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Grupa SAINT-GOBAIN 
i SAINT-GOBAIN GLASS 



Historia SAINT-GOBAIN
1665: Jean Baptiste Colbert zakłada manufaktur ę produkuj ącą 

lustra do budowanego Wersalu dla Ludwika XIV

1619-1683 1638-1715



Sala Lustrzana w Wersalu

74 x 10 m

w 17 ogromnych 
lustrach odbija si ę 
park widoczny 
przez 17 okien



Saint-Gobain to:

345 lat tradycji
Przedsiębiorstwa w 60 krajach
Ponad 190 000 pracowników
Obroty w 2010 roku
37,8 miliarda Euro

Silna Grupa , należąca do pierwszej 
setki wielkich przedsi ębiorstw 
przemysłowych świata

Rozległy know-how w zakresie 
strategii, technologii, 
innowacyjno ści i znajomo ści 
rynków



Światowy lider we wszystkich bran żach

� Proponowanie rozwi ązań globalnych

� Rozszerzenie zasi ęgu geograficznego

� Rozwijanie nowych produktów

Izolacja
Wodoci ągi

i kanalizacja
Akustyczne sufity

podwieszan e
Zaprawy 

i tynki Gips

Produkty dla Budownictwa

i kanalizacja podwieszan ei tynki



Czy wiesz, że Saint-Gobain:
powstało w 1665 roku we Francji z inicjatywy Jeana Baptiste 
Colberta. To właśnie Saint-Gobain wykonało zwierciadła do 
słynnej Sali Lustrzanej w Wersalu

wyprodukowało szkło do budowy Piramidy w Luwrze oraz 
opery w Pekinie i Szanghaju

wytwarza szyby do co drugiego samochodu w Europie

zapewnia izolację co pi ątego domu w USA

produkuje kryształy stosowane w urządzeniach skanujących 
na lotniskach oraz w skanerach medycznych

wyposażyło 80 stolic i 1000 du żych miast na całym świecie 
w instalacje wodociągowo – kanalizacyjne

osiąga 1/3 swoich obrotów z produktów w zakresie 
oszczędzania energii i ochrony środowiska

Rocznie rejestruje ponad 300 patentów



Saint- Gobain w Polsce

Jeden z 20 najwi ększych
inwestorów zagranicznych w Polsce

1,4 miliarda € - warto ść inwestycji

Styczeń 2010:Styczeń 2010:
17 aktywno ści 

27 zakładów przemysłowych

140 lokalizacji

7 000 pracowników



Wartość Ug – współczynnik przenikania 
ciepła szyby

Wartość Ug – okre śla ilo ść energii (W = wat) 
przenikaj ącej przez ścianę o powierzchni 
1m2, oddzielaj ącą dwa środowiska o ró żnicy 
temperatur wynosz ącej 1 oC. Jest to 
zasadnicza cecha determinuj ąca własno ści zasadnicza cecha determinuj ąca własno ści 
izolacyjne szyby zespolonej 



Nie mówmy o samej izolacji termicznej!
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Dom przeszło ści



Jak działa szkło powlekane?

Odbite światło (LR) 
i energia (ER)

Przechodz ące światło (Tl) 
i energia (g)

MaxINOUT

Przenikanie ciepła (U g)

Min



Bilans energetyczny: Straty i zyski ciepła

Powłoki niskoemisyjne

Powłoki niskoemisyjne s ą 
przezroczyste dla 
promieniowania słonecznego:
Więcej zysków ciepła: Solar 
Factor g

Powłoki niskoemisyjne
zatrzymuj ą
przewodzenie ciepła:
Mniej strat ciepła: Ug

Bilans energetyczny to 
różnica pomi ędzy 
stratami i zyskami 
ciepła:
αααα x Ug – ββββ x g



Nie mówmy o samej izolacji termicznej
ale o PEŁNYM BILANSIE ENERGETYCZNYM!
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DOM NOWOCZESNY



Szyby DWUKOMOROWE (4-14-4-14-4)

ONE (1,0)(1,1) LUX

NOWOŚĆ

TL (%) 71 57 73 74
Solar Factor g 0,50 0,37 0,62 0,60
Ug (argon 90%) 0,6 0,6 0,7 0,7

Wymóg domu pasywnego: U w≤0,8 W/(m2K) przy g ≥0,50



Współczynnik U g/Uw nie jest jedynym wska źnikiem 
energooszcz ędności!

