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Het Verbond van de GlasIndustrie  

groepeert de Belgische ondernemingen die,  

op industriële schaal, glas produceren en/of verwerken 
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FUNCTIES VAN EEN BEGLAZING 
HET HOOFDGAMMA 
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THERMISCHE ISOLATIE 
ISOLERENDE HOOGRENDEMENTSBEGLAZINGEN 
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THERMISCHE ISOLATIE 
HOE WERKT EEN HR-BEGLAZING? 

  
 3 vormen van warmtetransmissie door een beglazing 

 

1) Geleiding 
 Hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt  λ van een beglazing, hoe 

lager de warmteverliezen  
 Het concept van de eerste isolerende beglazingen bestond erin tussen 2 

glasbladen (λglas = 1 W/(mK)) een spouw met lucht (λlucht = 0,025 
W/(mK)) te plaatsen om de warmtegeleiding te verkleinen 

 In de hoogrendementsbeglazingen wordt de lucht vervangen door een 
performantere edelgas: λargon = 0,017 W/(mK) of λkrypton = 0,009 W/(mK) 
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THERMISCHE ISOLATIE 
HOE WERKT EEN HR-BEGLAZING? 

 
 3 vormen van warmtetransmissie door een beglazing 

 

2) Convectie 
 Hoe minder beweging van gasmoleculen in de spouw, hoe lager de 

warmteverliezen  
 De edelgassen die gebruikt worden in de hoogrendementsbeglazingen 

hebben een hoger volumieke massa ρ dan dat van de lucht, wat de 
beweging van gasmoleculen in de spouw moeilijker maakt en dus de 
warmteverliezen door convectie beperkt 
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THERMISCHE ISOLATIE 
HOE WERKT EEN HR-BEGLAZING? 

 
 3 vormen van warmtetransmissie door een beglazing 

 

3) Straling 
 De voorwerpen (elektrische toestellen, radiatoren…) in gebouwen 

geven warmte af in de vorm van langgolvige infraroodstraling 
 Het aanbrengen van een metalen lage-emissiviteitscoating op de 

beglazing reflecteert de langgolvige infraroodstraling naar de 
binnenzijde van het gebouw maar blijft wel transparant voor de 
zonnestraling (zichtbaar licht en kortgolvige infraroodstraling) 

 De warmte en het zonlicht kunnen dus in de kamers doordringen 
terwijl de  
binnenwarmte  
in de kamers  
blijft  
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THERMISCHE ISOLATIE 
WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT Ug 

 
 

 De Ug–waarde, uitgedrukt in W/(m2K), is de warmtetransmissiecoëfficiënt 
door geleiding, door convectie en door straling in het centrale deel van 
een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische 
isolatie van de beglazing 

 Invloed van de Ug-waarde op 
 Energiegebruik  
 Binnencomfort : vermindering van koude wanden 
 Vermindering van  

condensatierisico  
op de ramen aan  
de binnenkant van 
de lokalen 

9 



THERMISCHE ISOLATIE 
WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT Ug 

 Invloed van de hellingshoek op de Ug-waarde 
 Hoe kleiner de hellingshoek, hoe sneller de beweging van gasmoleculen in de 

spouw, hoe hoger de convectie en de warmteverliezen, hoe hoger de U-waarde 
 De commerciële en gepubliceerde Ug-waarden zijn gebaseerd op verticale 

uitvoering (90°) en volgens NBN EN 673 
 De invloed van de dakhelling op de Ug-waarde wordt doorgaans genegeerd, 

vooral voor particuliere toepassingen 

 Voorbeeld : HR-beglazing Ug-waarde 1.1 W/(m²K)            
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UITVOERING HELLINGSHOEK U-WAARDE [W/(m²K)] 

VERTICAAL 90° 1,1 

HELLING 

75° 1,4 

60° 1,5 

45° 1,5 

30° 1,6 

15° 1,7 

5° 1,7 



THERMISCHE ISOLATIE 
HET HOOFDGAMMA VAN Ug-WAARDEN 
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THERMISCHE ISOLATIE 
“WARM EDGE” AFSTANDHOUDERS 

  Uit roestvrij staal of kunststof (i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium 
of gegalvaniseerd staal) 

 Sterke vermindering van het warmteverlies aan de rand van de beglazing 
 Geen invloed op de Ug-waarde van de beglazing (dit is het warmteverlies in het 

centrale deel van de beglazing) 
 Verbetering van de warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige raam, wat 

staat voor de warmteverliezen van het geheel : beglazing + afstandhouder + 
raamkozijn. 

