


Door de slinkende energievoorraden en stijgende 

kosten worden aan de thermische isolatie steeds 

hogere eisen gesteld. Nieuwe technologieën bij de 

fabricage van thermisch isolerend glas maken het 

mogelijk: minimale energiekosten bij maximale 

ontlasting van het milieu, want een betere thermi-

sche isolatie vermindert het energieverbruik en 

daarmee ook de uitstoot van CO2. Een investering in 

high-performance energieglas van uniGlas
® loont. 

En des te meer omdat sinds de invoering van de 

energiepas voor gebouwen de waarde van energie-

besparende objecten toeneemt. Bovendien zijn er 

een groot aantal verschillende stimulerings-

programma‘s van de overheid voor een energetische 

sanering en nieuwbouw van projecten.

uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing  

is een speciaal ontwikkeld warmte-isolerend glas  

dat bijna infrarood warmtestralen reflecteert en  

zo binnen houdt.

Zichtbaar licht en zonnestraling laat het daarentegen 

nagenoeg ongehinderd door. Zo draagt het vooral in 

het koude jaargetijde bij aan de verwarming van de 

binnenruimte en daarmee in belangrijke mate aan het 

wooncomfort.

Isolatieglas uit de serie uniGlas
® | TOP Hoog Rende-

ment Beglazing biedt ook voor passief-huizen geschik-

te beglazingen om een maximale thermische isolatie  

bij gelijktijdig gebruik van zonne-energie te bereiken.

Daarnaast zorgen thermisch geoptimaliseerde 

uniGlas
®-afstandhouders van roestvrij staal of 

kunststof-rvs-composiet voor duidelijk hogere 

temperaturen langs de rand van het glas en daarmee 

voor een beter binnenklimaat.

Ze zorgen voor een hogere temperatuur van het glas 

en verminderde warmteverliezen langs de randen en 

voorkomen daarmee de vorming van condens en 

daarmee ook het ontstaan van schimmel.

Glas als energiebespaarder

uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing
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uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing  

biedt naast een hoge lichttransmissie bij uitstekende 

kleurneutraliteit ook zeer goede g-waarden.  

Voor deze werking zorgen de innovatieve coating-

technologie en de met edelgas gevulde, hermetisch 

afgesloten glasspouwen van de 2- en 3-voudige 

beglazingen. De coating van edelmetaal laat het 

zichtbare licht toe in de ruimte, bijna infrarood 

warmtestraling wordt echter nagenoeg compleet 

naar binnen gereflecteerd.

De producten besparen in hun levenscyclus duidelijk 

meer energie dan wordt gebruikt voor fabricage, 

transport, montage en recycling. Daarmee beschikt 

uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing over 

een positieve duurzaamheidsbalans.

Met uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing 

wordt tegelijkertijd het gevoel van behaaglijkheid  

in het vertrek verhoogd, vooral in de buurt van  

het raam. Want ten opzichte van traditionele  

oudere beglazingen wordt hierbij een hogere  

oppervlaktetemperatuur van de binnenste ruit  

bereikt. Daardoor worden de ervaring van kou  

en het gevoel van tocht in de buurt van het  

raam aanmerkelijk verminderd. 

Werking en rendement

uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing
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Bouw en werking van een
1. Reflectie van de warmtestralen

2. Totale energiedoorlaat

3. Floatglasruiten

4. RVS-coating (positie 2 en 5)

5. Glasspouw met vulling van edelgas

6. Afstandhouder met droogmiddel

7.  Tweetraps, afgesloten randafdichting

Standaard ISO 3.0 uniGlas® TOP 1.1 uniGlas® TOP 0.5

9°C oppervlaktetemperatuur ruit 17°C oppervlaktetemperatuur ruit 19°C oppervlaktetemperatuur ruit

buiten - 10°C                binnen + 21°C buiten - 10°C                binnen + 21°C buiten - 10°C                binnen + 21°C
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Gemütliche Stunden im eigenen Heim
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De energiebehoefte in de bestaande bouw overtreft 

die van nieuwbouw met ongeveer het 3- tot 4- 

voudige. Bij saneringswerkzaamheden is derhalve 

het toekomstige energieverbruik een belangrijk 

aspect. Bovendien zorgen verschillende 

stimuleringsprogramma‘s zoals het KfW-CO2- 

gebouwensaneringsprogramma* niet alleen voor  

een besparing op de energiekosten, maar ook  

voor overzichtelijke kosten.

