  

w szpitalach, szkołach oraz wszędzie tam,  

gdzie potrzebny jest zwiększony poziom bezpie- 

czeństwa, w tym przeciwpożarowego.

Ochrona przed hałasem. Szklenie zewnętrzne  

i wewnętrzne w budynkach.

Fasady, świetliki, powierzchnie przeszklone  

o intensywnym nasłonecznieniu.

Fasady, świetliki, powierzchnie przeszklone  

o intensywnym nasłonecznieniu.

Obiekty reprezentacyjne wymagające lepszej 

ochrony przeciwsłonecznej.

Fasady, świetliki, powierzchnie przeszklone  

o intensywnym nasłonecznieniu.

Obiekty o wysokich wymaganiach estetycznych  

i funkcjonalnych.

Różnorodne zastosowania zewnętrzne: okna, 

ogrody zimowe, świetliki dachowe, fasady.

Podstawowa izolacja cieplna (Ug=1,7-3,3)*. 

Wysoka przepuszczalność światła.

Znakomita izolacyjność cieplna (Ug= 0,4-2,7)*. 

Oszczędność energii grzewczej.

Wysoka przepuszczalność światła.

Zwiększona dekoracyjność i estetyka,  

znakomite rozwiązania w projektowaniu wnętrz. 

Odporność na rozbicie, przebicie, przestrzelenie 

lub wybuch, ognioodporność. Podstawowa lub 

podwyższona izolacyjność cieplna (Ug=1,0-2,7)*. 

Wysoka przepuszczalność światła. 

Znakomita izolacyjność dźwiękowa. Podstawowa 

lub podwyższona izolacyjność cieplna  

(Ug=1,0-2,7)*.

Ochrona przed promieniowaniem słonecznym. 

Ciekawa kolorystyka. Podstawowa lub pod- 

wyższona izolacyjność cieplna (Ug=1,0-2,7)*.

Skuteczniejsza ochrona przed słońcem. 

Efekt lustrzany na fasadzie. Podstawowa lub 

podwyższona izolacyjność cieplna (Ug=1,0-2,7)*. 

Ciekawa kolorystyka.

Znakomita ochrona przed słońcem. 

Znakomita izolacyjność cieplna (Ug=1,0-1,7)*. 

Wysoka przepuszczalność światła.  

Niski lub wysoki współczynnik odbicia światła. 

Ciekawa kolorystyka.

Uwalnia i rozkłada nawet mocne zabrudzenia 

organiczne. Podstawowa lub podwyższona  

izolacyjność cieplna (Ug=1,0-2,7)*.

Jedno- lub dwukomorowa szyba zespolona złożona 

z szyb bezbarwnych float.

Szyba zespolona jedno- lub dwukomorowa zło-

żona z bezbarwnego szkła float oraz miękko- lub 

twardopowłokowej szyby niskoemisyjnej. 

Szyba zespolona złożona ze szkła ornamentowego, 

piaskowanego, trawionego chemicznie lub szkła 

z sitodrukiem oraz szkła bezbarwnego  

float lub szkła niskoemisyjnego.

Szyba zespolona złożona ze szkła laminowanego 

bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego 

lub szkła hartowanego oraz szkła bezbarwnego 

float lub szkła niskoemisyjnego.

Grupa ta zawiera także szkło ognioodporne. 

Szyba zespolona złożona z szyb float  

o zróżnicowanej grubości, szyb laminowanych  

specjalną akustyczną folią PVB oraz szkła bezbar-

wnego float lub szkła niskoemisyjnego. 

Szyba zespolona złożona ze szkła przeciw-

słonecznego barwionego w masie oraz szkła bez-

barwnego float lub szkła niskoemisyjnego.

Szyba zespolona złożona z refleksyjnego szkła 

przeciwsłonecznego oraz szkła bezbarwnego float 

lub szkła niskoemisyjnego.

Szyba zespolona złożona z wysokoselektywnego 

szkła przeciwsłonecznego oraz szkła bezbarw nego 

float.

Szyba zespolona złożona ze szkła samoczyszczą-

cego oraz szkła bezbarwnego float lub szkła 

niskoemisyjnego.

*Ug [W/m2K] – współczynnik przenikania ciepła

Budowa Za le ty Za sto so wa nie

Pil king ton Insulight™ Therm

Pil king ton Insulight™ Décor

Pil king ton Insulight™ Protect

Pil king ton Insulight™ Phon

Pil king ton Insulight™ Sun

Pil king ton Insulight Activ™ 



Pil king ton In su li ght™ pro du ku je my na ży cze nie 
klien tów w wie lu róż nych kon fi gu ra cjach, m.in. 
z uży ciem szkła:
l  ni sko emi syj ne go twar do- i mięk ko pow ło ko we go,
l  or na men to we go,
l   z si to dru kiem,
l   ema lio wa ne go lub si li ko no wa ne go,
l  har to wa ne go,
l   la mi no wa ne go,
l  zbro jo ne go,
l  ognio ochron ne go,
l   la mi no wa ne go dźwię ko chłon ne go,
l  prze ciw sło necz ne go,
l   sa mo czysz czą ce go.

