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INSTALLATION GUIDE
Horizontal cross section GLASIO 110
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Vertical cross section GLASIO 110
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Glasio slab 448*998*16 mm

2

stailess bolt M8, low countersunk head, l. 20 mm

3

transparent adjustable nut Ø 24 mm

4

steel spacer tube l. 30 mm, Ø 11

5

bolt M8 with washer,hexagon head l. 16 mm

6a

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5)

6b

hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

8

self drilling screw ()

9

vertical T profile 80/40/1,6 mm (e33549)

10

wall bracket Vario 80/40/3 mm (e080040)

11

anchor - according to the load-bearing capacity of the

12

glass plug Ø17 mm

INSTALLATION GUIDE
Horizontal cross section
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Vertical cross section GLASIO 65
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1

Glasio slab 448*998*16 mm

2

stailess bolt M8, low countersunk head, l. 20 mm

3

transparent adjustable nut Ø 24 mm

4

steel spacer tube l. 30 mm, Ø 11

5

bolt M8 with washer,hexagon head l. 16 mm

6a

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5))

6b

hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

11

anchor - according to the load-bearing capacity of the w

12

glass plug Ø17 mm

INSTALLATION GUIDE
Grating construction for GLASIO 110

10

wall bracket Vario 80/40/3 mm (e080040)

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

6a

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5)

1

Glasio slab 448*998*16 mm

6b

hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

9

vertical T profile 80/40/1,6 mm (e33549)

10

wall bracket Vario 80/40/3 mm (e080040)

9

vertical T profile 80/40/1,6 mm (e33549)

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

* plinth height 50 mm

INSTALLATION GUIDE
Wall bracket installation

* positioning the anchors in the corners see detail of inner and outer corner

Mounting of the main suporting vertical T profiles

leveling of load bearing grate

INSTALLATION GUIDE
Mounting of the horizontal C profiles

Fixing C profiles by self drilling screws

leveling of C profiles

INSTALLATION GUIDE
1

Hanger assembly

2

Placing hangers on the Glasio Slab

3

Hanging the slab

4

Height rectification

Adjusting the slab with
levelling screws

5

Depth rectification

6

Securing the final position

Securing by screw against shift

plug
Adjusting the slab with
transparent nut

INSTALLATION GUIDE
installation of plinth and side panels

Finished wall panelling

INSTALLATION GUIDE
Detail of the plinth - Glasio 110

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

6a adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5))
1

Glasio slab 448*998*16 mm

10 wall bracket Vario 80/40/3 mm (e080040)

9 vertical T profile 80/40/1,6 mm (e33549)

6b

hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

plinth th. 12-20 mm

Detail of the plinth - Glasio 65

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

6a adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5))
1 Glasio slab 448*998*16 mm

6b hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

plinth th. 12-20 mm

INSTALLATION GUIDE
Detail of the panelling near ceiling - Glasio 110

6a adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5))

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

9

vertical T profile 80/40/1,6 mm (e33549)

1

Glasio slab 448*998*16 mm

6b hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

10 wall bracket Vario 80/40/3 mm (e080040)

Detail of the panelling near ceiling - Glasio 65

6a adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5))

7

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp)

1

Glasio slab 448*998*16 mm

6b hanger for flexible support ITG6 (qUC6fl3-1(5))

INSTALLATION GUIDE
Outer corner GLASIO 110

wall bracket Vario 80/40/3 mm (e080040) 10
horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp) 7
Glasio slab 448*998*16 mm 1

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5)) 6a

vertical
T profile 80/40/1,6 mm (e33549)
9

Outer GLASIO 65

horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp) 7
Glasio slab 448*998*16 mm 1