 Nota : de warmtetransmissiecoëfficiënt van het raamkozijn wordt Uf genoemd 
 Meer informaties via :  

vgi-fiv.be| Publicaties |  
VGI-nota 09 
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ZONNEWINST 
ZONTOETREDINGSFACTOR g 

 
 De zontoetredingsfactor g, uitgedrukt in %, staat voor de totale zonne-

energietransmissie door een beglazing. Het betreft de som van de 
rechtstreeks doorgelaten- en de opgenomen straling die naar binnen 
wordt uitgestraald. Hoe hoger deze factor, hoe groter de zonnewinst 
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ZONNEWINST 
ENERGIE-EFFICIËNTIE 
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Thermische balans  [W/(m²K)] 

Gisteren                       Vandaag                   Morgen 

Thermische balans van beglazingen : α x Ug – β x g 

Thermische isolatie van muren 
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2 

1 
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ZONNEWINST 
HET HOOFDGAMMA VAN ZONTOETREDINGSFACTOREN g 
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ZONNEWINST 
BAAN VAN DE ZON 

  Ramen gelegen op het zuiden 
 Inval van veel zonlicht in de kamer in de winter (de zon staat laag op de horizon) 
 Inval van weinig zonlicht in de kamer in de zomer (de zon staat hoog op de 

horizon), vooral wanneer er een luifel is 
 Ramen gelegen op het westen en  

het oosten 
 Inval van veel zonlicht in de kamer  

het ganse jaar 
 Ramen gelegen op het noorden 

 Lage inval van zonlicht in de kamer  
bij dageraad en ‘s avonds in de zomer 
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ZONREGULERING 
REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK 

 
 Elke situatie is uniek  
 De keuze van een beglazing bestaat erin tegelijkertijd de thermische 

isolatieprestatie (Ug-waarde), de zonnewinsten (g-waarde) en de 
natuurlijke verlichting (LT-waarde) te optimaliseren 
 Zomerperiode  

 Om sterk energieverslindende afkoelingssystemen te vermijden  
 Beglazing met een lage zontoetredingsfactor (g-waarde), gecombineerd met een 

min of meer hoge lichttransmissie (LT-waarde) 

 Winter  
 Zo veel mogelijk gratis zonnewinsten en natuurlijk licht  
 Beglazing met een hoge zontoetredingsfactor (g-waarde) en een hoge 

lichttransmissie (LT-waarde) 
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ZONREGULERING 
MOGELIJKE 

COMBINATIES 
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ZONREGULERING 
OVERVERHITTINGSRISICO 

 
 Het westen is de meest 

kritieke oriëntatie 
wanneer men tracht 
zich tegen de 
oververhittingsrisico’s 
van een kamer te 
beschermen: deze gevel 
geniet van zonnewinst 
aan het einde van de 
dag terwijl het gebouw 
reeds opgewarmd is 
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ZONREGULERING 
ZONWERENDE BEGLAZINGEN 

  Airco vermijden en van het uitzicht genieten 
 
 
 
 
 
 
 

 Door zonwerende beglazingen kunnen de opgelegde 
oververhittingscriteria door de energieprestatieregelgeving van 
gebouwen (EPB), zelfs in geval van grote glasoppervlakten en die in 
de zomer of het tussenseizoen sterk blootgesteld zijn aan  
de zon, makkelijk nageleefd worden. 
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ZONREGULERING 
HET HOOFDGAMMA VAN ZONWERENDE BEGLAZINGEN 
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GEWONE TOEPASSINGEN 
 

Residentieel  
 

Niet-residentieel 
 

Daken 

 



ZONREGULERING 
UITERLIJK VAN ZONWERENDE BEGLAZINGEN 
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Dubbele HR-beglazing 
LT : 78 / g : 60 