Szy by ze spo lo ne wy twa rza my, uży wa jąc ra mek:
l  tra dy cyj nych alu mi nio wych,
l  cie płych (ze stali nierdzewnej lub pla sti ko-

wych).

Ofe ru je my je w róż nych sze ro ko ściach i kolorach.

Szyby zespolone mo gą być wy peł nia ne:
l  ar go nem
l   kryp to nem
dla ob ni że nia współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła.

Do stęp ne są rów nież szy by ze spo lo ne ze szpro-
sa mi.

Szy by ze spo lo ne Pil king ton In su li ght™  ob ję te 
są pię cio let nią gwa ran cją szczel no ści, zgod nie 
z wa run ka mi okre ślo ny mi w „Ogól nych  
wa run kach gwa ran cji Pil king ton IGP”.  
Tyl ko ory gi nal na szy ba ze spo lo na ma na  
ram ce na pis: Pil king ton In su li ght™, a szy ba  
ze spo lo na ze szkłem sa mo czysz czą cym  
Pil king ton Ac tiv™ ma do dat ko wo spe cjal ną  
na lep kę.

W 1998 roku Pilkington IGP, jako jeden  
z pierwszych producentów szyb zespolonych  
w Polsce, otrzymał certyfikat potwierdzający 
wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości  
ISO 9002. W 2002 roku otrzymaliśmy certyfikat 
Systemu Zapewnienia Jakości zgodny  
z ISO 9001:2000. Nasza firma posiada również 
certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego 
według ISO 14001. Oba systemy, wraz  
z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem 
Pracy, połączone są w Zintegrowany System 
Zarządzania.



Pilkington Insulight™ Therm

Parametry techniczne obliczone zgodnie z normą EN 410 i EN 673.

Pil king ton In su li ght™ Therm to jed nokomorowe 
a Pilkington Insulight™ Therm Triple to dwu-
ko mo ro we szy by ze spo lo ne wy ko na ne ze szkła 
bez barw ne go Pil king ton Opti flo at™ oraz szkła 
ni sko emi syj ne go Pil king ton K Glass™,  
Pil king ton Opti therm™ S3 lub  
Pilkington Opti therm™ S1. Szy by te cha rak-
tery zu ją się zwięk szo ną izo la cyj no ścią ciepl ną, 
pod no szą kom fort i re du ku ją zja wi sko skra pla nia 
się pa ry. Znaj du ją za sto so wa nie wszę dzie tam, 
gdzie wy ma ga ne jest zmniej sze nie zu ży cia ener gii 
i ogra ni cze nie strat cie pła, za rów no w miesz ka-
niach i do mach jed no ro dzin nych, jak i ścia nach 
kur ty no wych oraz fa sa dach bu dyn ków  
ko mer cyj nych i uży tecz no ści pu blicz nej.

Pil king ton Opti therm™ S3 to neu tral ne szkło  
ni sko emi syj ne, cha rak te ry zu ją ce się wy so ką prze-
pusz czal no ścią świa tła i ni ską re flek syj no ścią 

oraz ni skim współ czyn ni kiem prze ni ka nia cie pła 
Ug = 1,1 W/m2K. Dla zastosowań wymagających 
wielkości współczynnika przenikania ciepła 
Ug na poziomie 1,0 W/m2K oferujemy szkło 
Pilkington Opti therm™ S3. Pomimo niskiej wartości 
współczynnika Ug produkt ten zapewnia znakomitą 
przepuszczalność światła i neutralność barwy.
Współ czyn nik prze ni ka nia cie pła U jest mia rą  
izo la cyj no ści ter micz nej. Wy ra żo ny jest w W/m2K. 
Okre śla wiel kość strat cie pła w wa tach na 1 metr 
kwa dra to wy po wierzch ni ma te ria łu bu dow la ne-
go (w na szym wy pad ku szy by po je dyn czej lub 
ze spo lo nej) od dzie la ją ce go śro do wi sko ze wnętrz ne 
od we wnętrz ne go przy róż ni cy tem pe ra tur  po obu 
stro nach szy by wy no szą cej je den sto pień.  
Im niż szy współ czyn nik prze ni ka nia cie pła U, 
tym wyż sza izo la cyj ność ciepl na.

  Przepuszczalność  Całkowita   Współczynnik

 
Szyby zespolone Pilkington Insulight™ Therm

 światła  przepuszczalność  przenikania ciepła

 o konfiguracji 4 mm – 16 mm – 4 mm
 LT  energii słonecznej   Ug 

   g  [W/m2K]

  [%] [%] powietrze  argon (90%)

