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Instrukcja obsługi 
 
Do użycia również jako podręcznik obsługi i lista sprawdzająca do certyfikacji osoby obsługującej i 
używającej ICD OPACI-COAT-300®. 
 
 
 
 
 
 
 
Przeczytałem niniejsze instrukcje, a ich treść omówiono ze mną. Przeczytałem również 
wszelkie cytowanie tutaj referencje oraz podpisałem swoimi inicjałami każdą sekcję, 
potwierdzając zrozumienie jej. 

Firma: _________________________________________________________________________  

Podpis: ________________________________________________________________________  

Nazwisko drukowanymi literami:_____________________________________________________  

Data: __________________________________________________________________________  

INDUSTRIAL CONTROL DEVELOPMENT, INC. 

Podpis: ________________________________________________________________________  

Tytuł: __________________________________________________________________________  

Data: __________________________________________________________________________  
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Spis treści 
Twórcza inspiracja poprzez mądre rozwiązania 
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Zarys programu Zatwierdzonego 
Wytwórcy Fabrycznego (AFF) 

OGÓLNE 
Celem wyboru, ustanowienia oraz określenia pewnych wytwórców jako AFF jest 
zapewnienie, że każdy kupujący produkty szklane opatrzone symbolami OPACI-COAT-
300® lub OPACI-COAT-300® R.C. może być pewny jednolitości standardów jakości w 
odniesieniu do ich powleczenia. Taka jednolitość jakościowa zapewni korzyści każdemu 
wytwórcy, ICD oraz utrzyma integralność nazwy OPACI-COAT-300® czy OPACI-
COAT-300® R.C. 

KRYTERIA 
Any zostać zatwierdzonym jako AFF, konieczne będzie, aby każda osoba nadzorująca 
nad użyciem OPACI-COAT-300® lub OPACI-COAT-300® R.C. w placówce wytwórcy 
została przeszkolona i dostała certyfikat jako użytkownik OPACI-COAT-300® lub 
OPACI-COAT-300® R.C. przeszkolony we wszystkich aspektach używania produktu. 
Ponadto wymagane będzie, aby wytwórca, jako AFF, podpisał z ICD umowę, która 
zapewni utrzymanie pewnych standardów działania, zarówno obecnie, jak i w 
przyszłości. 

SZKOLENIE 
Techniczny przedstawiciel terenowy ICD spędzi w placówce wytwórcy cały dzień i 
omówi szczegółowo następujące tematy: 

1. Podstawowe dane produktu, udoskonalanie, zastosowanie, wytyczne techniczne 

2. Carakterystyka produktu – temparatury, lepkość, mieszanie i przechowywanie 

3. Testy produktu, dostawa, obsługa 

4. Różnice w szkle, przygotowanie, czystość 

5. Obchodzenie się ze szkłem 

6. Spryskiwanie połączone z demonstracją 

7. Napryskiwanie – problemy i rozwiązania 

8. Niektóre zastosowania powlekacza, powlekacza wałkowego (cały dodatkowy dzień) 

9. Jakość powietrza 

10. Pomiary powlekania 

11. Utwardzanie 

12. Przyleganie i inne testy 
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14. Używan CI-COAT-300® 

13. Wysyłka, obsługa i problemy terenowe 

ie izolacji przy OPA

GWARANCJE 
Po zakończeniu sesji szkoleniowej, każda obecna osoba, która będzie pracować z
OPACI-COAT-300® lub z OPACI-COAT-300® R.C. zostanie indywidualnie 
certyfikowana, a jej nazwisko stanie się oficjalną częścią umowy AFF. Osobie tej 
zostanie wydany certyfikat, po czym zaświadczy ona, że rozumie 

 

jak ważne jest 
stosowanie CD.  się do objętych procesów ustanowionych przez I

STAŁE INSPEKCJE 
W celu zapewnienia, że wytwórca stosuje się do ustalonych procesów i w celu pon
certyfikacji, działania wytwórcy będą co

ownej 
rocznie sprawdzane przez ICD. Wizyty te 

odbywać si szt wytwórcy. ę będą na ko

UMOWA 
W celu zapewnienia, że nadal będą stosowane odpowiednie i zatwierdzone metody, 
wytwórca i ICD podpiszą umowę AFF, (umowa ta bardziej szczegółowo opisuje różne 
zobowiąza żdej ze stron). 

k 

ntuzjazmem i integralnością, jesteśmy w stanie zapewnić sukces naszego produktu. 

 

nia, jak również prawa ka

PODSUMOWANIE 
Wszyscy stajemy się członkami zespołu czy rodziny i przyjdzie nam w udziale szacune
i wiarygodność wynikające z przynależności do takiej grupy. Jako zespół, z naszym 
e



 

  

PODSTAWOWY PRODUKT 

Podstawowe dane produktu i Ogólny zarys produktu 
OGÓLNE 

OPACI-COAT-300® jest jednoskładnikową powłoką emulsyjną przeznaczoną do użytku 
jako kolorowy zmętniacz na szkle do stosowania w powłokach nieprzezroczystych i we 
wnętrzach. Produkt jest całkowicie pozbawiony ołowiu i bezpieczny dla środowiska. Po 
nałożeniu na szkło, nałożona powłoka twardnieje na nieprzylepną warstwę 
elastometryczną, która posiada doskonałe oceny przylegania i odporności na warunki 
pogodowe. 

UWAGA: Uważamy, że dla osiągania dalszych sukcesów z OPACI-COAT-300® 
ważne jest, aby okresowo dokonywać przeglądów technik stosowania. 

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

OPACI-COAT-300® jest przeznaczona do nakładania na szkło, które zostało 
zahartowane i wzmocnione termicznie, w ten sposób eliminując możliwe straty 
materiałowe w procesie hartowania. Ponieważ OPACI-COAT-300® nakładana jest po 
wszystkich procesach fabrycznych, może być używana na szkle wysokiej jakości jak 
również może być nakładana na szkło odprężone. 

ZGODNOŚĆ 

Niektóre produkty, takie jak kauczuk neoprenowy oraz niektóre uszczelniacze i materiały 
izolacyjne mogą zawierać składniki chemiczne, które reagują nagatywnie, kiedy 
umieszczone są przy lub na utwardzonej OPACI-COAT-300®. Przez zamierzonym 
użyciem, wszystkie produkty używane w ten sposób powinny być przetestowane i 
zatwierdzone przez ICD co do ich zgodności. Poprzednio ICD zatwierdził niektóre 
produkty, takie jak Dow Corning 795 i 995. 

Jako usługa dla architektów i dla AFF, ICD dokonuje testów zgodności na wielu 
uszczelniaczach i klejach. Każdy indywidualny materiał jest nałożony, utwardzony i 
przetestowany produktami ICD. Na przykład, ICD zatwierdził Dow Corning 795, jak 
również zatwierdziliśmy Dow Corning 791 do używania z silikonami ICD. Produkty te 
testowane ją indywidualnie, a nie w połączeniu z wieloma uszczelniaczami. Ważne jest, 
aby skonsultować się z producentem każdego uszczelniacza, aby uzyskać informacje 
dotyczące zgodności pomiędzy uszczelniaczami a innymi materiałami. 

W celu uzyskania informacji dotyczących tych, jak i innych zgodnych produktów, proszę 
skontaktować się z ICD. 



 

 

ETYKIETY NA POWLEKANYM SZKLE 

Wszelkie szkło wychodzące z placówki wytwórcy po nałożeniu  OPACI-COAT-300® 
musi posiadać etykietę ostrzegawczą, jak poniżej: 

OPACI-COAT-300® 
POWŁOKI SILIKONOWE DO SZKŁA 

Uwaga!! Materiał z gumy silikonowej!! 

♦ Używać tylko neutralnych uszczelniaczy silikonowych, takich jak DOW 
Corning #795 lub #995 

♦ NIE używać uszczelniaczy na bazie kwaśnej! 
♦ NIE montować instalacji w terenie! 
♦ NIE używać Mirror Mastic, taśm dwustronnych ani neoprenowych bloków 

ustawiających! 
♦ Uszczelki, materiały izolacyjne i bloki ustawiające muszą być zgodne! 
♦ Montowanie strukturalne musi być zatwierdzone! 

♦ Nie rekomenduje się używania w miejscach widocznych! 

♦ Właściwe metody ogladania (Odnośnik: ASTM C1048). 

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z 
dostawcą OPACI-COAT lub z ICD. 

04/06 

  

SPECJALNE OSTRZEŻENIA PRZY NAKŁADANIU 

Jednolitość koloru. 

Różnice w kolorze mogą zaistnieć przy różnych numerach partii. 

Różnice w kolorze mogą zaistnieć jeżeli produkt nakładany jest w inny sposób. 

Projekt, który jest nakładany wałkiem, powinien być nałożony wałkiem w całości. 

W tym samym projekcie nie wolno mieszać sposobów nakładania. 

Suszenie:  Produkt musi być suszony podobnymi metodami. NIE NALEŻY stosować 
różnych metod suszenia, t.j. piec i utwardzanie w otoczeniu. 
 
* Jest to szczególnie ważne w przypadkach jaśniejszych kolorów! 
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Kolor 
DOSTĘPNE KOLORY 

Dostępne są wszystkie typowe kolory architektoniczne. Dopasowując kolor dla klienta 
można osiągnąć virtualnie każdy kolor. 

TYPOWE KOLORY: 

#0-0020 Snow White #3-747 Harmony Graylite #14 
#0-0186 Light White #3-820 Harmony Gray 
#1-0016 Charcoal #3-967 Black-Gray 
#1-818 Black #4-0925 Neutral 
#2-0225 Evergreen #4-822 Harmony Bronze 
#2-743 Harmony Solex #4-975 Lava Bronze 
#3-0586 Medium Gray #6-0025 Harmony Blue 
#3-0770 Warm Gray 
 
#0-0186 Jasny biały #3-747 Harmonijny popielaty jasny #14 
#0-0020 Śnieżnobiały #3-820  Harmonijny popielaty 
#1-0016 Węgiel drzewny #3-967 Czarno-popielaty 
#1-818 Czarny #4-822  Harmonijny brązowy 
#2-0225 Wiecznie zielony #4-0925  Neutralny 
#2-743 Harmonijny Solex #4-975  Brązowa lawa 
#6-0025 Harmonijny niebieski 

 

Zamawianie – Próbki – Dopasowywanie koloru 
ZAMAWIANIE 

Przy powlekaniu przez natryskiwanie, przez polewanie czy wałkiem wymagana jest 
różna lepkość. Przy zamawianiu należy określić jaka metoda powlekania będzie 
używana. Należy pamiętać, aby zamówić wystarczającą ilość, tak aby nie trzeba było 
mieszać różnych partii w tym samym projekcie – jest to ważne szczególnie przy 
nietypowych kolorach. 

DOPASOWYWANIE KOLORU 

Dla odpowiedniego dopasowania koloru, czym większa będzie próbka koloru, do którego 
należy dopasować, tym lepiej dopasowany będzie kolor przez ICD. ICD musi otrzymać 
kilka próbek szkła, na którym będzie użyta OPACI-COAT-300® lub bardzo dokładne 
specyfikacje dotyczące szkła, które będzie użyte. 

PRÓBKI 

ICD bezpłatnie dostarczy kolorystycznie dopasowanych próbek wielkości 100mm x 
200mm (4 x 8 cali) do zatwierdzenia przez klienta. Proszę skontaktować się 
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telefonicznie z ICD odnośnie informacji dotyczących wymagań większych lub 
dodatkowych próbek. 