Door deze randvoorwaarden worden 3-voudig 

beglaasde ramen, die tot nu toe vooral waren 

voorbehouden aan de sector passief-en low-energy-

huizen, steeds interessanter voor de ‚normale‘ 

sanering. Zo heeft bijv. een met uniGlas
® | TOP 

Solar 0,7 beglaasd raam energetisch gunstiger 

eigenschappen dan goed geïsoleerd metselwerk.  

De geoptimaliseerde g-waarde zorgt voor een 

uitstekende warmtewinst uit zonne-energie zelfs bij 

een winterzonnetje. In totaal resulteert er op het 

zuiden, oosten en westen zelfs meer winst uit zonne-

energie dan er aan warmte door de beglazing verloren 

gaat. Zelfs in het noorden wordt een equivalente 

U-waarde van slechts 0,1 W/m²K bereikt.

Vanzelfsprekend moet het hele systeem ‚kloppen‘: 

thermisch geoptimaliseerde randafdichtingssystemen, 

zoals uniGlas
® | TS, functionele en op het materiaal 

afgestemde kozijnconstructies en hang- en sluit-

werktechniek alsmede zorgvuldig ontworpen en 

uitgevoerde aansluitingsdetails, vooral ook bij 

rolluikbakken, behoren daartoe. Zo kan men  

stijgende energie-kosten lijdzamer het hoofd bieden. 

Saneren = energie besparen

* alleen in Duitsland (www.kfw.de)

Dalende energiekosten met uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing
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De warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) geeft de 

hoeveelheid warmte (W/m2K) aan die per tijdseenheid 

door 1 m2 van een bouwdeel gaat bij een temperatuur-

verschil van de aangrenzende ruimte- en buitenlucht 

van 1K. Hoe kleiner de U-waarde, des te groter is dus 

de warmte-isolatie.

De totale energietransmissiefactor (g-waarde) is een 

alleen bij het bouwmateriaal glas zinvol te berekenen 

grootheid. Deze geeft aan hoeveel procent van de 

zonne-energie door het glas in de binnenruimte komt, 

inclusief de secundaire warmtestraling die de beglazing 

op grond van de geabsorbeerde zonne-energie naar 

binnen toe afgeeft.

De equivalente warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug,eg )

geeft de hoeveelheid warmte aan die gemiddeld over 

het jaar heen via het glas gewonnen wordt of verloren 

gaat, Ug,eg = Ug – S x g (S-factor = windstreek).

De lichttransmissiefactor (Tv) is het percentage van  

het zichtbare licht (golflengte van 380 tot 780 nm)  

dat door een glas heen komt – gerelateerd aan de 

lichtgevoeligheidsgraad van het menselijk oog.

De lichtreflectiefactor (Rv) geeft daarentegen aan  

met welk aandeel (in procenten) het zichtbare licht bij 

het glasoppervlak wordt gereflecteerd.

De Psi-waarde (ψ) kan met de langsgerichte warm-

tedoorgangscoëfficiënt, die de warmtebruggen van een 

bouwdeel beschrijft, worden weergegeven. Bij het 

raam beschrijft hij de warmtebrug langs de randen van 

het glas hoofdzakelijk bepaald door de wisselwerking 

van raamkozijn, isolerende beglazing en afstandhouder. 