 Pilkington Optifloat™ Bezbarwny + Pilkington Optifloat™ Bezbarwny 81 76 2,7  2,6

 Pilkington Optifloat™ Bezbarwny + Pilkington K Glass™ 74 72 1,7  1,5

 Pilkington Optifloat™ Bezbarwny + Pilkington Optitherm™ S3 80 61 1,4  1,1

 Pilkington Optifloat™ Bezbarwny + Pilkington Optitherm™ S1 70 48 1,3  1,0



Straty ciepła przez szybę pojedynczą

Straty ciepła przez szybę zespoloną

Za le ty szyb ze spo lo nych  
Pil king ton In su li ght™ Therm:
l  zmniej sze nie strat cie pła, a więc i zmniej sze nie 

kosz tów ogrze wa nia po miesz czeń,
l  re duk cja zim nych miejsc i zja wi ska „cią gnię-

cia zim na” od okna, po pra wia ją ca kom fort 
w po miesz cze niach i zwięk sza ją ca  
po wierzch nię użyt ko wą pod ło gi,

l  wyż sza tem pe ra tu ra szy by we wnętrz nej,  
a więc i mniej sze skra pla nie się pa ry wod nej,

l  redukcja skraplania się pary wodnej przy 
krawędziach szyb zespolonych z wykorzysta-
niem „ciepłych” ramek dystansowych,

l  wy so ka prze pusz czal ność świa tła,
l  więk sza po wierzch nia okien w bu dyn kach, 

dzię ki ni skiej war to ści współ czyn ni ka Ug  
w po rów na niu z tradycyjnymi przeszkleniami,

l  moż li wość łą cze nia z róż ny mi ro dza ja mi szkła 
w ce lu zwięk sze nia de ko ra cyj no ści, kon tro li 
na sło necz nie nia, bez pie czeń stwa itp.,

l  moż li wość sto so wa nia w miesz ka niach,  
do mach jed no ro dzin nych, ogro dach zi mo wych, 
fa sa dach i ścia nach kur ty no wych.



Za le tą de ko ra cyj nych szyb ze spo lo nych jest ich 
wy so ka es te ty ka i nie po wta rzal ny styl. Pod no szą 
po czu cie pry wat no ści w po miesz cze niach, a tak że 
da ją pro jek tan tom i ar chi tek tom swo bo dę wy bo ru 
w nie po wta rzal nej pa le cie ko lo rów i wzo rów.

Do pro duk cji szyb ze spo lo nych  
Pil king ton In su li ght™ Décor sto su je my:

l  Pil king ton Szkło z Si to dru kiem
Pil king ton Szkło z Si to dru kiem pro du ko wa ne  
jest w Pil king ton IGP na no wo cze snej li nii  
pro duk cyj nej, umoż li wia ją cej sto so wa nie wie lu 
ko lo rów i wzo rów zgod nych z ży cze niem  
klien tów. Uży wa ne jest ono przede wszyst kim  
w fa sa dach bu dyn ków, gdzie speł nia ro lę szkła 
prze ciw sło necz ne go. Im wyż szy sto pień za dru ko-
wa nia po wierzch ni ema lią ce ra micz ną i im  
ciem niej szy jej ko lor, tym wyż szy sto pień  
za cie nie nia. Szyb z si to dru kiem moż na użyć  
tak że do wy stro ju wnętrz oraz ja ko ele men ty 
sprzę tu AGD.

l  Pil king ton Szkło Or na men to we
Pil king ton po sia da w swo jej ofer cie wie le wzo rów 
szkła or na men to we go.

l Pil king ton Opti flo at™ Opal
Pil king ton Opti flo at™ Opal to pół prze zro czyste 
szkło flo at, łą czą ce wy so ką prze pusz czal ność 
świa tła z efek tem zma to wie nia. Zapewnia uczu cie 
pry wat no ści, prze pusz cza jąc jed no cze śnie świa tło. 
Świet nie spraw dza się w oknach, ścian kach dzia-
ło wych i in nych ele men tach wy po sa że nia wnętrz.

Na ży cze nie klien ta Pil king ton IGP ze spa la szkła 
ty pu de ko ra cyj ne go z in ny mi ro dza ja mi szkła 
płaskie go.

Pilkington Insulight™ Décor



Pilkington Insulight™ Protect

Ta gru pa szyb ze spo lo nych wy ko rzy stu je szy by 
zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo i kom fort, za pew-
nia ją ce od po wied ni po ziom na tu ral ne go oświe tle-
nia, zwięk szo ną izo la cyj ność ciepl ną lub  
kon tro lę na sło necz nie nia.
W szy bach ze spo lo nych Pil king ton In su li ght™ 
Pro tect sto su je się szkło z róż nych ka te go rii. 
Po ni żej omó wi my na stę pu ją ce je go ro dza je:  
Pil king ton Szkło Har to wa ne Bez piecz ne  
i Pil king ton Opti lam™.
Pil king ton Opti lam™ to szkło la mi no wa ne, skła-
da ją ce się z dwóch lub wię cej ta fli szkła skle jo-
nych ze so bą pod wpły wem dzia ła nia tem pe ra tu ry 
i ci śnie nia. Po mię dzy ta fla mi szkła umiesz cza 
się jed ną lub kil ka warstw ela stycz nej fo lii PVB. 
Pilking ton Opti lam™ w za leż no ści od ro dza ju, 
licz by i gru bo ści ta fli szkła oraz fo lii PVB mo że 
za pew niać bez pie czeń stwo, ochro nę przed  
ata kiem lub ostrza łem z bro ni pal nej.

Ka te go ria Bez pie czeń stwo:
l Pil king ton Szkło Har to wa ne Bez piecz ne ma ją ce 
wy so ką wy trzy ma łość me cha nicz ną na ude rze nia, 
3-4 ra zy więk szą niż zwy kłe szkło wy trzy ma łość 
na zgi na nie oraz wy so ką od por ność na na prę że nia 
ter micz ne i zmia ny tem pe ra tu ry;
l Pil king ton Opti lam™ Bez piecz ny ma ją cy zwięk-
szo ną wy trzy ma łość me cha nicz ną na roz bi cie 
i prze bi cie, dzię ki cze mu zna ko mi cie  

na da je się wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ny jest 
pod wyż szo ny sto pień bez pie czeń stwa.