RÓŻNICE PARTII 

ICD przestrzega rygorystycznych zasad co do specyfikacji dotyczących dopasowywania 
koloru przy użyciu OPACI-COAT-300®. W każdym programie dopasowywania koloru 
istnieje możliwość niewielkich różnic pomiędzy partiami. ICD zaleca używanie tej samej 
partii koloru w tym samym projekcie. 
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RÓŻNICE W KOLORZE SZKŁA POMIĘDZY PRODUCENTAMI 

Różnice w kolorze szkła pochodzącego od różnych producentów szkła czystego są 
częste. Te różnice w kolorze związane są z użyciem różnych surowców w produkcji 
szkła. Różnice w kolorze, szczególnie zielonkawe zabarwienie w przezroczystym szkle 
czystym może spowodować różnice w kolorze. Różnice w zabarwieniu szkła czystego 
mogą spowodować znaczne różnice w kolorze i odcieniu. NIGDY nie należy mieszać 
różnych rodzajów szkła, kolorów ani producentów a tym samym projekcie. 
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PROCESY FABRYCZNE 

Ogólne zasady obsługi i przechowywania, Przygotowywanie, 
Nakładanie, Wyposażenie, Wysyłka i Obsługa 

Ogólne zasady obsługi 
UWAGA PRZY OBSŁUDZE 

Nieutwardzona, płynna emulsja może spowodować podrażnienie oczu. Należy unikać 
kontaktu ze skórą i z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy płukać oczy wodą 
przez co najmniej 15 minut oraz uzyskać pomoc lekarską. Przy kontakcie ze skórą 
należy możliwie jak najszybciej spłukać wodą miejsca, na których zaistniał kontakt. 

RESPIRATOR 

Pokrywanie OPACI-COAT-300® przy pomocy natrysku stwarza pewne ilości 
nadmierego natrysku. Ma to miejsce nawet przy idealnych warunkach i nie istnieje 
żaden sposób, aby całkowicie tego uniknąć. Wszystkie znajdujące się w pobliżu osoby 
powinny nosić organiczny respirator na opary. Taki rodzaj respiratora przykrywa 
zarówno nos, jak i usta i ma wymienne naboje.  

TERMIN WAŻNOŚCI 

Termin ważności OPACI-COAT-300® wynosi sześć (6) miesięcy od daty wysyłki. 
Wszelkie produkty starsze niż sześć miesięcy nie powinny być używane. 

PRZECHOWYWANIE 

OPACI-COAT-300® jest materiałem emulsyjnym. PRODUKT NIE MOŻE ZAMARZNĄĆ! 
Temperatura przechowywania powinna wynosić pomiędzy 32°F – 72°F (0°C – 22°C). 
Wyższe temperatury mogą być szkodliwe dla stabilności produktu. 

 

Kiedy produkt wysyłany jest na dalszą odległość lub w miejsce, gdzie może pozostawać 
na zewnątrz przez dłuższy okres czasu, należy być świadomym temperatury na 
zewnątrz. 

OBCHODZENIE SIĘ Z JASNYMI I CIEMNYMI KOLORAMI 

Należy być szczególnie ostrożnym kiedy po ciemnych kolorach używa się jasnych 
kolorów. 
Sprzęt należy dokładnie wymyć, szczególnie przy przejściu z ciemnego koloru na jasny 
kolor. 
Jasne kolory wymagają stałego, równego pokrycia tak, aby cała powierzchnia miała taki 
sam odcień. 
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Jasne kolory mogą również wymagać grubszej powłoki, w zależności od wymaganej 
nieprzezroczystości. 

Przygotowanie i zastosowanie 
MIESZANIE 

W OPACI-COAT-300® może zaistnieć pewne rozdzielenie się warstw. Rozdzielenie nie 
jest szkodliwe dla produktu, jednak wymagane jest ponowne wymieszanie go. 

Przed użyciem OPACI-COAT-300® musi być ostrożnie wymieszana. Bełtanie i 
mieszanie wydają się prostymi procesami, jednak czasami są przeoczane w związku z 
trudnością rzeczywistego zobaczenia rozdzielenia. 

Silikon po jakimś czasie dojdzie do góry roztworu. OPACI-COAT-300® musi być 
mieszana przed każdym użyciem. Za każdym razem kiedy produkt jest używany, musi 
być on wymieszany. 

Polecany sprzęt do mieszania: 

 
Aby uzyskać najlepsze rozproszenie, łopatka rozpraszająca lub mieszająca musi być 
poruszana ruchem wirującym. 

Patyk do mieszania nie osiągnie dokładnego rozproszenia. Słabe rozmieszanie 
materiału może spowodować różnice w kolorze i potencjalne słabe pokrycie z powodu 
nieodpowiednio zastosowanego silikonu oraz może prowadzić do słabego przylegania i 
przyszłego odstawania od szkła. 

Mieszanie powinno być wykonane w taki sposób, aby nie wprowadzać powietrza i nie 
spowodować tworzenia się piany ani więzienia powietrza. 
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Nigdy nie należy rozcieńczać OPACI-COAT-300® wodą ani innym płynem. Jedynym 
dopuszczalnym wyjątkiem jest sytuacja kiedy wymagane jest doregulowanie poziomu 
pH. Należy upewnić się, że przed ładowaniem ze sprzętu odsączona jest wszystka 
woda. 

TWORZENIE PIANY I UPOWIETRZENIE 

Tworzenie piany i upowietrzenie OPACI-COAT-300® może nastąpić przy nadmiernym 
mieszaniu na powierzchni lub pod powierzchnią pojemnika. Najlepsze wyniki, z 
najmniejszym prawdopodobieństwem wprowadzenia powietrza otrzymywane są przy 
użyciu łopatki rozpraszającej o średnim wirowaniu na dnie płynu znajdującego się w 
pojemniku (jeden cal ponad dnem kubła). Nadmierne ilości zatrzymanego powietrza 
mogą być usunięte poprzez długie powolne mieszanie. W zależności od ilości 
zatrzymanego powietrza, mieszanie może przekroczyć 8 godzin. 
Kiedy wprowadzona zostanie piana lub powietrze do wersji OPACI-COAT-300® R.C., 
usunięcie powietrza może nie być możliwe. Kiedy materiał utwardzi się na szkle, 
utworzą się niewielkie pory. Aby wyeliminować te niewielkie pory wymagane będzie 
nałożenie drugiej warstwy. 

PRZYGOTOWANIE SZKŁA 

Do odpowiedniego użycia OPACI-COAT-300® wymagane jest przygotowanie 
powierzchni. Aby zapewnić odpowiednie przyleganie należy użyć wysokiej jakości 
środka czyszczącego. Przed nałożeniem OPACI-COAT-300® należy usunąć z 
powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Nie wykonanie tego może prowadzić do 
nieprzylegania. 

Należy zapoznać się z broszurą „Polecane techniki mycia szkła” 

MYCIE (OGÓLNE) 

Główni producenci szkła napisali wiele artykułów na temat odpowiednich procesów i 
metod mycia szkła. Prosimy jednak zapoznać się i dokładnie stosować się do 
„Polecanych technik mycia szkła” przygotowanych przez PPG Industries. Zarówno 
OPACI-COAT-300® jak i inne zmętniacze i uszczelniacze wymagają dokładnej kontroli 
jakości w odniesieniu do czystości powierzchni, aby mogły one działać z maksymalną 
wydajnością. 

MYCIE AUTOMATYCZNE 

Mechaniczne zmywacze szkła są najlepiej znanym produkcyjnym sposobem mycia szkła 
i powinny być używane zawsze wtedy, kiedy myje się duże ilości szkła. Aby zapewnić 
czystość szkła, zmywacze szkła wymagają odpowiedniej ilości i rodzaju środków 
czyszczących, odpowiedniej wody do płukania i odpowiednich temperatur. W niektórych 
przypadkach normalnie dostarczana woda musi być sprawdzona pod względem 
odpowiedniego jej oczyszczenia. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących temperatur 
wody do płukania i odpowiedniej konserwacji sprzętu zmywającego szkło. 
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MYCIE RĘCZNE 

Mycie ręczne jest wyjątkowo trudne. Szmaty, ręczniki i inne materiały naniosą więcej 
zanieczyszczeń i często po prostu rozniosą istniejące zanieczyszczenia. Przy użyciu 
odpowiednich środków czyszczących, wymagane jest spłukiwanie dużą ilością wody, 
aby usunąć środek czyszczący i zanieczyszczenia. 

SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE MYCIA 

Aby spełnić wymagania związane z byciem AFF, należy umieścić liniowy poziomy 
zmywacz mechaniczny tuż przed oraz/lub w pobliżu miejsca działań powlekających i 
używać go za każdym razem tuż przed nałożeniem OPACI-COAT300®.  
Zawsze należy sprawdzić szkło tuż przed nałożeniem OPACI-COAT300®. 
Przechowywać i chronić przed zanieszyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. 
Wymagane jest powtórne mycie. 

OBCHODZENIE SIĘ Z CZYSTYM SZKŁEM 

Po wymyciu szkła należy zachować szczególną ostrożność obchodząc się z nim. 
Ponieważ tłuszcze z odcisków palców lub dłoni mogą wpłynąć na przyleganie, należy 
nosić czyste bawełniane rękawiczki jeżeli trzeba obchodzić się ręcznie ze szkłem przed 
nałożeniem produktu.  

NADMIERNY NATRYSK 

Nie należy pozwolić, aby nadmierny natrysk dostał się na drugą stronę szkła, które jest 
powlekane, ani na inne szkło. Można tego uniknąć poprzez ułożenie szkła, które będzie 
powlekane natryskiem na płaskiej pokrytej papierem powierzchni. Nadmierny natrysk 
można usunąć w przeciągu godziny przy pomocy nie-czyszczącego przemysłowego 
amoniaku. Po tym okresie nie można go usunąć. Aby uzyskać dodatkowe szczegóły, 
proszę skontaktować się z biurem ICD. 

SUSZENIE 

OPACI-COAT-300® wysycha po wyparowaniu wody. 

Suszenie w otoczeniu zajdzie przy temperaturze pokojowej 70°F (21°C), przy 50% 
stosunkowej wilgotności, w przeciągu około 2 do 8 godzin (w zależności od warunków 
otoczenia). Powleczone szkło może być wysłane za 12 godzin. 

Piec: Przyśpieszenie okresu suszenia można osiągnąć przez przepuszczenie 
powleczonego szkła przez piec suszący. Czas suszenia różni się w zależności od 
temperatury i wilgotności. Przy przepuszczaniu przez piec grzewczy temperatura 
powierzchni szkła powinna wynosić maksimum 195°F (90°C). Należy utrzymać 
minimalny ruch powietrza. Grubsze warstwy i nierówne powleczenie będą wymagać 
dłuższego okresu suszenia. 

Maksymalne własności fizyczne (utwardzone) zostaną osiągnięte za około siedem dni. 
Po wyparowaniu wody produkt może być dotykany i wysyłany. 
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TESTOWANIE PRZYLEGANIA 

Szczególnie zaleca się, oraz wymaga się w pracach wynoszących ponad 500 stóp 
kwadratowych (152 metrów kwadratowych) dokonywanie testu zdzierania przylegania i 
wprowadzania wyników do dziennika pracy. Równolegle z rzeczywistą pracą należy 
wykonać kilka próbek używając tego samego szkła, tych samych technik mycia, itd. co 
rzeczywiste tafle, a następnie po wysuszeniu dokonać dokładnych testów. Taki test 
wyświetli wszelkie niedociągnięcia jakości. 