De Psi-waarde geeft de hoeveelheid warmte (W/m²K) 

aan die per tijdseenheid door 1 m van een bouwdeel 

gaat bij een temperatuurverschil van de aangrenzende 

ruimte- en buitenlucht van 1K.

Belangrijke begrippen

  U g S-Faktor Ug,

  [W/m²K] [%]  S N O/W S N O/W

standaard isolatieglas  3,0 80    1,1 2,2 1,7
uniGlas® | TOP Premium 1.1 1,1 63    -0,4 0,5 0,1
uniGlas® | TOP One 1.0 1,0 50    -0,2 0,5 0,2
uniGlas® | TOP 0.7 0,7 50    -0,5 0,2 -0,1
uniGlas® | TOP Solar 0.7 0,7 61    -0,8 0,1 -0,3
uniGlas® | TOP 0.5 0,5 50    -0,7 0  -0,3
buitengevel goed isolatie 0,2      0,2 0,2 0,2

Tabel: Vergelijkende cijfers van de voor het warmteverlies bepalende waarden van een bouwdeel

Legenda:
U:       warmtedoorgangscoëfficiënt van het bouwdeel 
Ug/eg:   Balans - warmtedoorgangscoëfficiënt van het bouwdeel (equivalente U-waarde)

Voorbeeld: Bij een eengezinswoning uit het bouwjaar 1991 dient het ongecoate dubbelglas (Ug = 3,0 Wm²K) te worden vervangen door uniGlas® | TOP Solar 0.7. 

Bouwstandaard: olieverwarming, rendement 75%
Aandelen raamoppervlak vlg. gebouwtype bouwjaar 1984-94 IWU (Institut für Wohn- und Umwelt GmbH)
Zuiden: 12,73 qm         Oosten/Westen: 14,84 qm         Noorden: 2,10 qm         Totaal: 29,67 qm

Graaddagen conf. DIN V 4108-6:2003-06 tab. A.2.
  

Om hetzelfde isolerende effect per m² muuroppervlak te behalen, zou de buitenmuur 
volledig met ca. 7 cm isolatiemateriaal moeten worden bekleed.

g:  Totale energiedoorlatendheidswaarde van het bouwdeel
S: Zontoetredingsfactor afhankelijk van de windstreek

Dalende energiekosten met uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing Vergelijkende cijfers warmteverlies

Hamburg:  3.806 l   
Besparing per jaar: 705 l stookolie ≅ ca. 705 m3 aardgas    
in 30 jaar:   21.140 l (58.932 kg CO2)

Freiburg:  3.178 l
Besparing per jaar: 588 l stookolie ≅ ca. 588 m3 aardgas
in 30 jaar:  17.651,40 l (49.208 kg CO2)

2,4 0,95 1,65

eg



Je höher der dB-Wert, desto besser der Lärmschutz. Wird eine Scheibe  
mit einem um 10 dB erhöhten Schalldämmwert eingebaut, empfindet das 
menschliche Ohr dies bereits als Lärmhalbierung.

6 | uniGlas
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Bei der Schalldämmung kommt es darauf an, die störenden Frequenzbereiche 
besonders stark zu dämpfen. Dabei ist immer die Lärmquelle maßgeblich. Gleiche 
Lärmpegel können durchaus unterschiedliche Schalldämmgläser erfordern. 

Het gebruik van de thermisch geoptimaliseerde 

uniGlas
®-afstandhouders Thermo-Spacer leidt tot 

een extra energiebesparing en een verbetering van 

het binnenklimaat.

De warmtetechnisch verbeterde randafdichting 

vermindert warmteverliezen in het overgangsgebied 

van glas naar raamkozijn. Daarmee worden het 

ontstaan van condens langs de randen van het glas 

bij hoge luchtvochtigheden binnen en het gevaar van 

schimmelvorming aanzienlijk verminderd.

