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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 30 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +2/-1 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 16 mm 18 mm 22 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 3000 mm ≤ 1800 mm x 3500 mm ≤ 2300 mm x 3800 mm
Ciężar 34 kg/m2 39 kg/m2 49 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 38 dB 40 dB 40 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 86% 84% 82%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8% 8%/8% 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,8 4,8 4,7 
Wartość g 0,72 0,68 0,65
Przepuszczalność energii τE 64% 59% 55%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7% 7%/7% 7%/7%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 30-2
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr Nr 0336-CPD-5064C/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 20 mm 21 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 2500 mm ≤ 1500 mm x 3000 mm
Ciężar 44 kg/m2 47 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 41 dB 41 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 82% 81%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8% 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,7 4,7 
Wartość g 0,66 0,65
Przepuszczalność energii τE 57% 56%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7% 7%/7%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 45
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 45
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr Nr 0336-CPD-5064C/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 20 mm 21 mm 23 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 2500 mm ≤ 1500 mm x 3000 mm ≤ 1500 mm x 3000 mm
Ciężar 44 kg/m2 47 kg/m2 52 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 41 dB 41 dB NPD****
Przepuszczalność światła (EN 410) 82% 82% 81%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8% 8%/8% 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,7 4,7 4,7 
Wartość g 0,66 0,65 0,64
Przepuszczalność energii τE 57% 56% 54%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7% 7%/7% 7%/7%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 60 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 60
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 25 mm 29 mm 33 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 3000 mm ≤ 1800 mm x 2600 mm ≤ 2200 mm x 3210 mm
Ciężar 52 kg/m2 60 kg/m2 73 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 41 dB 42 dB 44 dB***
Przepuszczalność światła (EN 410) 82% 81% 78%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8% 8%/8% 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,3 4,3 4,1 
Wartość g 0,65 0,63 0,60
Przepuszczalność energii τE 55% 53% 48%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7% 6%/6% 6%/6%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 60-3
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 60
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr Nr 0336-CPD-5064C/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 27 mm 29 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 2500 mm ≤ 1500 mm x 3000 mm
Ciężar 59 kg/m2 64 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 43 dB NPD***
Przepuszczalność światła (EN 410) 80% 79%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8% 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,4 4,3 
Wartość g 0,63 0,61
Przepuszczalność energii τE 52% 50%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 6%/7% 6%/6%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 90 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 90
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3/-2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 36 mm 38 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1400 mm x 2336 mm ≤ 1500 mm x 2500 mm
Ciężar 72 kg/m2 77 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 45 dB 45 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 80% 79%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 9%/9% 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 3,7 3,6 
Wartość g 0,62 0,61
Przepuszczalność energii τE 52% 50%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7% 6%/6%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 90-4 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 90
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±3 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 40 mm
Maksymalny wymiar szkła 1500 mm x 2500 mm
Ciężar 82 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 46 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 77%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 3,6
Wartość g 0,59
Przepuszczalność energii τE 47%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 6%/6%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 120 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 120
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3/-2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 60 mm 64 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1400 mm x 2336 mm ≤ 1500 mm x 2500 mm
Ciężar 108 kg/m2 118 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 46 dB 46 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 67% 65%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 14%/14% 14%/14%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 2,2 2,2
Wartość g 0,51 0,49
Przepuszczalność energii τE 37% 35%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 9%/10% 10%/10%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 120-6 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 120
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±3 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 60 mm
Maksymalny wymiar szkła 1500 mm x 2500 mm
Ciężar 118 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) NPD***
Przepuszczalność światła (EN 410) 64%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 13%/14%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 2,4
Wartość g 0,49
Przepuszczalność energii τE 35%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 9%/9%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Ramka

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d2

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +2/-1 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 21 mm (z laminatem VSG 44.2, możliwe inne warianty)
Ciężar 45 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) NPD***
Przepuszczalność światła (EN 410) 83%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,6
Wartość g 0,64
Przepuszczalność energii τE 54%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 30 Horizontal
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

Szkło bezpieczne laminowane

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 60 Horizontal
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 60
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d2

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 30 mm (z laminatem VSG 44.2, możliwe inne warianty)
Ciężar 62 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) NPD***
Przepuszczalność światła (EN 410) 80%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,1
Wartość g 0,60
Przepuszczalność energii τE 49%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 6%/6%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

Szkło bezpieczne laminowane

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 30 Climaplus*
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3/-2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 36 mm 38 mm 42 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 3000 mm ≤ 1800 mm x 3500 mm ≤ 1800 mm x 3500 mm
Szyba zewnętrzna ESG 6 mm Planitherm

Ultra N II
ESG 6 mm Planitherm
Ultra N II

ESG 6 mm Planitherm
Ultra N II

Ramka 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 30, 16 mm Contraflam® 30, 18 mm Contraflam® 30, 22 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 50 kg/m2 55 kg/m2 65 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 42 dB 43 dB**** 45 dB****
Przepuszczalność światła (EN 410) 75% 74% 72%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 11%/12% 11%/12% 11%/11%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,1 1,1 1,1
Wartość g 0,55 0,55 0,55
Przepuszczalność energii τE 45% 43% 41%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 22%/13% 22%/12% 22%/11%