NAKŁADANIE IZOLACJI 

NIE NALEŻY przyklejać izolacji bezpośrednio do OPACI-COAT-300®.  
Należy zapoznać się ze szczegółami Izolowanej Powłoki Nieprzezroczystej odnośnie 
zaleceń odpowiedniego stosowania w miejscu pracy. Wkładka #88. 

JEDNOSTKI IG 

Poleca się wyczyszczenie krawędzi. 

Page 19 
K:\MY OPACI-COAT-300\My OC300 Translations\Polish\53 INSTRUKCJA OBSTUGI 

Handling Guide POLISH 11.9.06.doc 
Revised Aug 17, 2005, Nov 9, 2006 



 

Sprzęt wytwórczy 
PROCES POWLEKANIA NATRYSKIEM I PRZEZ POLEWANIE 
GRUBOŚĆ MOKREJ WARSTWY; Grubość powlekania powinna być utrzymywana przy 
mokrej grubości od 8 mil (0,2 mm) do 13 mil (0,33 mm) [Sucha grubość 3.5 mil (0,09 
mm) do 5.75 mil (0,145 mm)]. Cieńsza grubość wpływa negatywnie na trwałość 
produktu, a powlekanie dużo grubiej, zależnie od czasu suszenia, może spowodować 
pękanie. Do całkowitego zmętnienia jasne kolory wymagają grubszej powłoki. 

INSTRUKCJE DO POWLEKANIA NATRYSKIEM 

Przegląd ICD Instrukcji Stosowania Natrysku 

START I REGULACJA POMPY 

Należy upewnić się, że regulatory i główne zawory przepływu powietrza są zamknięte. 
Nie instalować jeszcze końcówki natrysku! 
1. Umieścić tubę ssania w 20 litrowym pojemniku OPACI-COAT-300®, która została 

dokładnie wymieszana. 

2. Aby nawilżyć pompę, należy otworzyć zawór odpływu płynu. Otworzyć główny zawór 
przepływu powietrza. Trzymać mocno pistolet natryskowy w środku kubła i nacisnąć 
spust pistoletu. 

3. Powoli otwierać regulator mieszanki powietrza z powłoką aż pompa zacznie działać. 
Prowadzić pompę powoli, aż do momentu kiedy OPACI-COAT-300® zacznie 
wychodzić z zaworu odpływowego płynów. Zamknąć zawór odpływowy płynów i 
dalej prowadzić pompę aż do momentu kiedy woda zostanie wypchnięta na linii 
płynów i z pistoletu natryskowego zacznie wychodzić OPACI-COAT-300®. Uwolnić 
spust i założyć zaczep zabezpieczający; pompa zatrzyma się pod ciśnieniem. 

4. Kiedy pompa i linie są nawilżone i dostarczone jest odpowienie ciśnienie i 
odpowiednia ilość powietrza, pompa będzie startować i zatrzymywać się w miarę jak 
pistolet natryskowy będzie włączany i wyłączany. 

5. Zainstalować końcówkę natryskową i nakładkę powietrzną. 

6. Aby kontrolować szybkość działania pompy i ciśnienie płynu należy używać 
regulatora pompy powietrza. Zawsze należy używać najniższego ciśnienia 
koniecznego do osiągnięcia wymaganych wyników. Wyższe ciśnienie zmarnuje 
materiał. 

7. Nigdy nie wolno pozwolić, aby OPACI-COAT-300® w pompie wyczerpała się. Sucha 
pompa natychmiast przyśpieszy do wysokiej szybkości i może się uszkodzić. Jeżeli 
pompa zaczyna szybko przyśpieszać, natychmiast trzeba ją zatrzymać i sprawdzić 
ilość materiału. 
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CZYSZCZENIE I PŁUKANIE POMPY 

Płyny pod wysokim ciśnieniem mogą wbić się przez skórę i spowodować poważne 
obrażenia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zawsze należy odciąć ciśnienie z systemu, 
kiedy obsługuje się pompę lub pistolet natryskowy. 
1. Założyć zaczep zabezpieczający pistoletu natryskowego. 

2. Zamknąć główny zawór przepływu powietrza. 

3. Wyłączyć regulatory powietrza. 

4. Usunąć i odsączyć tubę ssania z kubła z OPACI-COAT-300®. 

5. Umieścić tubę ssania w kuble ciepłej, czystej wody. 

6. Usunąć nakładkę powietrzną i końcówkę natryskową. 

7. Odczepić zaczep zabezpieczający pistoletu natryskowego. 

8. Trzymać mocno pistolet natryskowy w środku kubła i nacisnąć spust pistoletu, aby 
odciąć ciśnienie. 

9. Po odcięciu ciśnienia, wycelować pistolet natryskowy w bok kubła zawierającego 
OPACI-COAT-300®. 

10. Włączyć główny zawór powietrza. Włączyć regulator mieszanki powietrza z powłoką 
aż do momentu, kiedy materiał zacznie wypływać z pistoletu natryskowego. 

11. Upróżnić cały materiał z linii płynów. Kiedy zaobserwuje się, że woda wydostaje się z 
pistoletu natryskowego, należy obluzować spust pistoletu natryskowego. 

12. Trzymać pistolet natryskowy w środku pustego kubła i nacisnąć spust 
pistoletu. Kiedy zaobserwuje się, że na pół czysta woda wychodzi z pistoletu, 
obluzować spust. 

13. Zamknąć regulator mieszanki powietrza z powłoką i uwolnić ciśnienie na linii płynów 
przez naciśnięcie pistoletu natryskowego w kubeł. 

14. Usunąć komorę filtra płynów i wyczyścić komorę i siatkę. 

15. Usunąć komorę filtra płynów. 
16. Otworzyć zawór odpływu płynów znajdujący się pod komorą filtra płynów. 

17. Umieścić tubę ssącą w kuble ze świeżą, ciepłą, czystą wodą. 

18. Włączyć główny zawór powietrza. 

19. Powoli włączyć regulator mieszanki powietrza z powłoką. 

20. Kiedy czysta woda zaczyna wypływać z zaworu odpływu płynów, zamknąć zawór. 

21. Nacisnąć spust pistoletu natryskowego aż do momentu, kiedy czysta woda zacznie 
wypływać z linii płynów. 

22. Wyłączyć główny regulator mieszanki powietrza z powłoką. 

23. Nacisnąć spust pistoletu natryskowego, aby wypuścić ciśnienie płynu. 

Jeżeli podejrzewa się, że pistolet natryskowy lub wąż są całkowicie zatkane lub, że 
ciśnienie nie zostało całkowicie wypuszczone po zastosowaniu się do powyższych 
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kroków, należy bardzo powoli rozluźnić nasuwkę sprzęgającą końcówki węża i 
stopniowo wypuścić ciśnienie. 

PROCES POWLEKANIA WAŁKIEM 

GRUBOŚĆ MOKREJ WARSTWY; Grubość powlekania powinna być utrzymywana przy 
mokrej grubości od 8 mil (0,2mm) do 13 mil (0,33 mm) [Sucha grubość 3.5 mil (0,09 
mm) do 5.75 mil (0,145 mm)]. Cieńsza grubość wpływa na trwałość produktu, a 
powlekanie dużo grubiej, zależnie od czasu suszenia, może spowodować pękanie. Do 
całkowitego zmętnienia jasne kolory wymagają grubszej powłoki. 

Proces – powlekacz wałkowy 
SPRZĘT PRODUCENTA 

Zawsze należy stosować się do specyfikacji i zaleceń ustawień producenta powlekacza 
wałkowego. 

SPRAWDZANIE WAŁKÓW 

Należy uważnie sprawdzić wałki pod względem odpadków i kurzu. Przed rozpoczęciem 
procesu wyczyścić je zgodnie z wymaganiami. 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem pracy przy powlekaniu i przy wałkach regulujących 
grubość warstwy należy upewnić się, że zasilanie maszyny jest WYŁĄCZONE i że nie 
może być ono przypadkowo włączone. 

PROCES 

Po odpowiednim wymieszaniu OPACI-COAT-300® R.C. należy umieścić taśmę wzdłuż 
wykonanego ze stali nierdzewnej wałka regulującego grubość warstwy. Pomaga to w 
zidentyfikowaniu poziomów wypełnienia jak również chroni wałek od złożonych 
utwardzonych materiałów. Włączyć maszynę. 
Nalać pojedynczą linię powłoki na wałki lejąc najpierw na zewnętrzne krawędzie wałków, 
a następnie na środek. Materiał w naturalny sposób przejdzie na środek wałków. 
Przed rozpoczęciem pracy nad projektem należy przepuścić kilka próbek szkła przez 
linię powlekania i sprawdzić powłokę pod względem jej mokrej grubości, jakości powłoki, 
porów i odpadków, itp. 

WERYFIKACJA MOKREJ GRUBOŚCI W MILICALACH 

Należy doregulować wałki zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez producenta lub do 
momentu kiedy powłoka jest sprawdzona i spełnia wymaganie mokrej grubości 8 do 13 
milicala. Podczas gdy powleczone szkło przechodzi przez wałki, należy sprawdzić 
grubość przy pomocy miernika mokrych milicali dostarczonego przez ICD. 
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INSPEKCJE OKRESOWE 

Należy zawsze sprawdzić powłokę w wałkach co godzinę (1 godz.) 

Okresowo należy spryskać wodą powłokę w wałkach. 

Jest szczególnie ważne, aby sprawdzać powłokę w wałkach co 30 minut podczas gdy 
wałki pracują i kiedy szkło nie jest powlekane. 

W zależności od warunków powietrza otoczenia, materiał w wałkach może zacząć 
twardnieć, tworząc naskórek lub bryłki na krawędziach wałków. 

Jeżeli zacznie pojawiać się naskórek/bryłki, należy spryskać wodą i delikatnie odskrobać 
utwardzony nalot. Należy dodawać świeży materiał w miarę potrzeby. 

JAKOŚĆ I MOKRA GRUBOŚĆ W MILICALACH 

Zawsze należy sprawdzić każdy kawałek szkła co do jakości jego powłoki i grubości w 
milicalach przy pomocy miernika mokrych milicali. 

Jeżeli istnieją duże pory należy zaczekać aż szkło będzie suche na dotyk i powlec go 
ponownie. Używając pieca do utwardzania, ponowne powlekanie musi być wykonane 
natychmiast lub kiedy powłoka będzie sucha na dotyk. 
Proszę pamiętać: Jeżeli powleczone szkło przechowywane jest przez więcej niż jedną 
(1) do dwóch (2) godzin (w zależności od warunków otaczającego powietrza i 
wilgotności) lub kiedy jest utwardzane otaczającym powietrzem, powłoka MUSI być 
pomownie umyta przed ponownym powlekaniem. 

Powlekanie wałkiem - mycie 
Szybkie sprzątnięcie 

Najważniejszym procesem konserwacyjnym dla bezproblemowego powlekania jest 
szybkie sprzątnięcie materiału powlekającego. Rozlania, wypryski, wycieki, itp. powinny 
być sprzątnięte zanim wyschnie powłoka silikonowa. 

PO OSTATNIEJ TAFLI SZKŁA 

Po powleczeniu ostatniej tafli szkła, należy podnieść wałki (zgodnie z zaleceniami 
producentów sprzętu) aż do momentu kiedy woda w pojemniku oczyszczającym oczyści 
się. Pojemnik znajduje się pod wałkami powlekającymi i regulującymi grubość warstwy. 
Wypełnić dwa (2) dzbanki ciepłą lub gorącą wodą. Upewnić się, że tylko w jednym 
dzbanku znajduje się mydło. 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem pracy przy wałkach 
powlekających i regulujących grubość warstwy należy upewnić się, że zasilanie 
maszyny jest WYŁĄCZONE i że nie może być ono przypadkowo włączone. 
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UWAGA 

Nie należy używać ręczników do czyszczenia gumowego wałka powlekającego. Należy 
uważnie wyszorować gumowy wałek powlekający szmatą lub miękką szczotką, która nie 
zrysuje powierzchni wałka. 