Voordelen:

door een hogere oppervlaktetemperatuur langs 

de randen van het glas van de binnenste ruit 

(warme kant) blijft waardevolle verwarmings-

warmte binnen;

minimalisering van het risico van schade  

veroorzakend condenswater op het oppervlak  

van de ruit en voor de gezondheid schadelijke 

schimmelvorming;

gunstiger isothermenverloop in het raam en  

in de gevel door thermische scheiding in de 

randafdichting van de beglazing;

duidelijk betere waarden van de warmtedoor-

gangscoëfficiënt van het raam (Uw-waarde);

geringere stookenergieverliezen, aangetoond  

in de primaire-energiebalans vlg. de Duitse 

energiebesparingsverordening (EnEv);

thermisch geoptimaliseerde glasroedesystemen als 

complete oplossingen voor elk raam verkrijgbaar.

Thermisch geoptimaliseerde randafdichtingssystemen

Verbetering binnenklimaat door verbetering randafdichting

l

l

l

l

l

l



uniGlas
® | 7

Er zijn verschillende fabricagematerialen voor afstand-

houders waarmee de verbeterde thermische scheiding 

van de afzonderlijke glasplaten in de randafdichting 

van isolatieglas kan worden bereikt, bijv.:

 

RVS

Flinterdunne roestvrijstalen profielen vervangen 

het aluminium, omdat roestvrij staal een duidelijk 

geringer warmtegeleidingsvermogen heeft. 

 

Combinatie van kunststof met roestvrij staal of 

met aluminium

Een kunststof-rvs-composiet bezit uitstekende, 

thermisch isolerende eigenschappen en is –  

evenals de roestvrijstalen profielen – in  

verschillende kleuren verkrijgbaar.

 

Thermoplastische systemen

Hierbij wordt het traditionele profiel vervangen 

door een heet geëxtrudeerd, plastisch speciaal 

mengsel met geïntegreerd droogmiddel dat bij de 

productie tussen de glasplaten wordt gebracht.

Afstandhouders – een overzicht

Verbetering binnenklimaat door verbetering randafdichting

l

l

l

Vergelijking warmtedoorgangscoëfficiënt ramen (EN ISO 10077-1)

Kozijn:   hout 1,4  Uf : 1,40 W/(m²K) 

Afstandhouders:   uniGlas® | thermo

 plastisch systeem ψ : 0,037 W/(mK)   

Glas:  uniGlas® | TOP 0.7  Ug: 0,70 W/(m²K) 

Raambreedte 1,23 m  Glasdikte binnen 4 mm

Raamhoogte 1,48 m  Glasdikte buiten 4 mm

Kozijnbreedte  0,12 m PSI-correctie +  0,000 W/(mK) 

  ψ : 0,037 W/(mK) 

Soort raam: enkele vleugel   

Glasroeden: zonder

Berekende warmtedoorgangscoëfficiënt
Uw  =  1,0  W/(m²K)

11,2 °C

Kozijn:  hout 1,4  Uf : 1,40 W/(m²K) 

Afstandhouders:  aluminium 

 (EN ISO 10077-2) ψ : 0,086 W/(mK)   

Glas:  uniGlas® | TOP 0.7  Ug: 0,70 W/(m²K) 

Raambreedte 1,23 m  Glasdikte binnen 4 mm

Raamhoogte 1,48 m  Glasdikte buiten 4 mm

Kozijnbreedte 0,12 m PSI-correctie +  0,000 W/(mK) 

  ψ : 0,086 W/(mK) 

Soort raam: enkele vleugel   

Glasroeden: zonder 

Berekende warmtedoorgangscoëfficiënt
Uw  =  1,1  W/(m²K)

6,2 °C

De hier weergegeven resultaten zijn afkomstig van berekeningen op basis van bepalingen die op basis van geldende standaards en normen zijn uitgevoerd. Met deze 
berekeningen kunnen de feitelijke omstandigheden op de bouw slechts bij benadering worden weergegeven. Daarom dienen de resultaten enkel ter oriëntatie en voor de 
vergelijking van verschillende producten. Juridische aanspraken kunnen derhalve uit deze berekeningen niet worden afgeleid.

