
… bezkonkurenční  
způsob odstraňování 

poškození na 
skleněných plochách 



 

• Úspora nákladů až do 70% 

Rychlé odstranění škod – jeden den 

• Provedení  na místě bez přerušení provozu 

Ochrana životního prostředí a úspora přírodních zdrojů 

• Během ošetření zůstává vizáž objektu beze změny 

Glass Doc – Vaše výhody, Vaše výhra:  

Škrábanců se můžete zbavit přímo na místě. 



Cenotvorba za služby   

Používáme dvě hodnoty pro stanovení cen za služby: 

Zmeření škod / plocha ( šířka x výška x hloubka ) slouží k určení približného časového 

fondu. 

Vzniklé vedlejší náklady, jako například zakrytí, čištění a osazení.  

Eventuálně pomocná zarízení jako lešení,  plošiny. 



Velkoplošné zpracovanie poškozených ploch 

Škrábanec 

Kroky zpracování : 
 

•Úkon: Jemné brousení 
 

•Úkon: Zpracování skla I 
 

•Úkon: Zpracování skla  II 
 

•Úkon: Výroba průhlednosti 

Optické škody zmizí díky rovnoměrnému a 

celoplošnému zpracování 



Úprava venkovních skleněných  ploch 

Úprava vnějších ploch  
Škrábanec 

•Úprava vnější plochy s 

presností na tisícinu 

milimetru 

•Zůstává v  toleranci 

výrobců skla 



Rozsáhlost spektra údržby je základem efektivných a úsporných služeb pro majitele 

nemovitostí a jednotek, stavbaře,soukromé investory, skláře, pojišťovny, atď. 

 
Poškrábání: 

  • Škrábance 

  • Škrábance od stírání nečistot 

   • Odřeniny 

Poleptání: 

  • Poleptání kyselinou fluorovodíkovou 

  • Vápenaté usazeniny 

   • Posuny (Betón, Vápenec,…) 

      • Čističe 

   • Stárnutí (zakalení skla ) 

Ohodnocení na základe obhlédnutí škody: 

   • Odlupování/štěpení 

   • Zlomeniny / pukliny / trhliny / praskliny 

   • Úder kamene 

      • Flexibilní body / spoje  

 



• Škrábance po čištění 
• Čištení silně znečistěných zasklených ploch  malým množstvím vody a znečištěnými 

houbami.  

• Podélné, a/nebo napříč škrábance odpovídavící pohybu čištění: přes celou plochu, nebo 
částečně. 



• Odřeniny po čištění 
• Odstranění nepoddajné přilepené špíny ze skleněných  ploch nevhodnými prostředky, 

nebo prostředky, ktoré sklo poškrábou. Maloplošné a velkoplošné škrábance.Lehčí až 
střední poškrábání – hlavně odřeniny. 



• Odřeniny houbičkou / drátěným kartáčem 
• Vzniká odstraňováním pur pěny, nebo jiné vytrvalé špíny na skle houbičkou, nebo 

ocelovou vlnou – zahrnuje odstraňování pozůstatků znečistění pomocí čisticího 
prostředku. Žádné typické polohy ve vztahu k skleněné ploše. Lehčí až střední 
poškrábání. 



• Škrábance ze stírání - stavby 
• (Odstraňování čerstvé omítky) 

• Vznikají stíráním čerstvé ješte nezaschlé malty, omítky, barvy ze skleněné plochy. 
Nejčastěji  je směr čištění rozpoznatelný – přímočaré, zahnuté, kruhovité škrábance, 
nebo shluky škrábanců. Lehčí až střední poškrábání. 



• Škrábance po hoblování 
• Neodborné práce s hoblovačem skla za účelem odstranění znečištení, zrnek písku pod 

sklom.  

• Vo větším případě jsou škrábance rovnoběžné. Hlavní škrábance se slabšími vedlejšími.  

• Znaky: relativně rovnoběžné škrábance s nepatrnou až strední, občas silnejší intenzitou. 



• Odření po ochranných lištách 
• Mechanické bodové poškození. Vzniká výlučně při přepravě izolačního skla v hliníkových 

ochranných lištách při nedostačujících, nebo chybějících elementech oddelujících 
skleněné tabule. 



• Rytiny po přepravě 
• Vibrace a zpětné pohyby mohou během přepravy způsobit rytiny na skleněných panelech. 

Stává se to když tabule nejsou od sebe dostatečně oddělené destičkami. Široké rytiny 
způsobují zrnka písku a kamínky, které se dostanou mezi skleněné plochy. 



• Poleptání/ potečení 
• Vzniká dlouho působící vlhkostí, nebo zásaditými látkami na skleněné plochy. Po skle 

tekoucí  cement ze zdi nad skleněnou plochou. Okraje kvetináčů jsou často po dlouhém 
působení viditelné.  

• Poleptání skleněné plochy se mohou nacházet po celé ploše: žádné typické polohy na 
skle, často v krátké vzdálenosti od lišty držící skleněný panel.  



• Scratching / Graffiti – pojistné události 
• Vandalismus použitím kamene, nebo kovového předmětu. Úmyslné označení / poškození 

sklenených ploch. Silná intenzita poškození.  



• Škrábance po obrušování okrajů 
• Vznikají při obrušování dřevěných lišt držících skleněné plochy při natírání po osazení 

přesklení. Výlučne v okrajových částech instalovaných skel. Často jsou škrábance v 
paralelním směru k  lištám, jen po okrajích viditelných ploch. Jen na drevěných oknech. 

    Škrábance podél lišt a rámů se NEDAJÍ ODSTRANIT. 



• Stopy po úderech kamenem 
• Náraz kamínků na čelní sklo během jízdy, nebo na vnější panely přepravních regálů, 

kamene alebo jiné vystřelené předměty z praku z větší vzdálenosti bez proražení skla. 
Vyloupnutí skleněných povrchů často ve středu. Kuželovité odlupování, nebo vyloupnutí 
bez odlupování. Kruhovitý až nepravidelný okraj. 

Oprava není možná. 



• Prskance „perly“  ze svařování a práce s bruskou  
• Vznikají prací se svářecími a brusnými přístroji v blízkosti nebo nad sklem, působením 

prskanců a kapkami rozžhavaného materiálu na skleněnou plochu. Napríklad svařováním 
konstrukcí pokrytí skleněných ploch, nosných konstrukcí a zábradlí.  

• Poznávací znaky: značne stříbrné až černé návary s často modravými okraji. 



• Body od broušení (Flex) 
• Broušení ohybových bodů v blízkosti skleněných panelů mohou vést k úletu jisker. Směr 

jisker je jasne rozeznatelný. Spalované kousky kovů mohou časem zanechat na skle 
rezavé  stopy, také způsobují vylupování a malé škrábance. 



• …pouze se spolehlivými systémovým řešením, které je 
ověřené praxí je možné se vyhnout poškozením všech 

druhů a původů a na všech skleněných plochách (FLOAT, 
ESG, VSG, nehorľavé sklo atď.). 

Kontakt +420 777 727 009 

info@smart-servis.cz 