Mniejsza Przepuszczalno ść Światła (LT) to cz ęściej wł ączane 
sztuczne o świetlenie i wy ższe koszty energii

Optymalne szyby zespolone

Im wy ższa całkowita przepuszczalno ść energii (g) tym wi ęcej 
darmowego słonecznego ciepła

Nie ma obowi ązku jednakowych szyb ze wszystkich stron



Dotyczy etykietowania ze standardową 
informacją produktową o zużyciu energii 
(rozszerzenie Dyrektywy 92/75/EWG o AGD)

Klasyfikacja literowa od A do G (od ciemno-
zielonego do czerwonego); progi 
odpowiadają oszczędnościom energii i 
kosztów dla użytkownika końcowego. 

DYREKTYWA 2010/30/EU
Zatwierdzona 19.05.2010 przez Parlament Europejski

kosztów dla użytkownika końcowego. 
Możliwe 3 klasy dodatkowe (A+, A++ i 
A+++), w przypadku postępu technicznego.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie 
przepisy niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy najpóźniej do 20.06.2011 r. 



Dyrektywa 2010/30/EU

POSITION (UE) N o 9/2010 OF THE COUNCIL AT FIRST RE ADING: 



Pełny bilans energetyczny
w zależności od klimatu         
i miejsca przeszklenia

Klimat zimny
Strona północna: Najważniejsza jest 
izolacja termiczna. Promieniowanie 
słoneczne niewielkie i energia z niej 
również. Mało słońca wymaga dużej 
przepuszczalności światła dla 
przeszkleń. 
Inne kierunki: Izolacja termiczna wciąż 
kluczowa. 

Ug g TL

Wpływ na
bilans energetyczny

++ 0 ++

++ + +

Klimat umiarkowany
Strona północna: Izolacja termiczna 
wciąż najważniejsza. Tak samo jak 
Przepuszczalność światła.
Inne kierunki: Energia słoneczna 
równie istotna jak izolacja termiczna.

Klimat ciepły
Równowaga między zimą 
(ogrzewanie) i latem (chłodzenie). 
Wymóg stosowania szkła Komfort 4 
Pory Roku (średnia wartość g). 
Wysoka przepuszczalność światła 
zmniejszy efekt zacienienia.

++ + ++

++ ++ ++

++ ++ +









Systemy etykiet w innych krajach europejskich

Wielka Brytania
7 klas od A do G

Eref = 218.6*gw-68.5(Uw+L50) 

Słowacja

7 klas od A do G

Eref = 266,6*gw-96,6(Uw+Lw) 

Czechy

7 klas od A do G

Eref = 282,4*gw-98,7(Uw+Lw) 

A > 0

B -20 > 0

C -40 > -20

D -60 > -40

E -80 > -60

F -100 > -80

G < -100

A > 0

B -20 > 0

C -40 > -20

D -60 > -40

E -80 > -60

F -100 > -80

G > -100

A >0

B -10 do <0

C -20 do < -10

D -30 do < -20

E -50 do < -30

F -70 do < -50

G < -70

Dania

3 klasy od A do C

Eref= 196,4*gw-90,36*Uw

Finlandia

7 klas od A do G

Eref = 140*Uw-160*gw+50*L

A ≥ 0

B -17 > 0

C -34 > -17

A < 85

B 85-105

C 105-125

D 125-145

E 145-165

F 165-185

G > 185



Obowiązujące systemy etykietowania:
Zawsze bazują na współczynniku Uw oraz solar 
factor gw



Metodologia obliczania klas energetycznych
EK      = 309.6 gw – 91.59 Uw – 10.13a

Energia ko ńcowa: 
pokazuje ile energii 
okno straci i zyska Level E index

A >35gw: solar factor dla okna
B 25 to <35

C 10 to < 25

D -10 to < 10

E -50 to < -10

F -100 to < -50

G < -100

gw: solar factor dla okna

Uw: warto ść U dla okna

a: współczynnik infiltracji



Etykieta

Zawarto ść etykiety:
Klasy energetyczne A-G oznaczona 
kolorami wykorzystywanymi na 
etykietach sprz ętu gospodarstwa 
domowego (np. na lodówkach, 
pralkach itd). 

Założenia:Założenia:
Porównanie okien w oparciu o te 
same zało żenia

Standardowy wymiar okien 1,23x1,48 m

Jedna strefa klimatyczna (uśrednione 
dane historyczne z pięciu stref w Polsce)



Producent
Okno

referencyjne

Klasa 
energetyczna

Bilans energetyczny

Ruchomy suwak

Bilans energetyczny

Stefa klimatycznaUw
gw
a

Oznaczenie CE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