Ka te go ria Ochro na przed Ata kiem:
l Pil king ton Opti lam™ An tyw ła ma nio wy  
o wy so kiej od por no ści na roz bi cie i prze bi cie, 
a więc i wy so kim stop niu za bez pie cze nia lu dzi 
i mie nia, przy za cho wa niu wy so kiej prze pusz czal-
no ści świa tła;
l Pil king ton Opti lam™ Ku lo od por ny o naj wyż-
szym stop niu od por no ści na roz bi cie, prze strze le-
nie, a za tem i naj wyż szym stop niu za bez pie cze nia 
lu dzi i mie nia, przy za cho wa niu wy so kiej prze-
pusz czal no ści świa tła.

Klasy bezpieczeństwa określone zgodnie z PN-EN 12600. 
Klasy odporności szyb ochronnych określono zgodnie z PN-EN 356, a szyb kuloodpornych zgodnie z PN-EN 1063.
Dla wszystkich szyb zespolonych Pilkington Insulight™ Protect przyjęto szerokość ramki dystansowej równą 16 mm i wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem (90%). 
Parametry techniczne obliczono zgodnie z normą EN 410 i EN 673.

Szy by bez piecz ne lub 
chro nią ce przed ata kiem 
moż na ze spa lać z in ny mi 
ro dza ja mi szkła, otrzy-
mu jąc szy by ze spo lo ne 
Pilking ton In su li ght™  
Pro tect  do sto so wa ne  
do wy ma gań klien ta. 

 
Klasa  Klasa

   Przepuszczalność  Całkowita przepuszczal- Współczynnik 

Szyba zewnętrzna 
bezpieczeństwa odporności

 Szyba wewnętrzna światła  ność energii słonecznej przenikania ciepła 

    LT [%] g [%] Ug [W/m2K]

Pilkington Insulight™ Protect z użyciem szkła Pilkington Optilam™ Bezpiecznego

Pilkington Optilam™ 4,4 3(B)3 - Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 79 59 1,1 

Pilkington Optilam™ 6,4 2(B)2 - Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 78 57 1,1

Pilkington Optilam™ 8,4 2(B)2 - Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 78 55 1,1

Pilkington Insulight™ Protect z użyciem szkła Pilkington Optilam™ Antywłamaniowego

Pilkington Optilam™ 6,8 1(B)1 P2A Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 78 56 1,1

Pilkington Optilam™ 7,5 1(B)1 P4A Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 78 56 1,1

Pilkington Optilam™ 8,8 1(B)1 P2A Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 78 55 1,1

Pilkington Optilam™ 9,5  1(B)1 P4A Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 77 54 1,1

Pilkington Optilam™ 19,5 1(B)1 P6B Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 73 47 1,1

Pilkington Insulight™ Protect z użyciem szkła Pilkington Optilam™ Kuloodpornego

Pilkington Optilam™ 19,5 1(B)1 BR1S Pilkington Optitherm™ S3 4 mm 73 47 1,1



Ka te go ria Ochro na przed Ogniem:
l Pil king ton Py ro shield™ 2 – ognio od porne szkło 
zbro jo ne sta lo wą siat ką, speł nia ją ce kryterium 
szczel no ści ognio wej. Szkło zbrojone wy stę puje 
w po sta ci wzo rzy stej Pil king ton Py ro shield™ 2 
Te xtu re oraz w wer sji polerowanej z grub szą 
siat ką, Pil king ton Py ro shield™ 2 Sa fety Clear. 
Szkło Pil king ton Py ro shield™ 2 mo że speł niać 
wy magania kla sy E30. Pil king ton Py roshield™ 2 
mo że być sto so wa ny do szkle nia drzwi, okien 
oraz ścia nek działowych.
l Pil king ton Py ro dur™ – cał ko wi cie prze zroczyste 
szkło ognio od por ne za pew nia ją ce szczel ność 
ognio wą, czy li chro nią ce przed rozprze strze-
nia niem się ognia i dy mu. Głów ny mi za letami 
szkła Pil king ton Py ro dur™ są do sko na ła 
optyka i bezpiecz na wie lo war stwo wa bu do wa. 
Pilkington Py ro dur™ za pew nia szczel ność 
ognio wą przez 30 lub 60 mi nut, a tak że 
15 mi nut izo la cyj no ści ognio wej (szkła ty pu  

Pilkington Py ro dur™ uzy ska ły w róż nych 
systemach kla sę EI15). Pil king ton Py ro dur™ 
mo że być sto so wa ny ja ko po je dyn cza szy ba 
do ognio ochron nych drzwi, ścia nek dzia ło wych 
i osło no wych we wnątrz bu dyn ków, jak rów nież 
do fa sad i okien w po sta ci szyb ze spo lo nych.
l Pil king ton Py ro stop™ – prze zro czy ste szkło 
ognio ochron ne cha rak te ry zu ją ce się do sko na łą 
izo la cyj no ścią i szczel no ścią ognio wą w kla sie EI. 
W prze ci wień stwie do szkła kla sy E,  
Pil king ton Py ro stop™ chro ni stre fy nieob ję te 
po ża rem nie tyl ko przed ogniem i dy mem,  
ale rów nież przed pro mie nio wa niem ciepl nym. 
Śred ni wzrost tem pe ra tu ry na po wierzch ni  
szy by niewystawionej na bezpośrednie  
działanie ognia nie prze kra cza 140 K.  
W za leż no ści od wy bra ne go ty pu szkła  
Pil king ton Py ro stop™ za pew nia peł ną ochro nę 
przed ogniem przez: 30, 60, 90, 120 mi nut.