Door het gebruik van thermisch geoptimaliseerde uniGlas®-
afstandhouders verbetert de U-waarde van het raam en de vorming  
van condens wordt verminderd.



Al het isolatieglas van de uniGlas
®-Groep wordt 

gemaakt van hoogwaardige en geteste materialen. 

De compacte uitvoering van de randafdichting biedt 

optimale zekerheid tegen de hoge belastingen 

waaraan isolatieglas gedurende zijn lange levensduur 

is blootgesteld.

De kwaliteit van het eindproduct wordt o.a.  

gewaarborgd door de voortdurend gedocumenteerde 

eigen kwaliteitsbewaking aan de hand van strenge 

fabrieksspecificaties conform DIN 1279-6. Daar 

komt bij dat de uniGlas
®-productielocaties  

zich vrijwillig onderwerpen aan een externe  

kwaliteitsbewaking door een neutrale keurings- 

instantie waarbij naast de inspectie van de lopende 

productie ook de levensduur van meerlaags isolatie-

glas in een klimaatwisselproef wordt gecontroleerd.

Bij de externe kwaliteitsbewaking en controle  

van de productiematerialen legt uniGlas
®  

kwaliteitsmaatstaven aan die de normatieve eisen 

duidelijk te boven gaan.

Functioneel isolatieglas van uniGlas
® is derhalve 

gekeurd op kwaliteit en onderhevig aan eigen en 

externe kwaliteitsbewaking. Bij al het isolatieglas is 

thermische isolatie de basisfunctie waar andere 

functies bijkomen, zoals geluidsisolatie, zonwering, 

veiligheid of zelfreiniging dan wel combinaties van 

deze functies.

8 | uniGlas
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Kwaliteit van het isolatieglas

‚De Golf‘, Wenen

Gedetailleerde en verdergaande informatie 
vindt u in ons actuele



Grenzeloze glas-architectuur a.h.v. het voorbeeld van 

de parochiekerk Hard/Oostenrijk. Een geslaagd project 

van het bedrijf Glas Marte uit Bregenz. Uitvoerend 

architect was Früh Architekturbüro ZT GmbH.

Dankzij de toepassing van een riante beglazing werd  

de versmelting van de binnenruimte van de  

parochiekerk met het open plein buiten voor de kerk 

bereikt. Daardoor wordt een onbeperkt uitzicht op  

de kerk mogelijk gemaakt en ook een vrije inkijk op  

het gebeuren in de zaal en het secretariaat. Een  

voorbeeldige vertaling van ruimtelijke transparantie.  

De in veel licht badende parochiekerk is door het 

ontbreken van barrières een centraal onderdeel in  

het gemeenteleven van Hard.

De bereikte bouwkundige openheid bevordert de 

communicatie en plaatst het wereldlijke op passende 

wijze tegenover het kerkelijke.

Bij de parochiekerk van Hard, Oostenrijk, is  

uniGlas® | TOP 0,6 energieglas met een Ug  

(vlg. EN 673) van 0,6 W/m2K 100 onder toepassing 

van roestvrijstalen afstandhouders (thermisch  

geoptimaliseerde randafdichting) gebruikt.

Constructie van de gebruikte glaselementen:

VSG Low-E 6/0,76/6 / 16 mm spouw Argon /

10 mm floatglas / 16 mm spouw Argon / VSG

Low-E 6/0,76/6.  Afmetingen tot 3.022 x 3210 mm,

ED 66 mm, gewicht per element tot 825 kg.

uniGlas
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Voorbeeld uit de praktijk

Parochiecentrum Hard/Oostenrijk



Vochtaanslag op de ruit – waarom?

10 | uniGlas
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Waarom kan mijn nieuwe energieglas van buiten 

beslaan?

In nachten met een hoge luchtvochtigheid ontstaat er 

vaak condensvorming aan de buitenkant van de ruiten. 

