
NORMA PRODUKCYJNA
dla akwariów VIV

Niniejsza Norma produkcyjna określa podstawowe parametry i 
standardy produkcyjne akwariów VIV jak rodzaj szkła, silikon, szlif i 
ewentualne możliwe odchyłki w odniesieniu do ustaleń wewnątrz 
zakładowych.

Możliwości technologiczne
• Rodzaj szkła - Marka VIV wykonuje akwaria ze szkła ultra 

transparentnego, o obniżonej zawartości żelaza. Ten rodzaj szkła 
w porównaniu do standardowego szkła float charakteryzuje się 
wyższą przepuszczalnością światła.

• Grubość szkła - Marka VIV wykonuje akwaria ze szkła od 5mm do 
19mm.

• Wielkość akwariów - Marka VIV wykonuje akwaria szklane do 
200cm w standardzie i powyżej 200cm na specjalne zamówienie.

• Rodzaj szlifu - Marka VIV wykonuje szlif trapezowy
• Powierzchnie szlifowane - Marka VIV szlifuje cztery szyby 

akwarium tj. szybę frontową, tylną i dwie boczne. Dolna szyba nie 
jest szlifowana. Szlif jest wykonywany po obrysie szlifowanej tafli 
szkła, na jego czterech krawędziach.

• Rodzaj silikonu - Marka VIV stosuje silikon bezbarwny, 
przeznaczony do akwarium.

• Obróbka silikonu - Marka VIV klei akwaria bezfugowo, tzn. silikon 
jest zbierany do zera, bez pozostawionej trójkątnej fugi 

Wymiary
• Wymiary akwariów są podane w mm i odpowiadają kolejno 

wymiarom długości, szerokości, wysokości. Dopuszczalne 
odchylenia od wymiarów akwarium nie powinny przekraczać 4mm,
z założenia są mniejsze.



Dopuszczalne wady w szkle
Sposób oceny wad szkła - Szkło należy oglądać ustawione w pozycji 
pionowej i równoległej do matowego tła, przy rozproszonym świetle 
dziennym lub przybliżonym w odległości 2 metrów od szkła, obserwując 
je prostopadle, na tle matowego tła nieuzbrojonym okiem. Wady 
niewidoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady.

• Plamy i smugi - dopuszczalne, jeśli nie są widoczne z 
• odległości ok. 1m
• Płytkie rysy - dopuszcza się płytkie rysy, które zostaną 

spolerowane w fabryce, w sposób uniemożliwiający zlokalizowanie
tej rysy.

• Wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych - niedopuszczalne
• Pęcherze otwarte (pękające) - niedopuszczalne
• Pęcherze zamknięte - dopuszczalne 2 szt, nie większe niż 2 mm 

na każdy 1 m2 szkła.
• Wady krawędzi szlifowanych czterech szyb szlifowanych - 

niedopuszczalne
• Wady krawędzi nieszlifowanych czterech szyb szlifowanych - 

dopuszczalne drobne wady na rogach do 1mm
• Wady krawędzi nieszlifowanej szyby dolnej - dopuszczalne do 



10mm kiedy zostaną stępione w fabryce i nie są ostre.

Gwarancja
• Gwarancja nie obejmuje zarysowań, stłuczeń, pęknięć i innych 

uszkodzeń mechanicznych po dokonanym odbiorze akwarium.
• Gwarancja obejmuje szczelność akwarium i musi zostać zgłoszona

po odbiorze i sprawdzeniu produktu.
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