
ertex VRSTVENÉ BEZPECNOSTNÍ SKLO (VSG) 
Jedná se o tabulové sklo, rovné nebo prohnuté, též barevné, které je tvořeno dvěma nebo více tabulemi. V případě 
rozbití slouží mezivrstva k zadržení úlomků skla, nabízí zbytkovou nosnost a snižuje riziko pořezání nebo jiného  
poranění sklem.

ertl-glas.at

VSG2014
pro budovy a ostatní stavby
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ertex VSG Spektral

Pruhledné VSG s barevným polyvinyl-butyralovým  
laminátem (PVB)

Pokryvem vrstev a/nebo kombinací lze docílit téměř  
nekonečného barevného spektra.

Základní systém barev 
Mezivrstva o tloušťce 0,38 mm – dbejte prosím na vlastní barvu  
použitého materiálu (např. floatového skla).

Barevně neprůsvitná řešení s oboustranným 
určením barvy jsou vytvářena s polárně 
bílým (bílé neprůsvitné střední jádro).

Do barevného skla VSG z tepelně  
zpevněných komponent (min. 0,76mm 
PVB) je přidána jedna průhledná vrstva 
standardního PVB.

Další barevné mezivrstvy
NEPRŮSVITNÁ: absolutně černá 
 a polárně bílá 
PRŮSVITNÁ: ledově bílá

0001_CORAL ROSE 0002_AQUAMARINE 0003_SMOKE GREY

0006_SAPPHIRE0005_RUBY RED0004_SAHARA SUN

0007_EVENING SHADOW

000D_TRUE BLUE 000E_TANGERINE 000H_OCEAN GREY

0008_GOLDEN LIGHT 000C_DEEP RED

lze zvolit ve dvanácti standardních mezivrstvách:
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Vrstvené bezpecnostní sklo ertex

Technické údaje

 Tloušt'ky skla (standardní konstrukce):
 od 4 mm do 70 mm

 Výrobní rozmery:
 z normálně chlazeného floatu 
 6000 x 3210 mm
 
 z ESG, příp. TVG
 6000 x 3000 mm
 min. délka diagonály 460 mm 

 Maximální hmotnost jednotky:
 1500 kg 

Shoda

Sklo ertex VSG se vyrábí podle normy ÖN 
EN 14449 s WPK, splňuje prokazatelně 
předpokládané vlastnosti stanovené evropským 
nařízením o stavebních produktech a na trh se 
uvádí s označením CE.

Varianty výrobku a povrchy Použití od A do Z:

• jako metráž řezaná na míru, i jako 
výrobek s pevnými rozměry

• z bezbarvého nebo barveného  
floatového skla a/nebo povrstveného 
floatového skla low-e

• s protihlukovou funkcí (VSG sound)

• z tepelně zpevněných komponentů

• s potiskem ertex PRINT a/nebo ertex  
COLOR (barevný keramický potisk)

• jako sklo rozptylující se v poloprostoru 
(průsvitná mezivrstva)

• se sítí křemíkových článků (fotovoltaika)

• s barevnou mezivrstvou z PVB

• v obloukovém provedení

• v kombinaci s litým sklem / ozdobným 
sklem (na vyžádání)

• Bodově uchycené skleněné systémy

• Dělící stěny se zvukově izolační funkcí

• Dílčí produkt pro izolační sklo

• Fasády typu „druhá kůže“

• Fotovoltaické foliové moduly sklo-sklo

• Horizontální prosklení

• Ochranné stěny na ochranu před povětrnostními vlivy

• Opěrné konstrukce (nosníky + stabilizátory)

• Pochozí prosklení

• Prosklení bránící útoku

• Prosklení odolné úderu míčem

• Protipádové prosklení

• Skla pod tlakem vody

• Vícetabulové izolační sklo

• Vitríny

• Výtahové šachty a zábradlí
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VSG se standardním PVB v porovnání s VSG SOUND CONTROL (sc)

Konstrukce VSG PVB PVB „sc“ C/Ctr

Sklo/PVB/Sklo Rw(dB) Rw(dB)

4/0,76/4 34 dB 37 dB -1/-3

5/0,76/5 35 dB 38 dB 0/-2

6/0,76/6 37 dB 39 dB 0/-2

8/0,76/8 38 dB 41 dB -1/-3

10/0,76/10 39 dB 42 dB 0/-3

12/0,76/12 40 dB 43 dB 0/-3

Pohlcování hluku sklem je v podstatné 
míře ovlivněno hmotností tabulí a  
uspořádáním mezivrstev.

Zásada: Čím nižší je pevnost skleněných 
tabulí, tím lepší je pohlcování hluku.

Nesymetrické uspořádání skleněných 

tabulí může výrazně zlepšit zvukově 
izolační vlastnosti, protože tabule  
mají rozdílnou vlastní frekvenci kmitů  
(koincidence). Pro přizpůsobení  
protihlukových opatření na určité  
standardní zdroje hluku se zavádějí 
spektrální korekční koeficienty C a Ctr 
(ÖNORM B 8115).

Protihlukové folie PVB působí na vnitřní 
tlumení kmitů mezi jednotlivými vrstvami 
skla.
Bezpečnostní vlastnosti skla ertex 
VSG s protihlukovým laminátem „sound 
control” (sc) – PVB-sc má srovnatelně  
totožné bezpečnostní vlastnosti jako 
běžný standardní PVB. 

Funkce, technika a design

Protihlukové sklo ertex VSG

Rw(dB) Tloušťka C/Ctr

Typ 11/38 38 dB 11 mm -1/-3

Typ 14/40 40 dB 14 mm -1/-3

Typ 19/41 41 dB 19 mm -1/-3

Typ 23/43 43 dB 23 mm -1/-3

ertex VSG SOUND CONTROL 



Oblasti použití

Klimatická a protihluková opatření u 
fasád typu „druhá kůže“

Jednostranně upnuté skleněné parapetní 
zábradlí

Celoskleněná vitrína pro zvýšené nároky



ertex VSG – štíhlá linie s funkcí

Podle normové zkoušky do pádové výšky 1200 mm

1. Zásah z výšky 6 m

Podle normového sledování z výšky 100 mm

Vzhled po druhém zásahu Úspěšná zkouška – žádné proražení

Tenké sklo VSG odolá  
dynamickému pusobení  
„mekkého nárazu“

POZNATEK
VSG/TVG 5 mm uloženo lineárně po 
celém obvodu dosáhne při rozměru: 
877 x 1940 mm nejvyšší třídy zatížení. 

Tuhá nízká hmotnost proti manuálnímu útoku

Sklo VSG/TVG 6 mm vydrží normové  
zatížení, trojnásobný náraz  
čtyřkilogramové koule z leštěné oceli  

o průměru 100 mm. Volný pád z výšky 
6 metrů.

POZNATEK

Klasifikace (ÖNORM EN 12600) jako 
protipádové prosklení: 1B1

Klasifikace (ÖNORM EN 356) jako 
prosklení bránící útoku: P3A
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Skupina
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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


