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Wystawiając szkło na kontakt z wilgocią 

i zasadowością można łatwo doprowadzić do 

sytuacji, w której uszkodzonej powierzchni nie 

można już naprawić. Wilgoć lub zasadowość 

mogą chemicznie wytrawić lub rozpuścić 

powierzchnię szkła, a w połączeniu powodują 

o wiele więcej poważnych uszkodzeń. Dużym 

ryzykiem jest narażenie szkła na działanie tej 

kombinacji chemicznych czynników. Warto podjąć 

odpowiednie kroki, aby uchronić szkło przed zgubą.

Jak chronić szkło przed degradacją? 
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N
ajbardziej po-

wszechną przy-

czyną uszko-

dzenia powierzchni 

szklanych jest działanie 

wilgoci. Szkło, które 

pozostaje mokre lub 

wilgotne – nawet na 

względnie krótki okres 

czasu – jest bardzo na-

rażone na degradację 

powierzchni. Szczegól-

nie podatne na wilgoć 

i zasadowość są: szkla-

ne elewacje w budyn-

kach (w trakcie budowy, 

przy wysokiej wilgot-

ności i zasadowości) 

oraz okna w statkach 

morskich i nadmor-

skich (wilgoć, zarówno 

płynna, jak i para wodna, z opadów desz-

czu i wody morskiej).

Początkowo degradacja powierzchni 

szklanych spowodowanych wilgocią i za-

sadowością jest mikroskopijna, ale przy 

stałej ekspozycji szkło zostaje uszkodzo-

ne !zycznie i przyjmuje wytrawiony wy-

gląd, który jest widoczny gołym okiem. 

Taki wygląd jest nieatrakcyjny i pozbawia 

szkła jego trzech podstawowych cech, tj.: 

widoczności, jasności i czystości. W zależ-

ności od zakresu degradacji powierzchni, 

czasem na przywrócenie piękna szkła nie 

już ma lekarstwa!

Szkło użyte w szybach architektonicz-

nych, oranżerii i oknach morskich nie jest 

naturalnie odporne na działanie wilgoci. 

Szkło składa się głównie z krzemionki, 

piasku, sody i wapna. Ten skład minerałów 

› Szkło elewacyjne „przed i po” renowacji 

z wykorzystaniem technologii ClearShield®

inż. Marta Bogdał
Menadżer Produktu Sant-Tech Sp. z o.o.

i ż M t B d ł



71

SZKŁO

– jak „goły” metal – narażony jest na 

korozję, jeśli nie jest zabezpieczony. 

Wilgoć w formie opadów deszczu, kon-

densacji, wody z kranu i produktów 

czyszczących powoduje, że zewnętrz-

na struktura szkła ulega przerwaniu 

poprzez działanie sody. W rezultacie 

powierzchnia szkła staje się bardziej 

podatna na działanie czynników che-

micznych, atak i korozję.

Im wyższa alkaliczność substancji, 

tym większa korozyjności, ale nawet 

słabe stężenie może być agresywne 

w warunkach wysokiej temperatury, 

wielokrotnej ekspozycji lub przedłu-

żonego kontaktu. Zagrożenia dla szkła 

pochodzą z zasadowości materiałów 

budowlanych, takich jak cement, pył 

i zaprawy, spływające z betonowych 

budynków, murów i kamienia, złoża 

mineralne z twardej wody z kranu oraz 

woda morska i studnie nawadniające. 

Wiązanie się kamienia ze szkłem jest 

trudne – jeśli nie niemożliwe do usu-

nięcia – za pomocą konwencjonalnych 

metod czyszczenia. Pozostawienie szkła 

na dalsze oddziaływanie zasadowości 

powoduje dalszą degradację szkła.

Zastąpienie szkła uszkodzonego 

przez działanie czynników chemicz-

nych nowym szkłem nie jest zazwyczaj 

rozwiązaniem. Dlaczego? Z powodu 

kosztów wymiany oraz faktu, że takie 

same problemy mogą wystąpić ponow-

nie. Czasami powierzchnie wytrawione 

przez czynniki chemiczne, wilgoć i zasa-

dowość, można ratować przez zastoso-

wanie metod polerowania z podkładką 

i cieczy ściernych. Zazwyczaj ta metoda 

nie nadaje się jednak do zastosowania 

w przypadku poważnych uszkodzeń 

powierzchni, nie jest opłacalna dla du-

żych obszarów i wymaga umiejętności 

operatora w celu uniknięcia negatyw-

nych skutków dla jasności i przejrzy-

stości szkła. Jeśli szkło ma związane za-

nieczyszczenia w postaci twardej wody 

lub osadu kamienia, ale uszkodzenie 

powierzchni jeszcze nie osiągnęło 

punktu bez powrotu, innowacyjny 

system ochrony szkła przyczyni się 

do renowacji jego po-

wierzchni oraz usunię-

cia osadu bez metod 

ściernych.

To, co trzeba zrobić 

w celu ochrony szkła 

przed czynnikami che-

m i c z ny m i ,  w i l g o c i ą 

i zasadowością, to za-

bezpieczyć powierzch-

nię przed kontaktem 

z tymi substancjami. 

Pokrycie szkła tworzy-

wem sztucznym nie jest 

praktyczne w realnym 

świecie, więc następną 

rzeczą do rozważenia 

jest zastosowanie war-

stwy oleju, wosku, si-

likonu lub płynu innej 

formy czasowej ochro-

ny. Jednak te opcje są 

krótkoterminowe, po-

nieważ nie wiążą się 

z powierzchnią szkła, 

migrują na inne pod-

łoża i mogą pozwolić 

substancjom żrących 

na penetrację po-

wierzchni szklanej.

Rozwiązaniem o zde-

c y d o w a n i e  w y ż s z e j 

wydajności i większej 

trwałości jest ochrona 

szkła przed działaniem 

c h e m i c z ny m .  Fi r my 

szklarskie są coraz bar-

dziej świadome, że po-

wierzchnia szkła jest 

surowa i – podobnie 

jak inne materiały – na-

leży ją chronić. 

› odparowywanie kropli wody na 

powierzchni nowego szkła

› węglan sodowy rozpuszczony 

na wyróżnionym obszarze

› kropla nasycona; postępujące 

parowanie prowadzi do odkładania 

osadu węglanu sodu

› efekt działania na powierzchni 

bogatej w krzem; w centrum osad 

materiału bogatego w węglan sodu

Napisz do eksperta: 

m.bogdal@sant-tech.pl