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5)) 6a

INSTALLATION GUIDE
Inner corner GLASIO 110

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5)) 6a
horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp) 7
Glasio slab 448*998*16 mm 1

roh
Inner corner GLASIO 65

adjustable hanger for fixed support ITG6 (qUC6fx3-1(5)) 6a
horizontal C profile ITG6, l. 170 mm (qUC6mhp) 7
Glasio slab 448*998*16 mm 1
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IKATES, s.r.o. - Zkušebna skla a stavebních výrobků
Tolstého 186, 415 03 Teplice
tel. : +420 417 503 093, tel.: +420 417 502 825
e-mail: ikates@ikates.cz,

www.ikates.cz

Zkušební laboratoř č.1139 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025 ke zkouškám skla a vybraných stavebních výrobků

PROTOKOL O ZKOUŠCE
Evidenční číslo :
Předmět zkoušky :

246 / 2018

Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO - spékané sklo
- odolnost proti náhlé změně teploty podle ČSN EN 1183
- stanovení pevnosti v ohybu podle ČSN EN 1288-3
- modifikovaná rázová zkouška podle ČSN EN 12600
- stanovení uvolňování olova a kadmia podle ČSN EN 1388-2
- experimentální stanovení síly nutné k vytržení bodu
- experimentální stanovení nasákavosti
- stanovení činitele prostupu světla podle ČSN EN 410

Objednatel (adresa):

AVETON s.r.o., Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9

Výrobce (adresa):

Hlavenka Glass s.r.o., Libětice 38, 386 01 Strakonice 1

Místo provedení zkoušky:

zkušební laboratoř IKATES, s.r.o. Teplice

Datum přijetí vzorků :

10.9.2018

Datum provedení zkoušky :

17.9.-11.10.2018

Datum vystavení protokolu :

12.10.2018

Počet stran :

6

Strana číslo :

1

Vedoucí laboratoře :

Ing. Jiří Stránský
L.S.

Výsledky a/nebo informace, které jsou mimo rozsah akreditace, a subdodávky jsou
v protokolu označeny. Pořizování kopií a překladů, použití protokolu pro jiné další
účely (reklamy, výtahy z protokolu) jen se souhlasem laboratoře. Bez souhlasu
laboratoře je možné protokol reprodukovat jen jako celek.
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Normativní podklady :
ČSN EN 1183 (1998): Materiály a předměty ve styku s potravinami – Odolnost proti
náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty – Metody zkoušení
ČSN EN 1288-3 (2001): Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část
3. Zkouška podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)
ČSN EN 1388-2 (1997): Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité
povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých
povrchů kromě keramického zboží
ČSN EN 12600 (2003) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení
nárazem a klasifikace pro ploché sklo

Odběr vzorků :
Ke zkouškám byly dodány následující vzorky spékaného skla – zvukoabsorpční
skleněný panel Glasio:
5 ks 300 mm x 300 mm x 17 mm (vzorky A)
10 ks 360 mm x 1000 mm x 17 mm (vzorky B)
2 ks 450 mm x 1000 mm x 17 mm se čtyřmi vrtanými otvory (vzorky C)
4 ks 150 mm x 150 mm x 17 mm s barevným nátěrem (vzorky D)
4 ks 150 mm x 150 mm x 17 mm s vrtaným otvorem (vzorky E)

Metrologické zabezpečení zkoušek :
Zkouška odolnosti proti náhlé změně teploty byla provedena pomocí horké a
studené vodní lázně. Teplota byla kontrolována kalibrovanými teploměry. Pevnost
v ohybu byla stanoveny pomocí univerzálního stroje EU 20 s metrologickou návazností
na ČMI. K rázové zkoušce byla použita kalibrovaná měřidla laboratoře. Použité
nárazové těleso: závaží s pneumatikami o hmotnosti 50 kg. Poslední kalibrace
stanoviště pro rázové zkoušky EN 12600 proběhla 6.8.2018.
Stanovení vyluhování olova kadmia provedla akreditovaná Analytická laboratoř
IKATES, s.r.o. Zkouška síly nutné k vytržení bodu byla provedena pomocí trhacího
stroje Labtest s metrologickou návazností na ČMI. Stanovení nasákavosti bylo
provedeno pomocí kalibrovaných vah Scaltec SAC-71. Stanovení činitele prostupu
světla bylo provedeno pomocí integrační koule o průměru 1 m, kalibrovaného luxmetru
a zdroje D65.
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Výsledky zkoušky :
1. Odolnost proti náhlé změně teploty (ČSN EN 1183- metoda A)
Počet zkoušených vzorků: 5 ks (vzorky A)
vzorky 300x300 mm
∆T (K)

60

70

počet porušených vzorků

0

0

2. Stanovení pevnosti v ohybu (ČSN EN 1288-3)
Odchylka od normy: Zkoušeny byly hotové výrobky maximálního rozměru – tj.
300x900 mm, rozteč podpůrných válců byla proto upravena na 800 mm)

Vzorek č.