MIĘKKI ZESKROBYWACZ LUB SCOTHBRITE® 

Do czyszczenia stalowego wałka regulującego grubość warstwy nie należy używać 
metalowej łopatki. Używanie miękkiego plastikowego zeskrobywacza lub szmatek 
Scothbrite® może okazać się pomocne. 

CZYSZCZENIE 

Kiedy pojemnik czyszczenia znajduje się w miejscu, należy otworzyć wałki tak, aby 
pomiędzy dwoma wałkami znajdowała się przestrzeń około jednego (1) do dwóch (2) 
cali. Usunąć taśmę z wałka regulującego grubość warstwy, uregulować i odwrócić wałki 
(zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu), wlać do wałków gorącą wodę z mydłem i 
wypłukać czystą ciepłą lub gorącą wodą. Po usunięciu nadmiernej powłoki, należy 
usunąć końcowe płytki zaporowe i wymoczyć je w wodzie. Do usunięcia pozostałych 
naleciałości używać papierowych ręczników, miękkiej szczotki lub nie obierających się 
szmat. 

ALKOHOL IZOPROPYLOWY 

Nadal dodawać ciepłej lub gorącej wody z mydłem i płukać. Powtórzyć proces aż do 
momentu, kiedy płynne pozostałości zostaną usunięte z wałka powlekającego i z wałka 
regulującego grubość warstwy. Do końcowego płukania wałka regulującego grubość 
warstwy użyć alkoholu izopropylowego. 

OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie należy sięgać, aby dotknąć obracających się wałków. Nie należy usiłować 
czyścić wałków kiedy są włączone, nawet przy pomocy narzędzia. 

UWAGA 

Zawsze przed opuszczeniem maszyny należy oddzielić od siebie wałki. Nigdy nie 
pozostawiać wałka w kontakcie z innym wałkiem na dłużej niż dzisięć (10) minut, chyba, 
że się obracają. Wałki pozostawione w kontakcie wytworzą w miejscu kontaktu stałe 
płaskie miejsce na wałku gumowym. 
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Wysyłka i obsługa 
WYSYŁKA I OBSŁUGA 

Kontakt należy ograniczyć do minimum i przy zachowaniu wielkiej ostrożności aż do 
momentu kiedy zakończy się suszenie (suszenie na powietrzu musi trwać co najmniej 
12 godzin). 

W związku z trudnymi do kontrolowania warunkami otoczenia suszenie na powietrzu 
musi trwać co najmniej 12 godzin. 

Do wysyłki, tafle powinny być zapakowane w taki sposób, aby nie było możliwości 
zdarcia OPACI-COAT-300® przez żadne szorstkie czy ostre przedmioty. 

Najlepszym opakowaniem jest przekładana warstwami 1/8 calowa polipianka. 

Powierzchnie mogą być również zapakowane przód do przodu bez możliwości 
przesuwania się. 

Przekładanie papierem powinno być zatwierdzone przez ICD. 

Do pakowania nie należy używać żadnych materiałów zawierających kwasy. 

Żadnych materiałów zawierających rozpuszczalniki oparte na węglowodorze. 

Skrzynie powinny być wyłożone polietylenem. 

Skontaktować się z ICD. 
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WYTYCZNE TECHNICZNE 

Biuletyny techniczne 
TM #0001R Zgodność izolacji 

Data: 24 marca 1989 roku 

Data przeglądu:  
Zastępuje: 
Data:  

30 sierpnia 1999 roku 
16 października 1994 roku 
Nie dotyczy 

Numer 
biuletynu:  

0001R 

Temat: Zgodność izolacji 
Specyficznie: Firestone Ridged Insulation 
również zwana Therma Gard lub T.S.I. 

Szczegóły: 
ICD stale testuje produkty, które mogą wejść w kontakt z OPACI-COAT-300® lub które 
mogą być zainstalowane w pobliżu jej. 
Izolacja polizocyjanurowa wydaje się stanowić potencjalny problem kiedy umieszczona 
jest z tyłu szkła powleczonego OPACI-COAT-300®. Izolacja produkowana jest przez 
Firestone Ridged Insulation (poprzednio znana jako Thermax (Salt Lake City i Denver)) i 
nosi nazwę handlową Therma Gard lub T.S.I. Ta izolacja uretanowa wydaje się 
wydzielać potencjalnie szkodliwe wyziewy gazowe, które mogą wpływać na OPACI-
COAT-300® i możliwie, że na inne podłoża szklane. Dlatego powyższa izolacja nie jest 
zatwierdzona do użytku z OPACI-COAT-300®. Proszę być świadomym tego 
potencjalnego problemu i przekazać informacje o nim swoim klientom. 

Page 26 
K:\MY OPACI-COAT-300\My OC300 Translations\Polish\53 INSTRUKCJA OBSTUGI 

Handling Guide POLISH 11.9.06.doc 
Revised Aug 17, 2005, Nov 9, 2006 



 

TM #0002 Waga dobierania koloru na 
odpowiednim szkle 

Data: 24 marca 1989 roku 

Data przeglądu:  21 października 1994 roku 

Numer 
biuletynu:  

0002 

Temat: Waga dobierania koloru na odpowiednim szkle 

Szczegóły: 
Ostatnio zaistniał incydent, gdzie czyste przezroczyste ¼ calowe (6 mm) szkło było 
środkiem, zgodnie z którym dokonano dobierania koloru. Następnie użytkownik powlekł 
7/32 calowe laminowane szkło kolorem, który został wytworzony na czystym szkle. 
Kolor zupełnie „nie wyszedł”. Laminowane szkło było o wiele odcieni bardziej zielone niż 
próbka. 
Proszę, aby zawsze usiłując otrzymać dokładne dopasowanie kolorystyczne 
(szczególnie przy jasnym szkle) dokładnie określić lub wysłać próbkę szkła, na którym 
używana będzie OPACI-COAT-300®. 
Należy również pamiętać, że będą istniały różnice między szkłem wyprodukowanym 
przez różnych producentów i że nawet pomiędzy zakładami produkującymi czyste szkło 
czasami nie będzie ono dokładnie takie same.  
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TM #0003 Dopasowywanie OPACI-
COAT-300® do klei montażowych 

Data: 23 marca 1998 roku 

Data przeglądu:  21 października 1994 roku 

Numer 
biuletynu:  

0003 

Temat: Dopasowywanie OPACI-COAT-300® do klei montażowych 

Szczegóły: 
Kiedy nieprzezroczyste powłoki pokryte silikonem montowane są strukturalnie, często 
istnieje potrzeba, aby powłoka silikonowa dopasowana była do kleju montażowego, tak 
aby krawędź odcinająca powłoki nieprzezroczystej (ta część szkła, która nie została 
powleczona) nie była innego koloru, kiedy widziana z zewnątrz. 
Kiedy powłoka nieprzezroczysta nie znajduje się na szkłe odblaskowym ani 
zabarwionym, wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie wydawać się, że 
ma wokół „ramę” jeżeli OPACI-COAT-300® i klej montażowy nie będą do siebie 
pasowały. 
Pomimo, że ICD posiada kolory powłok, które zostały sformułowane tak, aby pasowały 
do pewnych klejów, nie mamy kontroli nad jednolitością tych produktów, które są 
produkowane przez innych. 
Zaleca się dostarczenie ICD próbki kleju, który będzie użyty, tak aby powłoka mogła 
zostać do niego dokładnie dopasowana. Wymagana jest również próbka szkła lub 
dokładny jego opis. 
W takich przypadkach zawsze zaleca się zbudowanie modelu projektu z wszystkimi jego 
elementami, które będą użyte tak, aby każdy był pewny, że w końcowej fazie wszystko 
będzie tak, jak było zamierzone. 
Proszę skontaktować się z ICD telefonicznie w razie pytań co do tego typu instalacji. 
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TM #0004 Niedopasowania wynikające 
z różnych metod stosowania 

Data: 23 marca 1999 roku 

Data przeglądu:  21 października 1994 roku 

Numer 
biuletynu:  

0004 

Temat: Niedopasowania wynikające z różnych metod stosowania 

Szczegóły: 
W przypadku jasnych kolorów, może zaistnieć niedopasowanie jeżeli część projektu 
wykonana jest przez polewanie, a inna część przez natryskiwanie. Zawsze najlepiej jest 
wykonać cały projekt przy pomocy jednej metody lub drugiej (jeżeli jest to możliwe). 
Jeżeli musi być wykonane natryskiwanie, należy upewnić się, że warunki, grubość, 
utwardzanie, itp. są tak typowe jak jest to możliwe. 
Przy jasnych kolorach różne utwardzacze mogą również posiadać wykrywalne różnice w 
powłoce. 
Tak jak ze wszystkim innym dotyczącym koloru: Preferowana jest jednolitość we 
wszystkich aspektach projektu! 
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TM #0005 Zgodne kleje – szczególnie 
etykietowanie 

Data: 10 września 1990 roku 
Data przeglądu:  21 października 1994 roku 
Numer biuletynu:  0005 
Temat: Zgodne kleje – Szczególnie: Etykietowanie 
Szczegóły: 
Ostatnio wykonawca projektu zainstalował szkło okładzinowe ściany powleczone 
OPACI-COAT-300® przy pomocy kleju mastyki lustrowej (na bazie rozpuszczalnika) ze 
spodziewanym szkodliwym wynikiem. Istnieje prawdopodobieństwo, że wykonawca nie 
był w pełni poinformowany co do zgodności i że tafle użyte w projekcie nie posiadały 
wymaganych etykiet. Proszę upewnić się, że nie wydarzy się to w żadym wykonywanym 
przez siebie projekcie. Należy dać swojemu monterowi kopie informacji dotyczących 
instalacji z Instrukcji Technicznych i sprawdzić, czy każda tafla posiada etykietę. Nadal z 
przyjemnością dostarczymy etykiet na nasz koszt. Przykład poniżej: 

OPACI-COAT-300® 
POWŁOKI SILIKONOWE DO SZKŁA 

Uwaga!! Materiał z gumy silikonowej!! 

♦ Używać tylko neutralnych uszczelniaczy silikonowych, takich jak DOW 
Corning #795 lub #995 

♦ NIE używać uszczelniaczy na bazie kwaśnej! 
♦ NIE montować instalacji w terenie! 
♦ NIE używać Mirror Mastic, taśm dwustronnych ani neoprenowych bloków 

ustawiających! 
♦ Uszczelki, materiały izolacyjne i bloki ustawiające muszą być zgodne! 
♦ Montowanie strukturalne musi być zatwierdzone! 

♦ Nie rekomenduje się używania w miejscach widocznych! 

♦ Właściwe metody ogladania (Odnośnik: ASTM C1048). 

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z 
dostawcą OPACI-COAT lub z ICD. 