Konfiguracja szyb Rw [dB] C [dB] Ctr [dB] Ug [W/m2K]

Pilkington Insulight™ Phon z zastosowaniem szkła Pilkington Optiphon™       

4 mm - 16 mm - 8,8 39 -1 -5 1,1

5 mm - 16 mm - 8,8 40 -3 -7 1,1

6 mm - 16 mm - 8,8 41 -3 -7 1,1

6 mm - 16 mm - 9,1 41 -2 -6 1,1

6 mm - 16 mm - 13,1 43 -1 -5 1,1

8 mm - 16 mm - 8,8 42 -3 -7 1,1

8 mm - 16 mm - 9,1 43 -3 -7 1,1

8 mm - 16 mm - 10,8 43 -2 -6 1,1

10 mm - 16 mm - 8,8 44 -2 -6 1,1

10 mm - 16 mm - 9,1 45 -2 -5 1,1

10 mm - 16 mm - 12,8 45 -2 -6 1,1

8,8 - 16 mm - 12,8 47 -2 -7 1,1

9,1 - 16 mm - 13,1 49 -3 -8 1,1

9,1 - 20 mm - 13,1 50 -3 -8 1,1

Pilkington Insulight™ Phon
Pro blem ha ła su spo wo do wa ny zwięk sza ją cym się 
sta le ru chem dro go wym i po wietrz nym stał się 
na ty le uciąż li wy, że co raz czę ściej bie rze się go 
pod uwa gę, pro jek tu jąc no we i od na wia jąc sta re 
bu dyn ki. Uży cie szyb ze spo lo nych  
Pil king ton In su li ght™ Phon to spraw dzo ne i prze te-
sto wa ne roz wią za nie pro ble mu tłu mie nia ha ła su.

Uzy ska nie pod wyż szo nej izo la cyj no ści dźwię ko-
wej szyb ze spo lo nych Pil king ton In su li ght™ Phon 
moż li we jest dzię ki za sto so wa niu:

l szyb o zróż ni co wa nej gru bo ści – wska za na jest 
30-pro cen to wa róż ni ca gru bo ści, np. 6 mm i 10 mm.
l szkła la mi no wa ne go Pil king ton Opti lam™, któ re 
pro du ku je się, łą cząc dwie lub wię cej ta fli szkła 
jed ną lub kil ko ma war stwa mi fo lii PVB. La mi nat 
wy grze wa ny jest w au to kla wie w wy so kiej tem pe-
ra tu rze pod ci śnie niem 100 at mos fer. Otrzy mu je-
my szkło bez piecz ne o zwięk szo nej wy trzy ma ło ści 
me cha nicz nej na prze bi cie, za cho wu ją ce in te gral-
ność na wet po roz bi ciu. Do dat ko wo cha rak te ry zu-
je się ono zwięk szo ną izo la cyj no ścią aku stycz ną.
l szkła la mi no wa ne go dźwię ko chłon ne go  
Pil king ton Opti phon™ o wy so kiej izo la cyj no ści 
aku stycz nej, w któ rym za sto so wa no spe cjal ną 
fo lię o zna ko mi tych pa ra me trach tłu mie nia ha ła su.
W tro sce o ochro nę śro do wi ska przed efek tem 
cie plar nia nym fir ma Pil king ton IGP zde cy do wa ła 
się za prze stać uży wa nia ga zu SF6 do wy peł nia nia 
szyb ze spo lo nych.

Wszyst kie wy żej wy mie nio ne szy by moż na  
ze spa lać z in ny mi ro dza ja mi szkła, np. ze szkłem 
ni sko emi syj nym w ce lu po lep sze nia  
izo la cyj no ści ciepl nej lub ze szkłem prze ciw- 
sło necz nym dla lep szej ochro ny przed  
słoń cem.

Parametry akustyczne Rw, C i Ctr określone są na podstawie badań według normy EN-ISO 717-1.    

Współczynnik przenikania ciepła Ug obliczony jest zgodnie z normą EN 673. Do obliczeń przyjęto, że w każdej szybie zespolonej na jednej z tafli szkła znajduje się powłoka 
Pilkington Optitherm™ S3, natomiast przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest argonem (90%).

Dostępne są także inne konfiguracje szyb Pilkington Insulight™ Phon, których parametry można uzyskać kontaktując się ze specjalistą Pilkington IGP.