Tloušťka
(mm)

Hmotnost (g)

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

17,03
16,59
16,88
16,66
16,67
16,98
17,60
17,32
17,89
17,44

10560
10580
10900
10300
10540
10760
10740
10820
10680
10840

Objem.
hmotnost
(g/cm3)
1,72
1,77
1,79
1,72
1,76
1,76
1,70
1,74
1,66
1,73

Max. zatížení
(N)
260
420
260
340
320
240
210
360
370
250

Pevnost
v ohybu
(MPa)
2,72
4,32
2,78
3,55
3,38
2,57
2,15
3,47
3,33
2,52

Poznámka: Orientace při zkoušce: pohledovou stranou do tlakové zóny.

3. Kyvadlová rázová zkouška (ČSN EN 12600)
Odchylka od normy: Zkoušeny byly hotové výrobky maximálního rozměru – tj.
450x1000 mm, připevněné pomocí šroubů k nosné hliníkové konstrukci)
Vzorek č.

Stav po nárazu z výšky 190 mm (úroveň 3)

C1

rozpad vzorku

C2

rozpad vzorku
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4. Vyluhování olova a kadmia (vzorky D)
(SOP 16.1 (ČSN EN 1388-2, ISO 786-1, ISO 6486-1, BS 6748:1986, Apendix A,
ASTM C738, GOST 25185-93)) – subdodávka z Analytické laboratoře č. 18/1148
koncentrace kadmia ve výluhu
vzorek
koncentrace olova ve výluhu
2
(mg/dm2 Cd)
(mg/dm Pb)
D1

< 0,02

< 0,002

D2

< 0,02

< 0,002

D3

< 0,02

< 0,002

D4

< 0,02

< 0,002

Vzorky byly zkoušeny jako plochý předmět.
5. Experimentální stanovení síly nutné k vytržení bodu (vzorky E) – mimo rozsah
akreditace
vzorek
max. síla F (N)
E1

1646

E2

935

E3

1446

E4

1755

Poznámka: Vzorek byl uložen tak, aby nedošlo k porušení skla ohybovým napětím. Do
vyvrtaného otvoru byl vložen příslušný upínací šroub, který byl zatěžován až do
vytržení.
6. Experimentální stanovení nasákavosti (vzorky A) – mimo rozsah akreditace
vzorek
nasákavost g /m2
A1

444

A2

356

A3

400

A4

333

A5

378

Vzorky byly zváženy a ponořeny na 30 min do vody, poté byly 10 min uloženy ve
svislé poloze, rohem směrem dolů. Po odkapání volné vody byly vzorky znovu a
zváženy a z rozdílu hmotnosti byla stanovena nasákavost v gramech na m2.
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7. Stanovení činitele prostupu světla (vzorek A) – mimo rozsah akreditace
(ČSN EN 410)
vzorek

činitel prostupu τv (1)

A1

0,43

Prohlášení : Výsledky zkoušek, uvedené v tomto protokolu se týkají pouze předmětu
zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, např. správního charakteru, vydávané jinými
orgány podle zvláštních předpisů.

Rozdělovník :
2 x AVETON s.r.o.
1 x Zkušebna skla a stavebních výrobků (archiv)

Zkoušky provedli:

Protokol vyhotovil a za správnost
a platnost protokolu odpovídá:

Martin Gajdoš, Ing. Jiří Stránský

Ing. Jiří Stránský

════════════════════════════ konec protokolu o zkoušce ════════════════════════════