* Potwierdzone z 4 mm  i 6 mm szkłem hartowanym i floatem; możliwe inne warianty
** Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
*** Characteristic Performance Identification Paper
**** Liczba referencyjna

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ognioodporne 
CONTRAFLAM® 30, 16 mm, 18 mm lub 22 mm

Ramka

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 60 Climaplus*
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 60
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±3 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 45 mm 48 mm 53 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 3000 mm ≤ 1800 mm x 3500 mm ≤ 2300 mm x 3500 mm
Szyba zewnętrzna ESG 6 mm Planitherm 

Ultra N II
ESG 6 mm Planitherm 
Ultra N II

ESG 6 mm Planitherm 
Ultra N II 

Ramka 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 60, 25 mm Contraflam® 60, 28 mm Contraflam® 60, 33 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 67 kg/m2 75 kg/m2 87 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 43 dB 44 dB**** 46 dB****
Przepuszczalność światła (EN 410) 72% 71% 69%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 11%/11% 11%/11% 11%/11%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,1 1,1 1,1
Wartość g 0,55 0,55 0,55
Przepuszczalność energii τE 41% 39% 37%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 22%/11% 22%/10% 22%/9%

* Potwierdzone z 4 mm  i 6 mm szkłem hartowanym i floatem; możliwe inne warianty
** Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
*** Characteristic Performance Identification Paper
**** Liczba referencyjna

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ognioodporne 
CONTRAFLAM® 60, 25 mm, 28 mm lub 33 mm

Ramka

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 90 Climaplus*
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 90
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +4/-3 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 54 mm 56 mm
Szyba zewnętrzna 4 mm Float/ESG

Planitherm Ultra N II
6 mm Float/ESG 
Planitherm Ultra N II

Ramka 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 90, 36 mm Contraflam® 90, 36 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

1 (C) 3/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 82 kg/m2 87 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) NPD**** 44 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 70% 70%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 12%/11% 12%/11%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,0 1,0 
Wartość g 0,56 0,54
Przepuszczalność energii τE 39% 39%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 26%/10% 23%/9%

* Potwierdzone z 4 mm  i 6 mm szkłem hartowanym i floatem; możliwe inne warianty
** Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
*** Characteristic Performance Identification Paper
**** NPD = brak deklaracji wykonania

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ognioodporne 
CONTRAFLAM® 90, 36 mm

Ramka

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d2

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3/-2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 41 mm 41 mm
Szyba zewnętrzna Floatglas 6 mm Planitherm Ultra N ESG 6 mm Planitherm Ultra N II
Ramka 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 30, 21 mm Contraflam® 30, 21 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

NPD***/1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 60 kg/m2 60 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 42 dB 42 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 73% 73%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 11%/11% 11%/11%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,1 1,1
Wartość g 0,55 0,55
Przepuszczalność energii τE 40% 40%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 22%/10% 22%/10%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
**  Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 30 Climaplus Horizontal
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ogniood- 
porne CONTRAFLAM® 30, 21 mm

Ramka

Szkło bezpieczne laminowane

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 60 Climaplus Horizontal
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 60
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d2

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości ±3 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 50 mm 50 mm
Szyba zewnętrzna Floatglas 6 mm Planitherm Ultra N ESG 6 mm Planitherm Ultra N II 
Ramka 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 60, 30 mm Contraflam® 60, 30 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

NPD***/1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 78 kg/m2 78 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 44 dB 44 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 70% 70%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 11%/11% 11%/11%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,1 1,1
Wartość g 0,55 0,55
Przepuszczalność energii τE 37% 37%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 22%/9% 22%/9%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
**  Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ogniood- 
porne CONTRAFLAM® 60, 30 mm

Ramka

Szkło bezpieczne laminowane

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 90 Climaplus Horizontal
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 90
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d2

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +4/-3 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 61 mm 61 mm
Szyba zewnętrzna 6 mm Planitherm Ultra N float ESG 6 mm Planitherm Ultra N II 
Ramka 14 mm wypełniona Argonem 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 90, 41 mm Contraflam® 90, 41 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

NPD***/1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 98 kg/m2 98 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 46 dB 46 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 69% 69%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 11%/11% 11%/11%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,0 1,0
Wartość g 0,55 0,55
Przepuszczalność energii τE 38% 38%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 22%/9% 22%/9%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
**  Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ogniood- 
porne CONTRAFLAM® 90, 41 mm

Ramka

Szkło bezpieczne laminowane

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA PRODUKTDATEN

DANE TECHNICZNE

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 30 Climatop
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3,5/-2,5 mm 
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm  
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 56 mm 48 mm 56 mm 48 mm
Szyba zewnętrzna ESG 6 mm Planitherm Ultra N II ESG 6 mm Planitherm ONE II
Ramka 14 mm wypełniona 