Pilkington Insulight™ Sun
Zwy kle szy by w oknach prze pusz cza ją za rów no 
świa tło, jak i ener gię ciepl ną słoń ca. Zi mą jest to zja-
wi sko ko rzyst ne, gdyż „bez płat na ener gia” do grze wa 
na sze do my, jed nak w upal ne la to nad miar cie pła 
mo że być nie po żą da ny. Roz wią za niem pro ble mu jest 
uży cie szyb prze ciw sło necz nych.
Pro mie nio wa nie sło necz ne, rów nież to z za kre su 
świa tła wi dzial ne go, jest no śni kiem ener gii. Kie-
dy pro mie nie do cie ra ją do ta fli szkła, prze ka zu ją 
jej ener gię w po sta ci od czu wal ne go cie pła. Mo gą 
wy stą pić tu trzy me cha ni zmy: bez po śred nie prze-
pusz cze nie ener gii, jej od bi cie i ab sorp cja. 
Cał ko wi ta prze pusz czal ność ener gii sło necz nej jest 
su mą ener gii sło necz nej bez po śred nio prze pusz czo-
nej (zna nej rów nież ja ko skład nik krót ko fa lo wy) 

oraz ener gii za ab sor bo wa nej, któ ra na dro dze pro-
mie nio wa nia i kon wek cji zo sta je prze pusz czo na  
do wnę trza (skład nik dłu go fa lo wy).
Z punk tu wi dze nia wy twa rza nia moż na wy różnić 
dwie głów ne gru py szyb prze ciw sło necznych. 
Pierw sza to szy by po wle ka ne, dru ga – szyby 
bar wio ne w ma sie. Bio rąc na to miast pod 
uwagę wy gląd szkła oraz je go wpływ na cie pło 
słoneczne, szy by moż na po dzie lić na ab sorp cyj ne 
i re fleksyj ne.
Szy by ab sorp cyj ne są z re gu ły bar wio ne w ma sie 
po przez do da nie pew nej ilo ści pig men tu do zes-
tawu szklarskiego. Nie któ re z szyb powlekanych 
na le żą rów nież do tej gru py, ponieważ powłoki 
nakładane są na szkło barwione w masie. Ty po we 
dla więk szo ści szyb ab sorp cyj nych jest to,  
że od bi cie świa tła wi dzial ne go jest bar dzo ma łe, 
mniej sze na wet niż w wy pad ku zwy kłe go szkła. 

Nie wiel kie jest tak że od bi cie ener gii sło necz nej. 
Ener gia sło necz na ab sor bo wa na jest przez szkło  
i po wo du je je go ogrza nie. Cie pło jest na stęp nie 
wy pro mie nio wy wa ne w obu kie run kach, przy 
czym więk szość wy pro mie nio wa na zo sta je  
do oto cze nia, cze mu sprzy ja kon wek cja po wie trza  
na ze wnątrz oszkle nia. 
Ja ko że szkło ab sor bu ją ce cie pło sło necz ne mo że 
ulec znacz ne mu na grza niu, w wie lu wy pad kach 
na le ży je pod dać har to wa niu, aby unik nąć ry zy ka 
ter micz ne go uszko dze nia.
Szy by re flek syj ne po wsta ją po przez na ło że nie 
bar dzo cien kiej po wło ki re flek syj nej na jed ną 
z po wierzch ni szkła flo at lub szkła bar wio ne go 
w ma sie. Nie któ re szy by z tej gru py ma ją dość 
du ży wskaź nik ab sorp cji. Jed nak im bar dziej  
od bi ja ją one świa tło wi dzial ne, tym więk sze jest 
też od bi cie cie pła sło necz ne go. Cał ko wi ta re duk cja 
ener gii sło necz nej za le ży za rów no od od bi cia tej 
ener gii, jak i od jej ab sorp cji. Za zwy czaj  
szy by re flek syj ne są lep szym za bez pie cze niem 
przed pe ne tra cją ener gii sło necz nej do wnę trza 
po miesz czeń niż szkło ab sorp cyj ne.
Roz wój tech no lo gii po wle ka nia po zwo lił na 
uzyska nie po włok prze ciw sło necz nych, które 
po za re duk cją ener gii sło necz nej ma ją także 
właści wo ści ni sko emi syj ne. Gru pę szyb te go 
ty pu okre śla się czę sto mia nem High Performance, 
czy li produk tów o pod wyż szo nych pa rametrach 
użytkowych. Cha rak te ry zu ją się one ni ską 
przepusz czal no ścią ener gii sło necz nej, wy soką 
prze pusz czal no ścią świa tła, a ze wzglę du 
na właści wo ści ni sko emi syj ne – tak że do brą 
izo la cyj no ścią ciepl ną.



Optymalne rozwiązania
Ofer ta szyb ze spo lo nych 
Pil king ton In su li ght™ Sun to ogrom ny wy bór 
moż li wo ści roz wią zy wa nia pro ble mów zwią-
za nych z ochro ną przed słoń cem. Pro po nu je my 
szy by za pew nia ją ce za rów no ni ską, śred nią, jak 
i wy so ką redukcję przepuszczalności energii 
słonecznej, w za leż no ści od wymagań na szych 
klien tów. Szkło prze ciw sło necz ne o zróż ni co-
wa nych pa ra me trach prze pusz czal no ści i od bi cia 
ofe ro wa ne jest w bo ga tej pa le cie ko lo ry stycz nej, 
two rzą cej wy jąt ko we efek ty es te tycz ne.