04/06 

 

Page 30 
K:\MY OPACI-COAT-300\My OC300 Translations\Polish\53 INSTRUKCJA OBSTUGI 

Handling Guide POLISH 11.9.06.doc 
Revised Aug 17, 2005, Nov 9, 2006 



 

 

TM #0006 Jednolitość i odpowiedniość 
Data: 3 października 1991 roku 

Data przeglądu:  16 października 1994 roku 

Numer 
biuletynu:  

0006 

Temat: Jednolitość i odpowiedniość 
GRUBOŚCI POWŁOKI 

  

Kilku naszych klientów doświadczyło pewnych prawdziwych i pewnych domyślnych 
problemów w trakcie projektów, w których powłoka została nałożona w niejednolity 
sposób powodując cienkie obszary w powłokach nieprzezroczystych. Taka pomyłka 
często nie powoduje problemu z powodu nieprzezroczystego szkła powłoki 
nieprzezroczystej. 
Wymagana przez ICD minimalna grubość lepkości OPACI-COAT-300® przy powlekaniu 
natryskiem, powlekaczem polewającym i wałkiem wynosi 8 milicali (0,2 mm) mokrej i 13 
milicali (0,33 mm) kiedy wamagana jest ochrona od wypadu. Gwarancja produku jest 
oczywiście oparta na spełnieniu tych minimalnych wymagań. 
Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy mogą być zmęczeni, że oświetlenie jest często 
niewystarczające i że nadzór nie zawsze jest dokładny. Dlatego zalecamy, aby do 
procesu produkcyjnego został wprowadzony podświetlany stół. Jest to niedrogi 
przedmiot, który może zaoszczędzić tysięcy dolarów kiedy pozwoli on na wykrycie 
produktu, który jest nie do zaakceptowania w momencie, kiedy zacznie się pojawiać 
problem. Niezbędne jest również używanie miernika wilgotności. 
Oczywiście bardziej prawdopodobne jest, że problem ten zaistnieje przy stosowaniu 
powlekania natryskowego, dlatego dobrze byłoby ponownie przeszkolić pracowników 
odnośnie odpowiednich technik natryskiwania, w tym spryskiwania poprzecznego i 
zapewnić, że osoba natryskująca zwraca uwagę. 
Podświetlany stól natychmiast wykaże wszelkie problemy. 
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TM #0007 Podstawowe zastosowanie 
Data: 19 maja 1992 roku 

Data przeglądu:  21 października 1994 roku 

Numer 
biuletynu:  

0007 

Temat: Podstawowe zastosowanie 

Szczegóły:  

OPACI-COAT-300® jest kolorową emulsyjną powłoką silikonową, która twardnie jako 
warstwa elastometryczna. 
Powłoka jest nanoszona na drugą powierzchnię przeźroczystych, zabarwionych, 
odblaskowych i wysokojakościowych powierzchni szklanych. 
Kolory są zaprojektowane tak, aby pasowały, kontrastowały lub harmonizowały z 
widocznym szkłem. 
OPACI-COAT-300® stosowana jest głównie w miejscach niewidocznych.  
Nadaje się do tafli powłok nieprzezroczystych jak również do montowania ozdobnego we 
wnętrzach. 
Dla całkowitej nieprzezroczystości przy użyciu OPACI-COAT-300® wymagane jest 
ciemne tło. 
NIE zaleca się stosowania OPACI-COAT-300® w widocznych miejscach, gdzie rozproszone 
światło może stwarzać problem. 

TM #0008 Przezroczysty silikon Dow 
Corning® 799 dla okładania ścian 
poniżej 72 cali 

Data: 30 kwietnia 1997 roku 

Data przeglądu:   

Numer 
biuletynu:  

0008 

Temat: Przezroczysty silikon Dow Corning® 799 
do okładania ścian poniżej 72 cali 

Szczegóły: 
ICD zakończyło ocenę przezroczystego silikonu Dow Corning® 799. Ustaliliśmy, że 
silikon ten zgadza się z OPACI-COAT-300® i dobrze do niego przylega. 
Materiał ten jest zatwierdzony do okładania ścian poniżej 72 cali wysokości. Pozostałe 
instrukcje pozostają bez zmian. 
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TM #0009 Podnoszące przyssawki 
próżniowe 

Data: 30 sierpnia 1999 roku 

Data przeglądu:  Nie dotyczy 

Numer 
biuletynu:  

0009 

Temat:  Podnoszące przyssawki próżniowe  
Szczegóły: 
ICD stale testuje produkty, które mogą wejść w kontakt z OPACI-COAT-300® lub które 
być mogą być umieszczone w pobliżu jej. 
NIE UŻYWAĆ PODNOSZĄCYCH PRZYSSAWEK PRÓŻNIOWYCH NA POWŁOCE! 
Używanie podnoszących przystawek próżniowych w bezpośrednim kontakcie z OPACI-
COAT-300® może spowodować plamy na powłoce silikonowej. Plamy takie 
spowodowane są gumą używaną w takich przyssawkach. Plamy będą szczególnie 
widoczne na kolorach średnich do jasnych. 

 
TM #00010 OPACI-COAT-300® i Low-E w 
jednostce IG 

Data: 24 maja 1999 roku 

Data przeglądu:  25 września 2001 roku 

Numer 
biuletynu:  

0010 

Temat: OPACI-COAT-300® i Low-E w jednostce IG 

Niniejsza aktualizacja dotyczy używania OPACI-COAT-300® w specyficznych 
zastosowaniach szkła z izolacją. 
Okazało się, że przy użyciu OPACI-COAT-300® na powierzchni #3 z Low-E na 
powierzchni #2 jednostki szkła izolowanego, może zaistnieć zamglenie lub 
odkolorowanie. 
OPACI-COAT-300® używana była na powierzchniach #3 i #4 jednostek szkła 
izolowanego przez ponad dekadę z doskonałymi wynikami na wszystkich podłożach. 
Wydaje się, że jest to problem specyficzny dla zastosowań przy użyciu szkła z Low-E. 
Użycie szkła z Low-E w miejscach powłok nieprzezroczystych jest nietypowy, jednak 
czasami projektant zdecyduje... 
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TM #00011 Montowanie strukturalne 
OPACI-COAT-300® 

Data: 29 maja 1999 roku 

Data przeglądu:  29 września 2001 roku 

Numer 
biuletynu:  

0011 

Temat: OPACI-COAT-300® - Montowanie strukturalne 

Obecnie możliwe jest dwustronne montowanie strukturalne bez czyszczenia krawędzi 
szkła powleczonego OPACI-COAT-300®. 

Dow Corning zakończył przeprowadzanie testów na przyleganie z silikonowym klejem 
strukturalnym Dow Corning® 995. Wykonane testy wskazują, że uszczelniacz posiada 
odpowiednie przyleganie zatwierdzone do zastosowania strukturalnego w kontacie z 
OPACI-COAT-300®. 
Dow Corning zatwierdził użycie silikonowego kleju strukturalnego Dow Corning® 995 do 
przylegania do szkła powleczonego OPACI-COAT-300® w projektach, w których 
testowanie na przyleganie specyficzne dla tego projektu zostało pomyślnie zakończone. 
Co do innych podłoży (metalowych czy szklanych) Dow Corning gwarantuje tylko 
przyleganie uszczelniacza do powłoki nieprzezroczystej. 
ICD gwarantuje przyleganie OPACI-COAT-300® do szkła kiedy OPACI-COAT-300® 
została nałożona przez certyfikowanego AFF. 

Aby gwarancja miała zastosowanie musi być przeprowadzone pomyślne testowanie 
zgodności i przylegania. 

Towarzyszące informacje są do przeglądu. Wykonawca montowania jest ogólnie 
odpowiedzialny za przedłożenie elementu do Dow Corning. 
Co do wszelkich pytań proszę skontaktować się z ICD. 

Proszę odnieść się do Biuletynu Technicznego #0012 

Montowanie strukturalne 
Obecnie istnieje możliwość dwustronnego montowania strukturalnego przy użyciu 
OPACI-COAT-300®. Zdecydowano, że uszczelniacz budowlany Dow Corning® 995 jest 
zgodny z OPACI-COAT-300® i charakteryzuje go wyjątkowe przyleganie do niej. 

Proces zatwierdzenia strukturalnego – Należy zobaczyć Pakiet 
przedłożenia projektu. System musi być zatwierdzonym systemem strukturalnym. 
Wszystkie podelementy muszą być przedłożone do miejscowej placówki testowania 
Dow Corning. Dla utrzymania ważności gwarancji musi być przeprowadzone testowanie 
Dow Corning. Proszę skontaktować się z ICD co do wszelkich pytań dotyczących tych 
informacji. Normalne testowanie zgodności nadal będzie skierowane do ICD. 

Definicja strukturalna  
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iedy dwie strony szkła posiadają uwięzienie machaniczne, OPACI-COAT-300® nie 

Dwustronne strukturalne – bez odcinania 
 

K
będzie wymagała odcinania 
 

Metody montowania strukturalnego 

 

Załącznik mechaniczny 

   

 OPACI-COAT-300®  

   

Dow Corning® 995 K  rawędź nie jest odcięta Dow Corning® 995 

   

   

   

   

 Załącznik mechaniczny  

 
 

   

 Dow Corning® 995  

   

Załącznik mechaniczny OPACI-COAT-300® Załącznik mechaniczny 

   

 Krawędź nie jest odcięta  
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 Dow Corning® 995  
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any do zamocowania okładzin 
enia 

życie dwóch niezgodnych silikonów spowoduje 

TM #00012 Odpowiednie utwardzani
silikonu 

Data: 25 września 200

Data przeglądu:  Nie d

Numer biuletynu:  
Temat: Odpowiednie utwardzanie silikonu 

Szczegóły: 
Jako usługa dla architektów i AFF, ICD dokonuje testów zgodności na wielu 
uszczelniaczach i klejach. Każdy indywidualny materiał jest nakładany, utwardzany
przetestowany produktami ICD. Na przykład, zatwierdziliśmy Dow Corning 795, jak 
również zatwierdziliśmy Dow Corning 1199 do używania z silikonami ICD. Produkty te 
testowane są indywidualnie, a nie w połączeniu z innymi uszczelniaczami. Wyniki 
łączenia testów byłyby nieograniczone. Następnie ważne jest, aby skonsultować się z 
producentem każdego uszczelniacza, aby uzyskać informacje dotyczące zgodno
pomiędzy uszczelniaczami a innymi materiałami. 
Dobrą zasadą jest, jeżeli jeden uszczelniacz jest używ
ścian w zalecanych przez ICD metodach, powinno upłynąć trochę czasu dla utwardz
uszczelniacza mocowania przed dodaniem uszczelniacza obwodu. Nie wszystkie 
silikony, powłoki nieprzezroczyste czy uszczelniacze posiadają taki sam skład 
chemiczny. Istnieją przypadki kiedy u
reakcję, która może uszkodzić silikon powłoki nieprzezroczystej oraz/lub uszczelniacz. 
Przede wszystkim, przez rozpoczęciem każdego projektu należy skonsultować się z 
każdym producentem materiału. 
Ważne jest, aby wykonawcy instalacji skontaktowali się z dostawcami 
kleju/uszczelniacza odnośnie ich prawidłowego użycia. 
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a powleczonego 
u pracy 

8 listopada 2003 roku 

umer biuletynu:  #0013 

iejscu pracy 

zczegóły: 

y, 

 

na szkła architektonicznego na miejscu budowy; Muszą być 

k 
lenia 

iejscu 
I-

Towary w skrzyniach: Wyłożyć skrzynię materiałem tworzącym barierę (plastik). 

TM #00013 Ochron
szkła w miejsc

Data: 1

Data przeglądu:  Nie dotyczy 

N
Temat: Ochrona powleczonego szkła w m
S

Kiedy architektoniczne produkty szklane przybędą na miejsce pracy, odpowiednie 
metody przechowywania mogą pomóc w zapewnieniu ochrony przed szkodami 
spowodowanymi dłuższym wystawieniem na wilgoć, kurz i odpadki z miejsca budow
chemikaliami żrącymi, jak również przez narażenie na inne chemikalia i prace 
budowlane. Nieodpowiednie przechowywanie i obsługa mogą prowadzić do uszkodzenia
architektonicznych produktów szklanych łącznie z produktami powłok 
nieprzezroczystych szkła. Również nie stosowanie się do tych instrukcji może 
unieważnić gwarancję ICD AFF dotyczącą projektu. 