Argonem
10 mm wypełnienie 

gazem Krypton
14 mm wypełniona 

Argonem
10 mm wypełnienie 

gazem Krypton
Szyba wewnętrzna Contraflam® 30, 16 mm Contraflam® 30, 16 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

1 (C) 2/1 (B) 1 Klasyfikacja 1 (C) 2/1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 64 kg/m2 64 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) NPD*** NPD***
Przepuszczalność światła (EN 410) 66% 54%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 13%/14% 31%/29%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 0,6 0,5 0,6 0,5
Wartość g 0,47 0,35
Przepuszczalność energii τE 35% 27%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 25%/15% 39%/24%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
**  Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szyba zewnętrzna
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ognioodporne 
CONTRAFLAM® 30, 16 mm

Ramka

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 30 CONTOUR
Gięte szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3/-2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 18 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 922 mm x 1890 mm
Ciężar 39 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 40 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 84%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,8
Wartość g 0,68
Przepuszczalność energii τE 59%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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DANE TECHNICZNE

Szkło bezpieczne laminowane, zgodne z EN 14449

CONTRAFLAM® 60/30 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EW 60/EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

A2-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +2/-1 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) 1 (B) 1 Klasyfikacja
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064A/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 16 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1390 mm x 2400 mm
Ciężar 34 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 38 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 86%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 8%/8%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 4,8
Wartość g 0,72
Przepuszczalność energii τE 64%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 7%/7%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper

Szkło bezpieczne hartowane

Warstwa pośrednia żelu

Uszczelnienie krawędzi

=  Szczelność ogniowa + 
Redukcja promieniowania

Jest to połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) i dodatkowego zmniejszenia promieniowania 
cieplnego (W) po stronie przeciwnej do ognia 
(maks. 15 kW/m2).

EW

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI
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KLASYFIKACJA DANE PRODUKTU

K A R T A  D A N Y C H

www.vetrotech.com

DANE TECHNICZNE

Szkło zespolone zgodnie z normą EN 1279

CONTRAFLAM® 60/30 Climaplus 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EW 60/EI 30
Zachowanie w warunkach pożaru  
(EN 13501-1)

B-s1, d0

Wymiary maksymalne Zmienne, zależnie od budowy pakietu szklanego, rodzaju ramy, typu elementu (drzwi, 
okno, ściana) i kraju. Wymiary dozwolone w aprobatach i klasyfikacjach krajowych muszą 
być bezwzględnie przestrzegane.

Tolerancja grubości +3/-2 mm
Tolerancja szerokości i długości ±2 mm
Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6) Przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin ekspozycji na promieniowanie nie 

tworzą się pęcherzyki ani nie następuje żółknięcie.
Warunki stosowania Nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Do zastosowań zewnętrznych 

zespolenia ze szkłami niskoemisyjnymi lub z ochroną przeciwsłoneczną. W celu dodat-
kowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Vetrotech.

Certyfikat CE Nr 0336-CPD-5064D/Nr ID* (CPIP** można uzyskać w krajowym biurze handlowym)

Zawartość substancji niebezpiecznych Brak

Grubość elementu 36 mm
Maksymalny wymiar szkła ≤ 1500 mm x 3000 mm
Szyba zewnętrzna ESG 6 mm Planitherm Ultra N II
Ramka 14 mm wypełniona Argonem
Szyba wewnętrzna Contraflam® 30, 16 mm
Badanie wahadłem (EN 12600) (zewnątrz/
wewnątrz)

1 (C) 3/CF: 1 (B) 1 Klasyfikacja

Ciężar 49 kg/m2

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3) 42 dB
Przepuszczalność światła (EN 410) 75%
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz) 12%/12%
Wartość U, W/m2K (EN 673) 1,1
Wartość g 0,55
Przepuszczalność energii τE 45%
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz) 24%/13%

* Nr ID: numer identyfikacyjny właściwego zakładu produkcyjnego
** Characteristic Performance Identification Paper
*** NPD = brak deklaracji wykonania

Szyba zewnętrzna 
z powłoką niskoemisyjną i/lub  
ochroną przeciwsłoneczną

Szkło bezpieczne hartowane ognioodporne 
CONTRAFLAM® 30, 16 mm

Ramka

=  Szczelność ogniowa + 
Redukcja promieniowania

Jest to połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) i dodatkowego zmniejszenia promieniowania 
cieplnego (W) po stronie przeciwnej do ognia 
(maks. 15 kW/m2).

EW

=  Szczelność ogniowa +
Szczelność termiczna

Połączenie funkcji szczelności ogniowej 
(E) blokującej przejście płomieni wraz z 
gorącymi gazami oraz szczelności termicznej 
(I) ograniczającej wysoką temperaturę w celu 
ochrony osób i mienia w pobliżu przegrody.

EI