Hoe beter de thermische isolatie van het isolatieglas, 

des te waarschijnlijker is de vorming van condens aan 

de buitenkant. Dat is een teken van de hoogwaardige 

kwaliteit van uw ramen. Dankzij de zeer goede thermi-

sche isolatiewaarde van moderne thermisch isolerende 

beglazingen is de warmtedoorgang ervan zeer gering. 

Dat betekent dat de warmte in de kamer blijft en 

nauwelijks naar buiten wordt geleid. De buitenste ruit 

bereikt in heldere, koude nachten bij windstil weer een 

lagere oppervlaktetemperatuur dan de buitenlucht.   

Bij een overeenkomstig hoge relatieve luchtvochtigheid 

van de buitenlucht wordt het dauwpunt op de ruit 

onderschreden en aan de oppervlakte van het glas 

ontstaat condens. De zo gevormde condens verdwijnt 

weer zodra het glasoppervlak, bijvoorbeeld door  

zonnestraling, weer warmer wordt.

Moet ik bij de ventilatie ergens op letten?

Wie zijn ramen vernieuwt, verbetert ook de afdichting 

van de schil van het gebouw. Daardoor worden energie 

en stookkosten bespaard. Het vocht, dat in elke kamer 

ontstaat, kan echter niet meer door de niet dichte 

oude ramen naar buiten worden afgevoerd. Voor de 

bewoner betekent dit dat er na de renovatie regelmatig 

moet worden geventileerd.

U dient derhalve meerdere keren per dag gedurende 

vijf tot tien minuten te luchten, zodat de verbruikte 

vochtige kamerlucht door drogere frisse lucht kan 

worden vervangen. 

Worden er op het achteraf inbouwen van  

uniGlas® | TOP-ramen overheidssubsidies  

verleend?

De Duitse kredietinstelling voor wederopbouw (KfW) 

ondersteunt mensen die hun huis moderniseren met 

leningen tegen een gunstige rente of een directe 

subsidie. Naast specifieke maatregelen (vervangen van 

De meest gestelde vragen



ramen) worden ook combinaties van maatregelen 

gestimuleerd. Wie na de sanering het niveau van 

nieuwbouw bereikt, krijgt een bijzonder aantrekkelijke 

ondersteuning. Ook wie leeftijdsspecifiek verbouwt,  

kanrekenen op een subsidie.

 

Wat doe ik met de montage van uniGlas® | 

TOP-ramen voor de bescherming van het milieu?

Nog steeds worden in Duitsland jaarlijks vele honderden 

miljoenen liters stookolie of kubieke meters aardgas 

onnodig verstookt. Voor het milieu betekent dat een 

extreem hoge uitstoot van kooldioxide, waardoor de 

atmosfeer van de aarde opwarmt en het klimaat nadelig 

wordt beïnvloed. De montage van uniGlas® TOP-

ramen verlaagt de stookkosten en helpt daardoor om 

ons milieu te ontzien.

uniGlas® | TOP 
energieglas staat voor:

uniGlas
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uniGlas
® | TOP Hoog Rendement Beglazing

uitstekende warmte-isolatiewaarden  

(UG-waarden)

een opmerkelijk hoge totale  

energiedoorlatendheidswaarde (g-waarde)

energiebesparing en vermindering van  

stookkosten

hogere energie-efficiëntie van het gebouw

zeer goede lichttransmissie

uitstekende kleurneutraliteit (Ra-waarde)

CO2-vermindering

optionele uitvoering met warmtetechnisch 

geoptimaliseerde randafdichting en daarmee nog 

lagere Uw-waarde van het raam of de gevel

l

l

l

l

l

l

l

l

Gedetailleerde en verdergaande informatie 
vindt u in ons actuele



uniGlas GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 10
D-56410 Montabaur
Telefon: +49 (0) 2602/94929-0
Fax: +49 (0) 2602/94929-299
E-Mail: info@uniglas.de ©
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Onze nabijheid - uw voordeel




