
DEFINICE EMAILOVÉHO SKLA 
(emailované, tepelně předpjaté sodnovápenatokřemičité sklo ESG dle normy ÖNORM EN 12150)

Tepelně předpjaté sodnovápenatokřemičité jednovrstvé bezpečnostní sklo, do jehož povrchu byl 
během procesu kalení zataven email. Po kalení je emailová vrstva nedílnou součástí skla.

Emailové sklo pro použití v interiéru

ertl-glas.at

color@INTErIor2015

Postaveno bezpečně



Vlastnosti bezpečnosti:

ertex® COLOR@INTERIOR vykazuje pro tepelně předpjatá jednovrstvá skla typické  
a předepsané vlastnosti lomu, ale sníženou machanickou pevnost. K výrobě se nepojí 
test HST. Požadavek HST je nutno  v jednotlivých případech zadat.

ertex® COLOR@INTERIOR

Popis průběhu nanesení barvy válcem:

Tabule plochého skla projede pod rýhovaným válcem, který nanese na povrch 
skla emailovou barvu (připravenou z frit, keramických skleněných částeček a  
dalších surovin). Tím je zajištěno rovnoměrné homogenní rozložení barvy  
(podmínkou je absolutně rovný povrch skla).

Technická data

 Síly skla:
6 mm až 10 mm

 Výrobní velikost:
od 100 x 250 mm 
do 2000 x 4000 mm 

 Poměr stran:
max. 1:20 

Posuzování a zkoušení

Směrnice k posuzování vizuelní kvality emailových a sítotiskem potištěných skel
(vydaná od Bundesverband Flachglas Grosshandel, Veredelung e.V.,  
Fachverband Konstruktiver Glasbau e.V.)

Je typické, že rýhovaná struktura válce je poznat z blízka (strana barvy). V normálním 
případě tato struktura není vidět, protože pohled prochází neemailovaným povrchem 
skla. Je nutno zohlednit, že u světlých barev může médium (tmely, lepidla, izolace, 
držáky aj.) nanesené přímo na zadní stranu skla prosvítat. 

Upozornění:
V případě požadavku na světelnou propustnost, prosvícení skla nebo v případě  
možného pohledu na stranu skla s barvou není technika nanesení válcem vhodná kvůli 
možné toleranci barevných ploch. Aby se zavčas vyjasnily taková vyjímečná použití, 
doporučujeme předchozí domluvu s výrobcem a zadání do výroby až po odsouhlasení 
vzorků (nejlépe ve formátu 1:1).



ertex® COLOR@INTERIOR lze zvolit ze dvanácti standardních barev: 

Použití

Oblasti použití: Jako velkoplošné bezespárové obklady stěn v interiéru
(obývací prostory, kuchyně, sanitární prostory) jako alternativa k běžným povrchům stěn jako dlaždičky apod.

poUžitelná skla:
Jako výchozí sklo lze zvolit  
sklo z těchto druhů:

• floatové sklo čiré nebo extračiré 

• floatové sko barvené ve hmotě

• satinovné sklo

• Masterglass „Master-Carree“

• strukturované sklo – na poptávku
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Naše závody 
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ERTL GLAS AG
Vertrieb Deutschland
Florian Fuchs
fuchs@ertl-glas.at 
Tel.: +49/177/21 44 770

HOTEL EXEL****
Alte Zeile 14
A-3300 Amstetten
office@hotelexel.com
Tel.: +43/7472/25 888
Fax: +43/7472/25 888-25
www.hotelexel.com

ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT
Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten
info@ertl-glas.at
Tel.: +43/7472/62 700
Fax: +43/7472/64 472
www.ertl-glas.at

FILIALBETRIEB WAIDHOFEN/YBBS
Urltalstraße 13
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: +43/7442/52 568

EGGER GLAS GMBH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Gersdorf 105
A-8212 Pischelsdorf
office@egger-glas.at
Tel.: +43/3113/3751-0
Fax: +43/3113/3751-21

EGGER GLAS GMBH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Holochergasse 11
A-1150 Wien
office.wien@egger-glas.at
Tel.: +43/1/786 57 92
Fax: +43/1/786 57 92-13

ERTL GLAS STEKLO
PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.
Kolodvorska Ulica 22
SLO-1310 Ribnica
info@ertl-glas.si
Tel: +386 1 83 50 500
Fax: +386 1 83 50 510
www.ertl-glas.si

ERTL GLAS S.R.O.
Zděbradská 60
CZ-25101 Řičany-Jažlovice
info@ertlglas.cz
Tel.: +420 323637 480
Fax: +420 323637 485

ISOSKLO, SPOL. S.R.O.
Děbolín 51
CZ-377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 362 447
Fax: +420 384 363 001
www.isosklo.cz

WMA-GLASS S.R.O.
Školní 70
CZ-463 31 Chrastava
Tel.: +420 724 955 297
Fax: +420 482 720 020
www.wma-glass.cz