Nowe wydanie: Stowarzyszenie Szkła Ameryki Północnej (GANA) ostatnio wydało 
Biuletyn informacyjny dotyczący szkła (TD-03-1003), który załączony jest do 
niniejszego Biuletynu technicznego. 

GANA TD-03-1003: Ochro“
przedsięwzięte kroki aby zapobiec stałym uszkodzeniom szkła.” 

Instrukcje użycia ICD dotyczą odpowiedniego udoskonalania, wysyłki i obsługi, ja
również odpowienich procesów instalacyjnych. Instrukcje użycia są częścią szko
początkowego i certyfikacyjnego, które jest wymagane i dostarczone przez ICD.  

Proszę skonsultować się z ICD co do specyficznych zaleceń przechowywania w m
prac specyficznych dla powłok nieprzezroczystych szkła powleczonego OPAC
COAT300®. 

Środki zaradcze: 

 Przechowywanie w miejscu otwartym: Zakryć wodoszczelnym materiałem. 
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945 SW Wanamaker Drive, Suite A 
Topeka
(785) 2
www.g

 
Stowarzyszenie Szkła Ameryki Północnej 
2

, KS 66614-5321 
71-0208 Faks: (785) 271-0166 
lasswebsite.com 
tyn informBiule acyjny dotyczący szkła         GANA TD-03-1003 

 
Ochron y
 
Muszą m szkła 
 
Produk
dachow
budow
zastos loatacyjne wymagają szkła 
powlekanego i izolującego, które daje większą wydajność energetyczną; oraz 
często
bezpie
eksplo downictwie zarówno rezydencyjnym jaki i komercyjnym 
używa się więcej szkła. Bardziej cenne produkty zwiększyły wagę opowiedniego 
przech ny w 
trakcie
 
Podczas produkcji, udoskonalania i instalacji szkła, należy ostrożnie obchodzić 
się z p i. 
Materi dczas wysyłki i 
dostaw dowy, są one 
narażone na wiele warunków i  wpływów, które niekorzystnie wpływają na 
estetyk
napraw
niepra chodzenia się z nim, narażenia na chemikalia i środki 
ługujące, przedłużone narażenie na wilgotność, atak mechaniczny i rozbicie, 
uszkod
metod
 
Dosta
 
Okna, e do budów rezydencyjnych zazwyczaj dostarczane 
są na miejsce budowy wstępnie zamontowane, podczas gdy zastosowanie w 

tały 
do  
materia dowy. 
Złożona natura projektów budowlanych i zarządzanie miejscem budowy wymaga 

j dostawy oraz właściwego 

a szkła architektonicznego na miejscu budow  
 być przedsięwzięte kroki, aby zapobiec stałym uszkodzenio

ty ze szkła architektonicznego używane w oknach, drzwiach i oknach 
ych w dzisiejszych rezydencyjnych i komercyjnych projektach 

lanych są bardziej złożone niż te, które były używane we wcześniejszych 
owaniach okiennych. Wymagania eksp

 utwardzanego termicznie, aby zapewnić większą wytrzymałość, 
czeństwo i zabezpieczenie. W wyniku zwiększonych zdolności 
atacyjnych, w bu

owywania w miejscu pracy, odpowiedniej obsługi, instalacji i ochro
 procesu budowy. 

roduktami, aby zapobiec uszkodzeniom ich powierzchni i krawędz
ały pakowane są tak, aby zapewnić ich ochronę po
y. Kiedy gotowe materiały umieszczone są na miejscu bu

ę i funkcjonalność produktu. Uszkodzenia szkła, które są nie do 
ienia mogą zajść w trakcie nieprawidłowego przechowywania i 

widłowego ob

zenia spowodowane pobliskimi pracami budowlanymi oraz niewłaściwe 
y czyszczenia. 

wa na miejsce i przechowywanie 

drzwi i okna dachow

budowach komercyjnych często wymaga, aby indywidualne tafle szkła zos
starczone na miejsce i montowane w późniejszym terminie. Ważne jest, aby

ły były odpowiednio przechowywane na obydwóch rodzajach bu

dobrze zaplanowanej i dobrze wykonane
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rzechowywania materiałów. Następująca lista podaje zalecane procesy 

 

- W praktycznym zakresie, dostawy szkła powinny być skoordynowane, 
rzechowywania. 

 

 

- Indywidualne skrzynie ze szkłem i materiałami wstępnie zamontowanymi 
blokowane i wzmocnione, aby zapobiec 

ich spadnięciu. 

- W jasny sposób, przy pomocy kolorowych wstążek lub taśm oznaczyć 
hronio mi 

materiałami. 

- Zape
czynniki korozyjne, takie jak odpływy z betonu lub z cementu. 
 
 Zape arażone na inne 

prace budowlane takie jak spawanie, malowanie, izolowanie czy 

 
- W celu monitorowania warunków, ustalić program codziennych 

ins  montowania i w razie 
potrzeby, zapewnienia odpowiednich działań naprawczych. 

 
Uświadomienie innych pracowników 

p
dotyczące dostawy na miejsce i przechowywania materiałów okiennych: 
 

- Przed rozpoczęciem pracy należy skonsultować się z dostawcami szkła i 
systemów montowania odnośnie specyficznych zaleceń dotyczących
przechowywania na miejscu, obsługi, instalacji oraz ochrony ich 
materiałów. 
 

aby zminimalizować okres p

- We współpracy z głównym wykonawcą lub budowniczym, 
podwykonawcy powinni wybrać znajdujące się na budowie zadaszone 
miejsca przechowywania, w których nie ma bezpośredniego odpływu 
deszczu i wody, które nie są miejscami innych prac budowlanych, nie są
narażone na wzmożony ruch, oraz takich, w których przesuwanie i kontakt 
z materiałem będą zminimalizowane. 
 

powinne być zabezpieczone, za

 
- Bloki lub podtrzymywacze powinny zapewnić, że dolna krawędź 
materiałów będzie utrzymana wysoko ponad możliwymi kałużami 
deszczu. 
 
- Zapewnić bezpieczne tymczasowe przykrycie, które zapobiega 
bezpośredniemu przepływowi wody ale zapewnia 
wentylację i zwalcza tworzenie się kondensacji na szkle. 
 

c ne miejsca ze skrzyniami ze szkłem i wstępnie zamontowany

 
wnić, aby przechowywane materiały nie były wystawione na 

- wnić, aby przechowywane materiały nie były n

uognioodparnianie. 

pekcji przechowywanego szkła i systemów
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Kiedy materia ch 
miejsc budow i 

ożliwości stałego ich uszkodzenia oraz poziomu swojej odpowiedzialności w 
r 

miejsca budowy musi zapewnić, że w przypadku uszkodzenia, zostanie 
kierowana natychmiastowa uwaga na warunki i że wyszkolony pracownik 

 
bsługa i instalacja na miejscu 

ateriał powinni obsługiwać wyszkoleni pracownicy jak również oni powinni 
 m

okna dachowe tem 
ASTM E 2112 rzwi i okien 
achowych. Ze szkłem stosowanym w komercyjnym montowaniu należy obchodzić się i 

 podanymi w Podręczniku Montowania 
towarzyszenia Szkła Ameryki Północnej (GANA). 

aby 
ch, drzwiach i oknach dachowych na spawanie, 

rbę, gips, uszczelniacze, uognioodparnianie, jak również na atak czynników 
czy 

łów 
e się lista 

nie 
e 

ni lub krawędzi szkła 

, 

 
ły okienne dostarczone są do rezydencyjnych i komercyjny
y, ważne jest aby wszyscy inni pracownicy budowlani byli świadom

m
przypadku, gdy materiały narażone zostaną na szkodliwe warunki. Nadzó

s
odpowiednio wyczyści materiały okienne. 

O
 
M
instalować ateriały okienne. Okna rezydencyjne i lekkie okna komercyjne, drzwi i 

powinny być instalowane zgodnie z Miedzynarodowym dokumen
-01 – Typowe praktyki przy instalacji zewnętrznych okien, d

d
instalować go zgodnie z wytycznymi
S
 
Inspekcja i ochrona poinstalacyjna 
 
Po instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na inne prace budowlane, 
zapobiec narażeniu szkła w okna
fa
żrących i chemicznych. Podwykonawca i główny wykonawca lub budowni
powinni codziennie sprawdzać i dokumentować stan montowanych materiałów. 
Na tym etapie budowy zalecane jest, aby główny wykonawca lub budowniczy 
przypomnieli innym pracownikom budowy o możliwości uszkodzenia materia
montowanych oraz aby wprowadzili systemy ochrony. Poniżej znajduj
typowych stanów i powodów uszkodzeń szkła po instalacji: 
 
Stan:  Mokre szkło – powoduje stałą korozję/plamy na powierzchni 
 
Powód:  Przechowywanie na zewnątrz bez przykrycia lub przechowywa

przez długi okres czasu; nieodpowiednia wentylacja; niewłaściw
rozdzielenie szkła 

 
Stan:  Uszkodzenie powierzch
 
Powód:  Niewystarczająca ochrona na miejscu; miejsce przechowywania

narażenie na inne prace budowlane 
 
Stan:  Atak chemiczny lub korozja powierzchni 
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zenie powierzchni odpryskami spawania i obniżenie 
wytrzymałości 

owód:  Ulokowanie szkła obok prac spawania; niewystarczająca ochrona 

na 
zasowego 

czyszczenia zainstalowanego szkła podczas budowy 

eżeli szkło jest narażone na szkodliwe materiały lub warunki podczas budowy, 

i 

Głębokie zadrapania powierzchni, kontakt z z gorącym wypryskiwaczem 
spawania i uszkodzenie krawędzi zagrażają integralności szkła i mogą wymagać 
jego wymiany. Kontakt powierzchni ze szkodliwymi materiałami będzie wymagał 
natychmiastowego wyczyszczenia jej przez wyszkolonego profesjonalnego 
zmywacza okien. Szkło powinno być czyszczone ściśle według Biuletynu 
informacyjnego szkła – Odpowiednie procesy czyszczenia architektonicznych produktów 
szklanych.  Główni wykonawcy, budowniczy, właściciele oraz zmywacze okien powinni 
również zaznajomić się z Biuletynem informacyjnym szkła – Szklane powierzchnie 
utwardzane termicznie są inne, aby znaleźć odpowiedzi na swoje dodatkowe zastrzeżenia 
przy czyszczeniu produktów szklanych hartowanych lub utwardzanych termicznie. 
Obydwa dokumenty opublikowane są przez Stowarzyszenie Szkła Ameryki 
Północnej i dostępne są do bezpłatnego załadowania ze strony internetowej 
GANA: www.glasswebsite.com lub przez skontaktowanie się z siedzibą stowarzyszenia 
pod numerem telefonu: (785)-271-0208. 
 
Jeżeli narażenie na szkodliwe czynniki spowoduje stany, które nie mogą być 
wyczyszczone przy zastosowaniu wytycznych przemysłowych, należy 
skonsultować się z wytwórcą/dostawcą szkła co do bardziej agresywnych 
procesów polerowania i czyszczenia chemicznego szkła. Użycie bardziej 
agresywnego procesu może samo w sobie zniszczyć szkło. Uważne rozważenie i 
dyskusja musi poprzedzić użycie agresywnych procesów czyszczenia. 
 