Pro po nu je my:
Pil king ton Opti flo at™ – szkło bar wio ne w ma sie, 
ab sorp cyj ne, za pew nia ją ce śred ni po ziom ochro ny 
prze ciw sło necz nej. Do stęp ne w ko lo rach:  
brą zo wym, zie lo nym i sza rym. Do stęp ne są tak że 
szy by bar wio ne w ma sie Pil king ton Arc tic Blue™ 
w ko lo rze nie bie skim oraz Pil king ton EverGreen™ 
w ko lo rze zie lo nym.

Pil king ton So lar-E™ – ni sko emi syj ne szkło prze ciw-
sło necz ne o neu tral nym za bar wie niu. Pro du ko wa ne 
jest w pro ce sie po wle ka nia pi ro li tycz ne go, dzię ki 
cze mu jest trwa łe i ła twe w ob rób ce. 

Pil king ton Ec lip se Ad van ta ge™ – ni sko emisyjne 
szkło prze ciw sło necz ne o twar dej po wło ce 
re fleksyj nej. Do stęp ne w ko lo rach: 
nie bie skim, brą zowym, zie lo nym, sza rym, 
niebiesko zie lo nym oraz bez barw nym (cle ar).

Pil king ton Sun co ol™ wysokoefektywne 
szkło przeciw sło necz ne mięk ko pow ło ko-
we, za pewniające wy so ki po ziom ochro-
ny przeciwsłonecz nej, jak rów nież wy so ką 
izolacyjność ciepl ną. Cha rak te ry zu je się wy so kim 
współ czyn ni kiem se lek tyw no ści, czy li wy so ką 
prze pusz czal no ścią świa tła i ni ską prze pusz czal-
no ścią ener gii sło necz nej. Szkło do stęp ne jest 
w od cie niu srebr nym, niebieskim i kil ku ro dza jach 
o neu tral nym za bar wie niu.

Szkło prze ciw sło necz ne do stęp ne jest rów nież 
w wer sji har to wa nej bądź la mi no wa nej i mo że 
być ze spa la ne z in ny mi ro dza ja mi szkła, w szcze-

gól no ści ze szkłem ni sko emi syj nym w ce lu 
po pra wie nia izo la cyj no ści ciepl nej, z wy jąt kiem 
szyb wy so kose lek tyw nych, któ re nie wy ma ga ją 
stosowa nia do dat ko wej szy by ni sko emi syj nej.



Co na le ży wziąć pod uwa gę, wy bie ra jąc szy by 
prze ciw sło necz ne?

l  Kli mat
W go rą cym kli ma cie szkło po win no za pew niać 
od po wied nio wy so ki po ziom ochro ny przed 
promie nio wa niem sło necz nym tak, aby ogra ni-
czyć pro blem prze grze wa nia się po miesz czeń  
oraz zja wi sko ośle pia nia.
W kli ma cie umiar ko wa nym szkło po win no  
za pew nić zrów no wa żo ny po ziom prze pusz cza-
nia ener gii sło necz nej, za cho wu jąc jed no cze śnie 
od po wied ni po ziom na tu ral ne go oświe tle nia oraz 
ko rzy ści pły ną cych z „pa syw ne go” ogrze wa nia 
zi mą. Do dat ko wo zi mą szy by po win ny mi ni ma li-
zo wać stra ty ener gii ciepl nej.

l  Kom fort
Szkło prze ciw sło necz ne przepuszcza przez okna 
pewną część energii słonecznej. To z ko lei po wo-
du je wzrost tem pe ra tu ry w po miesz cze niu. Fakt 
ten pro jek tan ci po win ni wziąć pod uwa gę pod czas 
pro jek to wa nia opty mal nej kli ma ty za cji i wen ty la-
cji po miesz czeń.
Ener gia sło necz na nie jest je dy nym źró dłem cie-
pła w bu dyn kach. Aby wy li czyć bi lans ener gii 
ciepl nej obiek tu, na le ży wziąć pod uwa gę  
mię dzy in ny mi stra ty i zy ski w prze wo dze niu 
ener gii, na pływ cie płe go po wie trza z in nych  
źró deł, a tak że ogrze wa nie bu dyn ku.

l  Bez po śred nie pro mie nio wa nie
Na wet je że li tem pe ra tu ra w po miesz cze niu 
utrzymy wa na jest na opty mal nym po zio mie, 
osoby pod da ne bez po śred nie mu dzia ła niu  
pro mie ni sło necz nych mo gą od czu wać wy raź ny 
dys kom fort. Uży cie wy so kore flek syj ne go szkła 
z ni ską bez po śred nią prze pusz czal no ścią ener gii 
jest opty mal nym roz wią za niem pro ble mu  
lo kal ne go prze grze wa nia się po wierzch ni  
znaj du ją cych się w po bli żu okien.



