
Szkło na dobre samopoczucie SANCO PLUS EN2 

Informacja Produktowa

Mniej energii, więcej dziennego światła, neutralność kolo-
rystyczna od środka i od zewnątrz.

Centralnym tematem w odniesieniu do nowoczesnych szyb izolacyjnych jest 
konieczność jak najlepszego połączenia wzrastającego zapotrzebowania na 
odczucie komfortu w mieszkaniu z efektywnym wykorzystaniem energii. Ni-
skie temperatury oraz ponure, pozbawione słońca dni bardzo niekorzystnie 
wpływają na nasze samopoczucie. Szczególnie problemem tym dotknięte są 
jesienią i zimą regiony środkowej i północnej Europy. W tym okresie rzeczą 
naturalną jest zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie oraz sztuczne świa-
tło. Następstwem tego są wysokie koszty energii połączone z wciąż rosnącą 
degradacją naszego klimatu. Bardzo dobra izolacyjność cieplna połączona z 
wysoką przepuszczalnością świtała w nowoczesnej szybie zespolonej jest w 
tym miejscu najlepiej pasującą odpowiedzią.

Mniejsze zapotrzebowanie na energię, wypełnienie natural-
nym światłem i wierne odtwarzanie barw

Wymienione powyżej cechy łączy ze sobą nowy produkt SANCO SILVERSTAR 
EN2plus przedstawiając sobą przyjazną dla środowiska i oferującą najwyższej 
jakości komfort szybę zespoloną. Jako szyba dwukomorowa dzięki zastoso-
waniu nowej powłoki firmy Glas Trösch osiąga bardzo niski współczynnik Ug 
wynoszący 0,6 W/m2K dzięki czemu w znaczący sposób przyczynia się do 
ograniczenia strat ciepła. Przepuszczalność światła wynosi aż 74 % dla szyby 
dwukomorowej. W ten sposób trafia do pomieszczenia znacznie więcej natu-
ralnego dziennego światła, a co za tym idzie nie trzeba tak często korzystać 
ze zużywającego ogromne ilości energii sztucznego oświetlenia. Komfort prze-
bywania w pomieszczeniach znacznie zwiększa się również dzięki niezmienio-
nym, neutralnym kolorom, które wyrażane są za pomocą indeksu odtwarzania 
barw (Ra). Dodatkowo niski wskaźnik odbicia światła wynoszący tylko 14 % 
znacznie redukuje przeszkadzające refleksy powstające przy spoglądaniu przez 
szybę od środka jak i od zewnątrz. www.sanco.de



Efektywne wykorzystane energii, więcej 
naturalnego światła, wysoki indeks odtwa-
rzania naturalnych barw. Kolejny krok na 
drodze do komfortowego mieszkania.

SANCO Plus EN2
Argumenty od razu rzucające się w oczy

■■ Znakomity współczynnik Ug wynoszący 0,6 W/m2K 
 ➞■Efektywne obniżenie kosztów ogrzewania i ochrona środowiska
■■ Bardzo wysoka przenikalność światła wynosząca 74 % 

 ➞■Dużo naturalnego światła a dzięki temu oszczędność na sztucznym  
      oświetleniu
■■ wysoki indeks odtwarzania barw 96 i niskie odbicie światła wynoszące 14 % 

 ➞■neutralne oddawanie kolorów bez przeszkadzających refleksów na  
      szybie

Całkowita przepuszczalność
energii 53 %

Przepuszczalność
światła 74 %

Odbicie światła
na zewnątrz 14 %

Odbicie promieniowania
na zewnątrz 27 %

Typ szkła Budowa szyby Wartość Ug  
wg EN 673

Przepusz-
czalność
światła

Całkowita przeni-
kalność energii 
wg EN 410

Odbicie światła 
na zewnątrz

Indeks odtwa-
rzania barw

Grubość szyby

mm W/m2K LT % (±2) g % (±2) LR % (±2) Ra mm (ca.)

SANCO Plus EN2 4 - 16AR - 4 1,1 82 64 12 98 24

SANCO Plus EN2 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 74 53 14 96 40

Powłoka termoizolacyjna SANCO Plus EN2 w szybie 1-komorowej na pozycji 3, w szybie 2-komorowej na pozycjach 2 i 5.
AR = argon
Wartości techniczne obliczone na podstawie glaCE. Wartość Ug zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych pionowo. W przypadku tolerancji wymiarowych oraz określenia możli-
wości produkcyjnych prosimy zapoznać się z aktualnym wydaniem Informacji Technicznych SANCO – Odchyłki wymiarowe i tolerancje wymiarów dla szkła bazowego oraz szyb zespo-
lonych – oraz skontaktować się bezpośrednio z producentem szyb zespolonych. Uwaga! Zmiana grubości szyb oraz szerokości ramek dystansowych ma wpływ na wartości techniczne 
szyby zespolonej. Przedstawiony materiał stanowi jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO. Inne aktualnie dostępne produkty na www.sanco.de

Przytoczone tutaj dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili drukowania 
niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą 
od dostawców lub są określane w ramach badań przeprowadzanych przez niezależny instytut 
badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Wartości funkcyjne odnoszą się 
tylko do przebadanych próbek o wymiarach przewidzianych do badań. Nie jest udzielana 
dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy 
badania są przeprowadzane w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy pomiary 
uzupełniające następują dopiero na budowie. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie 
przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest zastrzeżo-
nym znakiem towarowym. Stan na 03/2020
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