Powód:  Nadmierny natrysk i spływanie chemikaliów z 
uszczelnienia/czyszczenia betonu, cementu, dachów, itp.; 
niewystarczająca ochrona oraz/lub złe miejsce przechowywania. 

 
Stan:  Zniszc

 
P

przechowywanego lub zainstalowanego szkła 
 
Stan:  Korozja powierzchni i plamy z odpływu z betonu i cementu 
 
Powód:  Nieodpowiednie przechowywanie oraz/lub nieodpowiednia ochro

niezainstalowanego szkła; brak szybkiego, tymc

 
Czyszczenie podczas budowy 
 
J
główny wykonawca lub budowniczy i wszyscy pracownicy budowy powinni być 
natychmiast poinformowani o możliwościach uszkodzeń. Należy skonsultować 
się z wykonawcą montażu i wytwórcą szkła, aby uzyskać ocenę szkody 
zalecenia działań naprawczych. 
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Główny w monogram okresowego 
czyszczen sy budowy i warunki w 

u budowy często pow rudu i odpadków. Profesjonalne 
zenie na pierwszy zn  może zmniejszyć możliwość 

. 

Długoterminowa konserw
 

 
które 

e 
czenia 

resie 

ykonawca lub budowniczy mogą ustanowić har
ia w czasie procesu budowy. Przedłużone okre

miejsc
czyszc

odują zbieranie się b
ak zebrania się brudu

zniszczenia szkła
 

acja i utrzymanie budynku 

Po zakończeniu budowy i przez czas istnienia budynku, okna, drzwi i okna 
dachowe powinny być odpowiednio czyszczone. Fasady budynków mogą być
narażone na odpływ uszczelniaczy, zanieczyszczeń, brudu i odpadków, 
przez dłuższy okres czasu mogą zaatakować i zniszczyć powierzchnie szklane. 
Aby zapewnić długoterminową estetykę i eksploatację szkła, harmonogramy 
konserwacji budunku powinny zawierać częste czyszczenie. 
 
Właściciele budynku powinni zapewnić, że osoby czyszczące materiały okienn
są świadomi jakie produkty zostały użyte w budynku i znają procesy czysz
i praktyki zalecane przez producenta i przemysł szklany. 
 
Odpowiednia ochrona szkła w oknach, drzwiach i oknach dachowych w ok

ąbudowy i w okresie eksploatacji budynku jest kwesti  zasadniczą. Zaplanowanie i 
stosowanie praktyk zalecanych w tym biuletynie sprawi, że szkło spełni 
oczekiwania estetyczne i eksploatacyjne oraz potrzeby mieszkańców budynku. 
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8 września 200

 Nie dotyczy 

OPACI-COAT-
Formularz pa ż u

ia p jektu został sporządzo  
eksploatację produktu OPACI-COAT 300® o

 się  następującymi wymaganiami. 
ularz przedłożenia projektu je o użytku. Proszę wypełnić ten 
dłożyć go do ICD do oceny „p owłoki 
ej. Zazwyczaj wykonawca mo zie miał dostęp do specyfikacji 

owłoki nieprzezroczystej i do szczegółów. 
lt
y

okre o użytku wewnątrz nia powłoki 
inn

ści „prz
Niektóre produkty, takie j

które mate
pewne składniki chemicz

ACI-C
testy 

stawiających, izolacji, materiałach do przekładania warstwami do 
 na in  kontakt i 

nta
hitektów
oduktam

ać się z ICD. 
egan
z c

czon e 
 zgo

ń proszę skontaktować się z ICD. 

Data: 3 roku 

Data przeglądu: 
Temat: 300® 

kietu przedło enia projekt  

Pakiet przedłożen ro ny tak, aby zapewnić wysokiej jakości
raz aby zakwlifikować się na 10-letnią 

Ograniczoną Gwarancję proszę zapoznać  z
Załączony form st do Twojeg
formularz i prze rzed” wytworzeniem p
nieprzezroczyst ntażu będ
p
Ważne jest, aby skonsu
uzyskania informacji dot

ować się z ICD jak również z każdym producentem, w celu 
czących zgodności pomiędzy ich produktami a innymi 

materiałami. 
„Wszystkie” produkty 

oczystej pow
ślone d  wgłębie

nieprzezr
względem zgodno

y zostać przetestowane i zatwierdzone przez ICD pod 
ed” zamierzonym ich użyciem.  
ak kauczuk neoprenowy, niektóre uszczelniacze, materiały 

izolacyjne i nie riały do przekładania warstwami do wysyłki mogą zawierać 
ne, które reagują nagatywnie, kiedy są umieszczone przy lub 

na utwardzonej OP OAT-300®. 
ICD przeprowadza zgodności na wielu uszczelniaczach, klejach, taśmach, 
uszczelkach, blokach u
wysyłki, jak również nych materiałach budowlanych narażonych na
znajdujących się w ko
swoich AFF i arc
przetestowany pr
skontaktow

kcie z OPACI-COAT 300®. ICD dostarcza tego jako usługę dla 
. Każdy indywidualny materiał jest nałożony, utwardzony i 
i ICD. Aby uzyskać listę zatwierdzonych materiałów, proszę 

ICD gwarantuje przyl
została nałożona prze

ie OPACI-COAT-300® do szkła kiedy OPACI-COAT-300® 
ertyfikowanego AFF. 

Aby 10-letnia Ograni
pomyślne testowanie

a Gwarancja miała zastosowanie
dności i przylegania. 

 musi być przeprowadzon

Co do wszelkich dodatkowych pyta
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owy  
Data wysła   Tak   Nie 

 projektu:   
 projektu:  ść projektu:  

Projekt jest:   
Zewnętrzny 

  Wewnętrzny 

 Numer koloru OPACI-COAT-300®:  
00®:  

dź przesłać do (nazwa i adres):  

Formularz ICD przedłożenia projektu bud
nia:  Druki 

wysłane:   
Nazwa
Miejsce Wielko
  

Numer projektu: 
Nazwa koloru OPACI-COAT-3

Odpowie
  Dla:  
  Telefon:  
  Faks:  
 
Powłoka 
nieprzezroczysta szkła 

Producent szkła:____________________________________________
Grubość:__________________________________________________
Rodzaj szkła: ______________________________________________

Montowanie 
strukturalne 2 strony 

   Tak    Nie 

Izolacja Producent: ________________________________________________
Rodzaj:___________________________________________________
Odległość od utrzymania:_____________________________________

Uszczelniacz Producent: ________________________________________________
Rodzaj:___________________________________________________

Taśmy/Uszczelki Producent: ___________________ Rodzaj:______________________
Bloki u
Rozsta

Producent: ___________________ Rodzaj:stawiające/ ______________________
wniki 

Metoda wyc

ścienna
wyziew
materia

 będą 
np. 
, itp... 

________________________________

hwytu ___________________________________ 
Przegroda ogniowa, Proszę podać inne produkty w systemie montowania, które

 bariera 
ów i inne 
ły 

narażone wewnątrz wgłębienia powłoki nieprzezroczystej, 
przegroda ogniowa, materiały bariery wyziewów, inne kleje

_________________________
_________________________________________________________

OPACI-COAT-300® 
 

magana jest 
a wypadu? 

Zalecana grubość powłoki:____________________________________
Uwaga: Niektóre kolory będą wymagały grubszej powłoki. 
Tak                                       Nie Czy wy

ochron
Specjalne wymagania  
 

ateriałach 
takich ja tawniki i taśmy, proszę określić skład chemiczny (silikon, kauczuk 

 
 
Przy określaniu próbek należy podać bardzo szczegółowy opis. Przy zapasowych m

k uszczelki, rozs
etylenowo-propylenowy, kauczuk neoprenowy, itp.), kształt i dostawcę. 
TYLKO DO Data otrzymania: ___________Data rozpoczęcia testów: _____________
UŻYTKU ICD 
 

Rejestr projektu nr.: _________Data odpowiedzi: ___________________

 

K:\MY OPACI-COAT-300\My OC300 Translations\Polish\53 INSTRUKCJA OBSTUGI 
Handling Guide POLISH 11.9.06.doc 

Revised Aug 17, 2005, Nov 9, 2006 



 

TM #00015 Ochrona powleczonego 
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Page 46 

Temat: Ochrona powleczonego szkła w miejscu pracy 

W związku z podatnością produktu rodki 
zapobiegawcze w celu ochrony materiałów od szkód i od zamarznięcia podczas transportu do Twojego 

wacji 

Data: 1 stycznia, 2006 roku 

Data przeglądu:  na 

Numer biuletynu:  #15 

na zamarzanie, ICD podejmuje wszelkie konieczne ś

zakładu. 

Do każdego zamówienia dołączone są Wskaźniki Obserwacji Zamarzania. Wskaźniki Obser
Zamarzania powinny być używane jedynie jako system wskazujący. Nie oznacza to, że produkt nie 
nadaje się do użytku. Jeżeli otrzymasz pojemnik z naruszonym wskaźnikiem obserwacji zamarzania 

MIAST OTWORZONE I SPRAWDZONE. 

(wskaźnik zmienił kolor na czerwony) lub który został w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy 
przedsięwziąć następujące kroki: 

1. Jako część normalnego procesu przyjmowania, WSZYSTKIE BĘBNY I KUBŁY 
POWINNY ZOSTAĆ NATYCH

NALEŻY SPRAWDZIĆ MATERIAŁ PRZED PODPISANIEM KWITU DOSTAWY. 

Jeżeli dostawca nie jest w stanie zaczekać na inspekcję, należy na kwicie dostawy 
odnotować MOŻLIWE ŻE PRODUKT JEST ZAMARZNIĘTY, PODLEGA DALESZE
INSPEKCJI. 

Wpisać ilość us

J 

zkodzonych (lub zamarzniętych) bębnów i kubłów na kwicie dostawy. 

 będzie trudne. 

kontaktować się z ICD, 
 lub możesz postąpić 

koło sześciu (6) 
  

 powolne mieszanie.  

jąc go do gładkiej 

dem koloru i przylegania.  
om i dostawcom, że każda 
sie zimowym wymagane są 

2. Przy otwieraniu bębnów oraz/lub kubłów należy zwrócić uwagę na następujące: 

Grudki w materiale; kryształki lodu z boku bębnów; zmiana koloru produktu; lub 
nadzwyczajnie wysoka lepkość. 
 