No we re wo lu cyj ne szkło sa mo czysz czą ce  
Pil king ton Ac tiv™ to bez barw ne szkło flo at po kry-
te od ze wnątrz spe cjal ną po wło ką o po dwój nym 
dzia ła niu (du al ac tion). Pod wpły wem świa tła 
dzien ne go w po wło ce za cho dzą dwa ro dza je  
zja wisk fi zy ko che micz nych. Po pierw sze  
– roz kła da ne są sku pi ska za nie czysz czeń or ga-
nicz nych, po dru gie – wo da desz czo wa spły wa  
po szkle rów ną war stwą, zmy wa jąc uwol nio ne 
za nie czysz cze nia.

Szkło Pil king ton Ac tiv™ moż na łą czyć z in ny mi 
ro dza ja mi szkła marki Pil king ton w ce lu uzy s ka-
nia m.in.: lep szych wła ści wo ści ter mo izo la cyj-
nych, ob ni że nia po zio mu ha ła su lub zwięk sze nia 
po zio mu bez pie czeń stwa.

Szkło sa mo czysz czą ce moż na sto so wać prak tycz-
nie we wszyst kich za sto so wa niach ze wnętrz nych: 
w szklar niach, fa sa dach i da chach ze szkła. Szy by 
Pil king ton In su li ght Ac tiv™  szcze gól nie za le ca ne 
są w trud nodo stęp nych oknach, na któ rych zwy kle 
gro ma dzą się za nie czysz cze nia or ga nicz ne. Szkło 
nie na da je się do sto so wa nia we wnątrz bu dynków. 
Szkło sa mo czysz czą ce Pil kington Ac tiv™ moż na 
la mi no wać, har to wać, si li ko no wać, ema lio wać 
i po kry wać si to dru kiem.

Aby uzy skać wię cej in for ma cji o naszym szkle 
sa mo czysz czą cym, za pra sza my do od wie dze nia 
stro ny in ter ne to wej www.pilkington.pl lub kon-
tak tu z jed nym z na szych biur na te re nie kra ju. 

Pilkington Insulight Activ™ 

Parametry techniczne obliczone zgodnie z normą EN 410 i EN 673.

  
Szklenie pojedyncze

  Szyba zespolona: 4 mm Pilkington Activ™ Clear   

Konfiguracja szyb  
Pilkington Activ™ Clear 

 – 16 mm przestrzeń międzyszybowa  

   – 4 mm Pilkington Optitherm™ S3 

Grubość  [mm]  4 24

Światło [%] Przepuszczalność 84 75

 Odbicie 14 18

Energia słoneczna [%] Przepuszczalność bezpośrednia 79 51

 Odbicie 13 31

 Absorpcja 8 18

 Przepuszczalność całkowita 81 58

Współczynnik zacienienia Fale krótkie 0,91 0,59

 Fale długie 0,02 0,08

 Całkowity 0,93 0,67

Współczynnik przenikania ciepła  Wypełnienie powietrzem - 1,4

Ug [W/m2K] Wypełnienie argonem (90%) - 1,1

Rycina 1:
Powłoka akty-
wowana jest 
przez promienio-
wanie ultrafio-
letowe.
Po instalacji wy-
magane jest wys-
tawienie powłoki 
na działanie 
światła dziennego 
przez 5 do 7 dni 
w celu jej akty-
wacji.

Rycina 2:
Następuje roz-
kład zanieczysz-
czeń organicz-
nych.
Powłoka powo-
duje rozkład 
zanieczyszczeń 
organicznych oraz 
ogranicza przyle-
ganie zanieczysz-
czeń pochodzenia  
nieorganicznego.

Rycina 3:
Deszcz spłukuje 
zanieczyszczenia.
Krople deszczu 
rozpraszają się, 
tworząc warstwę 
wody; cząsteczki 
brudu znajdujące 
się na powierzchni 
szkła spłukiwane 
są przez wodę.

szkło
deszczpromienio- 

wanie UV

zanieczy- 
szczenia
powłoka



Metropolitan, Warszawa Biblioteka UJ, Kraków Lotos, Gdańsk

Focus, Warszawa Akademia Ekonomiczna, Kraków Kredyt Bank, Warszawa

Centrum Biurowe Lubicz, Kraków Biurowiec IBC, Warszawa Rondo Business Park, Kraków

Salon Honda, Warszawa Terminal Odlotów Zagranicznych Lotniska 
we Wrocławiu

Centrum Naukowo-Badawcze Politechniki 
Wrocławskiej



Styczeń 2010

Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.
Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości,  

można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE

www.pilkington.pl

Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel.: 22 548 75 00
fax: 22 548 75 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Wrocław
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
tel.: 71 373 52 09
fax: 71 359 17 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Skierniewice
ul. Przemysłowa 4
96-100 Skierniewice
tel.: 46 835 05 00
fax: 46 835 05 10

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
tel.: 12 627 79 13-15
fax: 12 627 79 12

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
tel.: 85 745 60 11
fax: 85 745 60 01

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Sprzedaż Hurtowa
ul. Połczyńska 67E
75-811 Koszalin
tel.: 94 341 78 53
fax: 94 341 77 53

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel.: 52 365 62 00
fax: 52 365 62 11

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Sprzedaż Hurtowa
ul. Domagały 1
30-740 Kraków
tel.: 12 653 60 60
fax: 12 653 60 65

Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy
produktów budowlanych marki Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada

konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób jego użytkowania spełnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania
i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne

zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje
wynikające z polegania na niej.




