


Het hoogwaardige karakter van hedendaagse  

architectuur is nauw verbonden met het gebruik van 

glas. Gevels met veel glas laten licht, zonnestraling  

en daarmee ook een stukje natuur toe in het interieur 

van gebouwen.

De overgang van glas naar kozijn vormt echter een 

zwak punt dat effect heeft op de thermische isolatie 

van het raam of de gevel. uniGlas® | StarFLS Flexibele 

afstandhouders bieden in dat geval een oplossing die 

voldoet aan alle eisen aan energie-efficiency en 

milieubewust bouwen. Daarmee wordt ook langs de 

randen van het glas een optimale isolatie bereikt en 

door de gebruikte materialen de condensvorming in 

belangrijke mate verminderd.

uniGlas® | StarFLS (FLexibLe Spacer) is  

het eerste metaalvrije afstandhoudersysteem van 

structuurschuim met geïntegreerd droogmiddel. Met  

de bekroonde en thermisch gefixeerde structuur  

(tSS thermo Set Spacer technologie) worden  

vergeleken met alternatieve afstandhoudersystemen 

optimale waarden gehaald.

De flexibele schuimmatrix is buitengewoon goed 

ademend en zorgt er zo voor dat het grote aandeel 

droogmiddel het vocht snel kan absorberen en maakt 

zodoende binnen de kortste tijd een laag dauwpunt 

mogelijk. De dampwerende laag op het structuurschuim 

van de uniGlas® | StarFLS in combinatie met  

polyisobutyleen op de contactvlakken met het glas en 

de buitenste kit zorgt voor de duurzaam hermetische 

afdichting tegen vocht van buiten en verlies van gas 

van binnen. 

    

2 | uniGlas
® 

What is FLS ?

afd. 1: traditionele aluminium afstandhouder
afd. 2:  FLS-afstandhouder, duidelijke optische voordelen, 
 ook bij 3-voudig isolatieglas
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uniGlas® | STARFLS  is een  
flexibele afstandhouder van 
siliconenschuim die voldoet aan  
alle eisen inclusief Structural  
Sealant Glazing (SSG).



energie-efficiëntie 

Met uniGlas® | StarFLS kunnen de warmteverliezen in 

het overgangsbereik van glas en kozijnen met tot wel  

94 procent worden verminderd ten opzichte van het 

gebruik van isolatieglas met aluminium afstandhouders. 

Het materiaal van de FLS heeft een ca. 1.500 keer 

geringer geleidingsvermogen dan aluminium en voldoet 

zodoende aan alle eisen aan energie-efficiënt bouwen. 

Dat betekent in zijn totaliteit ook een daling van het 

energieverbruik en lagere verwarmingskosten en 

daarmee ook een daling van de kooldioxide-emissies.

Optische voordelen 

uniGlas® | StarFLS heeft een mat oppervlak en 

voorkomt reflecties. Daardoor verschijnt de afstand-

houder in het raam altijd in dezelfde kleur als het kozijn 

en integreert zodoende optisch in de indruk als geheel. 

Dankzij de applicatie met de modernste robots kunnen 

de niveauverschillen van de afstandhouders onderling 

bij drievoudig isolatieglas tot een minimum worden 

gereduceerd. 

condensvorming

condens ontstaat op koude oppervlakken. in het  

ergste geval ontstaan hier schimmels en bacteriën  

die een negatieve invloed hebben op de gezondheid. 

Door het geringere warmtegeleidingsvermogen van 

uniGlas® | StarFLS wordt het warmteverlies langs de 

randen van het glas duidelijk gereduceerd. Daarmee 

wordt de waarschijnlijkheid van condensvorming ten 

opzichte van een traditionele isolerende beglazing met 

tot wel 131 procent verminderd en zodoende een 

‚gezond binnenklimaat‘ gewaarborgd.

Structurele integriteit

Door zijn bestanddelen beschikt uniGlas® | StarFLS 

over een enorme vervormbaarheid. Deze maakt het 

mogelijk de verschillende mates van rek en doorbuiging 

van glas en kozijn bij verschillende temperaturen en 

veranderingen van luchtdruk probleemloos te onder-

steunen zonder stressbelasting van het glas. Met de 

FLS vindt er geen plastische vervorming plaats en hij  

is daarom in het bijzonder aan te bevelen bij een 

drukbeglazing.

Lange levensduur 

recente onderzoeksrapporten tonen aan dat het 

systeem uniGlas® | StarFLS in alle opzichten voldoet 

aan de productnorm tegen binnendringende waterdamp 

en verlies van gas en UV- en temperatuurbestendig is.
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Voordelen van uniGlas® | Star FLS flexibele afstandhouders
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Technische gegevens vindt u hier: 

De voordelen in een oogopslag:
l
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duidelijke verbetering van de psi-waarde langs de 

randen en zodoende een verbeterde U-waarde van 

het totale raam

een gelijkmatiger oppervlaktetemperatuur

een sterk verminderde condensvorming langs de 

randen van de beglazing

de elastische randafdichting vermindert de 

stressbelasting van het glas

besparing van energie en verhoging van het comfort

geen storende reflecties door metalen 

afstandhouders, maar aanpassing aan de kleur 

van het raamkozijn

maximale kwaliteit en maximale levensduur

niveauverschil afstandhouders bij drievoudig glas 

dankzij robotapplicatie tot een minimum gereduceerd

Opbouw van uniGlas® | StarFLS  

1. Flexibel siliconenschuim

2. Acryllijm

3. Meerlaags dampwerende laag

4. PIB primaire afdichting (polyisobutyleen)
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