Zazwyczaj, jeżeli emulsja silikonu jest uszkodzona, mieszanie

3. Jeżeli podejrzewasz, że materiał jest zamarznięty, możesz s
aby dowiedzieć się w jaki sposób postąpić w takiej sytuacji,
zgodnie z następującym procedurem: 

a. Pozwól, aby materiał doszedł do temperatury pokojowej: o
godzin. NIE wystawiaj na bezpośrednie działanie ciepła.

b. Sprawdź materiał pod względem nadmiernych grudek –

c. Zmiksuj materiał poprzez powolne mieszanie doprowadza
konsystencji. 

d. Nanieś na niewielki kawałek szkła i sprawdź pod wzglę
Alert zamarzania jest metodą, jakiej używamy aby przypomnieć fabrykant
emulsja jest narażona na warunki zamarzania/odmrażania oraz, że w okre
środki zapobiegawcze, aby zmniejszyć ryzyko zamarznięcia materiału.  
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go 
szk

Data: 

Data przeglądu:  

Numer biulety

Temat: ść w 
 

Jak jest to opisane w adaniu” naszych 
Instrukcji St e to być 
zauważon
cech mogą
Jednym z w niestałej jednolitości koloru jest niezastosowanie 
odpowied nakładaniu. Jest to szczególnie ważne pracując z 

aby przy lkim nakładaniu ręcznym, grubość pokrycia była 
li mokr  Sprawdzanie nałożonej grubości dokonywane 

iernika rych milicali”, którego użycia uczy się podczas 
ji. Niewłączenie sprawdzania 

lach 
ego 

wiatła. Pomoże ono w odpowiedniej instalacji i zapewni jednolitość koloru 

TM #00016 Ochrona powleczone
ła w miejscu pracy 

6 listopada 2005 roku 

na 

nu:  #16 

Nanoszenie natryskiwania – Mokra grubo
milicalach i znaczenie oświetlenia tylnego

sekcji „Specjalne Ostrzeżenia przy Nakł
osowania, zaistnieć może brak jednolitości koloru. Moż

e jako: pory, odbarwienia oraz jasne/ciemne obszary. Wszystkie z tych 
 prowadzić do braku jednolitego koloru. 

 głównych powodó
niej grubości przy 

kolorami jasnymi i pastelowymi.  
ICD rekomenduje, wsze
co najmniej 10 milica ych.
jest przy pomocy „m mok
wszelkich szkoleń certyfikacji/powtórnej certyfikac
grubości do rutynowych Kontroli Jakości prowadzi do większej ilości problemów 
w trakcie instalacji. 
Jednym z rozwiązań, które zapewniają odpowiednią mokrą grubość w milica
i odpowiednią jednolitość grubości jest użycie do oświetlenia tylnego neonow
źródła ś
i rekomendowaną mokrą grubość w milicalach. 
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TM #00017 Znaczenie odpowiedniego 
 

Data prze NA 
Numer bi
Temat: 
Główni prod d 
mycia szkła dy wprowadzone przez PPG 
Industries: „

umycia s
Data: 6 listopada 2005 roku 

glądu:  
uletynu:  17 

Znaczenie odpowiedniego umycia s 
ucenci szkła napisali wiele artykułów na temat odpowiednich procesów i meto
. ICD rekomenduje i popiera następujące meto
Techniki mycia szkła rekomendowane przez PPG Industries”. Zgodnie z 
 Zatwierdzonego Wytwórcy Fabrycznego (AFF) należy stosować się do tej 

m Programu AFF jest zainstalowanie liniowego 

Programem
techniki. 

♦ Wymaganie poziomego lub pionowego 
mechan

♦ Do odpowie ® wymagane jest przygotowanie 
powierzchni.  

♦ Należy użyć odpowiedniej jakości środka czyszczącego. 

♦ Z powierzchni szkła należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia. 

♦ Należy zawsze sprawdzić szkło tuż przed nałożeniem  

♦ Aby zapewnić rozpuszczalność środków czyszczących, temperatura wody powinna 
wynosić pomiędzy 38 a 60 stopni Celsjusza. 

♦ W Programie AFF, mycie ręczne nie jest zatwierdzoną metodą. 

♦ Po umyciu, należy ostrożnie obchodzić się ze szkłem, nawet tłuszcze znajdujące się na 
skórze mogą spowodować brak przylegania powłoki. 

icznego zmywacza szkła przed lub w pobliżu linii powlekania. 

dniego użycia OPACI-COAT-300
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liminowania krawędzi 

Data: 
Data prze
Numer bi
Temat: żywanie taś liminowania krawędzi 
Niniejsza a -COAT-300® w zastosowaniach szkła z 
izolacją. 

OPACI-CO wynikami przez ponad dekadę na 
powierzchn ego (IG). Aby zapewnić odpowiednią jakość, 
wymagana ać odpowiedniej taśmy eliminacji krawędzi 
podczas pr  zastosowaniu. 

1. Taśma k, aby wytrzymała 
tempera

2. Dostęp
uszczel

uzyskać rekomendację właściwych taśm i w celu złożenia zamówienia, proszę 
skontaktować się z ICD. 

Nakładanie: 
Tuż przed nałożeniem OPACI-COAT-300®, należy ostrożnie, ręcznie nałożyć na 
czystą i suchą powierzchnię szkła taśmę eliminującą krawędzie. Aby zapewnić 
ciągłość przylegania, należy lekko docisnąć taśmę. Nieuczynienie tego może 
spowodowć wyciekanie przy krawędzi taśmy. 

Taśmę należy usunąć natychmiast po wyjęciu z pieca lub podczas suszenia w 
warunkach powietrza otoczenia. Przed usunięciem taśmy, należy pozwolić, aby 
powłoka utworzyła lekki kożuch. Zapewni to czystą, prostą krawędź w miejscu 
połączenia sklejenia krawędzi / powłoki jednostki. 

NIE należy pozwolić, aby OPACI-COAT-300®  całkowicie stwardniała przed 
usunięciem taśmy. 

TM #00018 Używanie taśmy e

26 kwietnia 2006 roku 
glądu:  NA 
uletynu:  18 

U my e
ktualizacja dotyczy używania OPACI

AT-300® używana jest z doskonałymi 
iach #2 i #3 jednostek szkła izolowan
 jest eliminacja krawędzi i należy używ
odukcji OPACI-COAT-300® w tym

eliminująca krawędzie musi być odporna na ciepło ta
turę twardnienia w piecu. 

ne są różne szerokości, w zależności od wymagań dotyczących szerokości 
nienia krawędzi. 

3. Aby 
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Taśma eliminowania krawędzi JH757 
Arkusz danych 
Ta wygodna w użyciu i odporna na ścieranie cienka taśma pokryta jest nisko przylepnym 
środkiem klejącym. Zmniejsza to pozostałości po kleju. Zazwyczaj używana do 
zastosowań m u askujących, JH757 tworzy ostrą linię markującą zapobiegając przeciekani
cieczy pod taśmę. JH757 jest wrażliwa na ketony, chlorowane węglowodory i estery. 

Kolor Żółty 

System przylegania Oparty na gumie 

Ogólna grubość .007” 

Przyleganie 20 uncji/si 

Siła rozciągania 18 funtów/cal 

Wydłużenie 200% 

Temperatura działania Maksymalnie -20 do 170F 

Pokazane wartości są typowe i nie należy ich stosować do pisania specyfikacji. Wszelkie 
dane mogą się zmienić bez powiadomienia. Przed użyciem, użytkownik powinien 
zdecydować o odpowiedniości produktu do zamierzonego wykorzystania. Użytkownik 
przyjmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w związku z powyższym użyciem. 
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Gwarancja 
GWARANCJE Wszystkie gwarancje na OPACI-COAT-300® są uzależnione i

uwarunkowane ścisłym przestrzeganiem podanych w niniejszej 
 

RZESTRZEGANE. 
 
OGRANIC
OPACI-CO

ne, 

 

kres dziesięciu (10) lat od 
daty produkcji, jeżeli będzie ona użytkowana, instalowana i nakładana zgodnie z 
następującymi zastrzeżeniami i warunkami: 

a. Że materiały zostały nałożone przez AFF w placówce, z którą zawarta jest Umowa 
AFF i pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem personelu wyszkolonego i 
certyfikowanego przez ICD oraz ze wstępną warunkową wiedzą zgodnie z 
instrukcjami stosowania i ważnymi specyfikacjami ICD w dniu zastosowania, oraz; 

b. Że skończony produkt nie został uszkodzony przez niewłaściwe obchodzenie się z 
nim, niewłaściwe używanie, nadużywanie lub celowe zaniedbanie czy to przed, w 
trakcie czy po zastosowaniu czy instalacji materiałów. 

3 Że ICD przekaże prawny tytuł do towarów, oraz; 

4 Że towary zostaną dostarczone wolne od jakiegokolwiek prawnego zabezpieczenia 
długu, zastawu czy obciążenia nieznanego pierwotnemu kupującemu. 

Powyższe gwarancje poczynione są w miejsce wszystkich innych pisemnych czy 
niepisemnych, wyrażonych czy dających się wywnioskować gwarancji, a niniejsza 
sprzedaż poczyniona jest z wyrażonym zrozumieniem, że nie istnieje dająca się 
wywnioskować gwarancja pokupności i że nie istnieje dająca się wywnioskować 
gwarancja odpowiedniości na szczególny cel, do jakiego towary są sprzedane. 
Pierwotny kupujący poświadcza, że nie polega na umiejętnościach ani na ocenie ICD 
przy wybieraniu ani dostarczaniu towarów odpowiednich na szczególny cel i że nie 
poczyniono ani nie polegano na żadnych innych opisach w odniesieniu do jakości i 
funkcji tych towarów.  
Powyższe gwarancje przekazane są tylko pierwotnemu kupującemu ten produkt, który 
jest pokryty niniejszą gwarancją i będzie to oznaczało osobę której pierwotnie zostały 
sprzedane towary przez ICD. Na tych obszarach i w tych krajach, w których produkty 
ICD sprzedawane są przez odsprzedawcę/dystrybutora, za pierwotnego kupującego 

umowie metod, itp., jest więc ABSOLUTNIE KONIECZNE, ABY 
TE INSTRUKCKJE BYŁY DOKŁADNIE P

ZONA GWARANCJA 
AT-300® 

Industrial Control Development, Inc. (ICD), Vancouver, Washington, gwarantuje tylko: 

1. Że OPACI-COAT spełni specyfikacje dotyczące sprzedaży i specyfikacje technicz
które wchodzą w życie w dniu kiedy te produkty są wyprodukowane, zastrzegając 
sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia do zmiany którejkolwiek z tych 
specyfikacji technicznych i specyfikacji sprzedaży czy innego opisanego materiału, w
miarę jak towary podlegają zmianom i ulepszeniom; 

2. Że OPACI-COAT nie będzie się łuskać, zdzierać, odkruszać, pęcherzyć ani 
wytwarzać żadnych zauważalnych zmian w kolorze przez o
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będzie uważać się tę osobę, która pierwotnie zakupiła produkt od 
odsprzedawcy/dystrybutora, a nie od ICD. Pierwotną sprzedażą będzie sprzedaż 
użytkownikowi/kupującemu przez odsprzedawcę/dystrybutora. 
ICD nie będzie odpowiedzialne za żadne szkody przypadkowe lub wynikające z 
przypadku. Jedynym wyrównaniem szkody pierwotnego kupującego i całkowitą 
odpowiedzialnością ICD za jakiekolwiek roszczenie lub powód działania wynikający z 
niniejszej umowy, lub z dostarczonych towarów jest wyraźnie ograniczona do: 

a. Zastąpienia lub zwrotu kosztów zakupu wszystkich towarów, które okażą się 
inne niż zagwarantowane, według uznania ICD, lub; 

b. Płatność nie przekraczająca 300 procent (300%) ceny zakupu, nie włączając 
przewozu, która to cena rzeczywiście została zapłacona za specyficzne 
towary, co do których rości się szkody. 

Oprócz gwarancji w Części 2 powyżej, wszelkie zwroty kosztów lub wymiana towarów 
uwarunkowane są powiadomieniem ICD przez pierwotnego kupującego w przeciągu 
piętnastu (15) dni od daty wysyłki przez ICD, że towary są inne niż zagwarantowane. 
Niepowiadomienie przez pierwotnego kupującego w przeciągu okresu piętnastu dni 
zgodnie z tą umową stanowi o zrzeczeniu się przez pierwotnego kupującego wszelkich 
roszczeń dotyczących towarów. Na żądanie ICD, wszystkie niezużyte materiały uznane 
przez pierwotnego kupującego za inne niż zagwarantowane muszą być zwrócone do 
ICD z przedpłaconymi kosztami transportu. 
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