Systém řešení pro strukturální zasklení

Celoskleněné fasády, u kterých je sklo
lepeno na kovové podkladové konstrukce,
byly před více než 30 lety zavedeny v USA
a jsou známy pod pojmem „Structural Glazing“. Skrze tento stavební systém vznikají
pomocí skla homogenní, světlopropustné
pláště budov, jež jsou dostačují pro nejvyšší architektonické nároky a je možné
jejich všestranné a individuální uspořádání.
Lepením tabulí na podkladovou konstrukci, jež se skládá zpravidla z hliníku, upraveného eloxováním nebo práškovou vrstvou
a nebo z ušlechtilé oceli, absorbuje lepidlo
statické a dynamické zátěže jako např. vlastní
váhu, větrnou zátěž nebo tepelnou roztaž-

nost různých materiálů a přenáší je na podkladovou konstrukci.
Tyto požadavky mohou být splněny pouze
při nasazení vysoce kvalitních silikonů. Silikony mají velké spektrum adheze, jsou vysoce
odolné proti UV-záření, odolné proti teplotám, jakož i trvale elastické, a proto se světově používají tam, kde jsou velmi klimaticky
náročné podmínky.
Ködiglaze S a GD 920 nabízí firma KÖMMERLING jako dva vysoce kvalitní silikony pro
tuto oblast.
Ködiglaze S je 2-komponentní silikonové
lepidlo na lepení izolačních jednotek na podkladové konstrukce s nebo bez mechanického přenosu vlastní váhy (ETAG 002 typ I až

IV). U izolačních jednotek, jejichž vlastní váha
není mechanicky přenášena, je možno Ködiglaze S použít i na spojení hran.
GD 920 je taktéž 2-komponentní silikon,
sloužící k sekundárnímu lepení izolačních
jednotek s mechanickým sejmutím zátěže
(ETAG 002 typ I až II.).
Oba silikony splňují požadavky normy
EN 1279, včetně části 3 pro plynem plněná izolační skla, jakož i požadavky podle
ETAG 002, EN 15434, CEKAL a SNJF.
Navíc k silikonům na Structural Glazing nabízí KÖMMERLING také Ködispace 4SG, nejnovější generaci termoplastického distančního rámečku.
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Ködispace
nejlepší „Teplá hrana“

Ködispace je celosvětově nejrozšířenějším termoplastickým
distančním profilem - který má více než 15letou zkušenost v oblasti „teplé hrany“ a více než 40 miliónů m2 izolačního skla hovoří pro
něho...
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...Ze sudu přímo na sklo - pomocí aplikátoru bez zásahu lidské ruky jděte na jistotu a využijte přesvědčujících výhod Ködispace:
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Ködispace 4SG splňuje vysoké požadavky z oblasti strukturálního
zasklení co do délky životnosti a především nárokům ohledně stálosti
(úniku) plynu u izolačních skel v kombinaci se silikonovým zatmelením. Díky doplňkové chemické přilnavosti ke sklu a k silikonu je systém optimálně vhodný na použití u budov, u kterých je sklo integrální součástí fasády. Skrze novou formuli je Ködispace 4SG podstatně
robustnější a odolnější proti působení vysokých teplot.

Erläuterungen

:

eleitfä
eleitftähigke
Die äquivalente Wärm
lung der äquivalenten
ter – Ermittttlung
gangsskoeff
linearen Wärmedurch
des Wärm
lung
t
Veer idung von RunZurr Verme
gen für die Ermitt
isch verb
Veerglass g
dung der reprä
ein Genauigkeit von
WA-08/2 „Wärmetechn
WA
en (Rahmenproofile, Vergla
rte hatt eine
ereichh und die Anwen
keitssbereic
gtten Rahmenbedingung
’ für
legten
Bestimmung der Psi-We mppass
auch den Gültigkeitsb
feestgele
le“ festge
r file“
npro
rahmenprofi
ren zur rechnerischen
“Koo ass ‘Warme Kante
Diese Richtlinie regelt
erfaahren
008 “Komp
Ve
Verfah
elt.
ttelt.
Das
ermitt
004/2
f)
t
latt
toff)
eben.
t
hts
htstof
Merkb
angeg
nenn sind dem
atione
Primär- und Sekundärdic
blattt auf 0,001 W/mK
Infoormatio
e Inform
Daten
Weiter
im
rte
kant.
Psi-We
signifi
die
W mK sind nicht
W/
ehlern wurden
fehlern
gsfe
0,005 W/mK
dungs
als
er
wenig
von
chiede
men.
± 0,003 W/mK. Unters
nd Flachglas zu entneh
Fenster” des Bundesverba

KÖMMERLING dodává vedle Ködiglaze S, GD 920 a pro systém
teplé hrany Ködispace 4SG též vhodné Primery a čistidla, a tím nabízí
kompletní paletu produktů k tomuto využití. Veškeré materiály jsou
sladěny především ohledně kompatibility a snášenlivosti mezi sebou.
Díky tomuto systému z jedné ruky zaručuje KÖMMERLING vysoké
měřítko bezpečnosti.
KÖMMERLING se vnímá jako dodavatel kompletního systému, který nabízí nejen vysoce kvalitní produkty, ale i na jeho zákazníky a jejich
potřeby zaměřený poradenský servis a péči během celého projektu.
K servisu přísluší mimo jiné posouzení konstrukce, propočítání spár,
kontrola přilnavosti a snášenlivosti, jakož i zaškolení a vypracování
programu kvality během celého projektu.
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