 
 

Zonwerende 
beglazingen 70/41  

 
 
 

Zonwerende 
beglazingen 50/27  

 



ZONREGULERING 
OVERVERHITTINGSRISICO EN EPB 
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     Gelijkvloers                Verdieping 

            West                                    West 

 

           Oost                                     Oost 

 

Gevel Beglazing Ug (W/m²K) g LT 
Ioverh 

(K∙h) 
Oververhittingsrisico 

Oost 
HR 1,1 60% 78% 11 390 36% 

West 

Oost 
ZB I 1,1 41% 70% 8 231 2% 

West 

Oost 
ZB II 1,1 27% 50% 6 079 0 

West 

 Rijwoning | VEA-Referentie 
 EPB Software Vlaanderen 1.4.2 
 Aanpassing van de beglaasde oppervlakte 

 Oostgevel  
 Van 16% beglazing (6,5m²) naar 40% beglazing 

(16,5 m²) 
 Westgevel 

 Van 30% beglazing (12,4m²) naar 40% beglazing 
(16,5 m²) 

 



NATUURLIJK LICHT 

 Enkel natuurlijk licht kan een 
optimaal visueel comfort 
garanderen 

 Meer informatie over natuurlijk 
licht : 
Een andere kijk op beglazingen 
en hun functies  
VGI 2012 
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NATUURLIJK LICHT 
LICHTTRANSMISSIE LT 

 
 De lichttransmissie LT, uitgedrukt in %, staat voor de hoeveelheid natuurlijk licht 

dat via een beglazing binnendringt. Hoe hoger deze waarde, hoe meer natuurlijk 
licht en hoe minder er moet beroep gedaan worden op kunstlicht 
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NATUURLIJK LICHT 
HET HOOFDGAMMA VAN LICHTTRANSMISSIES LT 
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Minder fel licht 

NATUURLIJK LICHT 
VERLICHTING 
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NATUURLIJK LICHT 
REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK 

  Multilaterale verlichting (ramen in meerdere muren van een lokaal) 
 Belichting bijzonder uniform 
 Vermindering van de buitensporige contrasten en tegenlichteffecten 
 Laat het licht diep binnendringen in de kamer 
 De verbinding van laterale en zenitale ramen is bijzonder performant ongeacht de 

meteorologische omstandigheden en het seizoen 

 Grote openingen 
 Betere verdeling van het licht in de ruimte 
 Hoe hoger het raam, hoe meer het lokaal verlicht wordt in de diepte 
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NATUURLIJK LICHT 
HUIDIGE TRENDS 

 

 Meer en meer gebruik van lichtschachten, 
binnenramen, glazen scheidingswanden, glazen 
trappen en vloeren om het natuurlijke licht door 
te geven van kamer tot kamer 
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NOG EEN WAAIER VAN GEWONE FUNCTIES 
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 Akoestische isolatie, veiligheid, brandveiligheid, design… 
 Voor elke situatie heeft de glasindustrie een aangepaste, performante en elegante 

oplossing in petto 



SAMENSTELLING EN KLEUR 
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Samenstelling : 6 / … / 6  

Samenstelling : 4 / … / 4  

Samenstelling : 6 / … / 6  

 Hoe dikker het glas, hoe groener de tint 
 Kleurverschil tussen gevels is onzichtbaar 
 Kleurverschil op dezelfde gevel kan zichtbaar zijn 



INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 
 Verwarmend glas 
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INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 

 Verwarmend glas 
 Dubbele beglazing met onzichtbare 

elektrische verwarmingsoplossing 
 Randafdichting  

 Vast, draaiend of schuivend kozijn 
 Bijna alle typen raam- en gevelkozijnen 

(aluminium, PVC, hout) 

 Stralingswarmte 
 Zachte en aangename warmte 
 Direct comfort (snelle verwarming) 
 Regeling mogelijk van de 

oppervlaktetemperatuur 
 Opheffing van de koude wand 

 Geen condensatie 
 Gelijkmatige temperatuur in de kamer 
 Geen koudeval dichtbij het raam / glas 

 Onderbreking van de elektrische stroom 
bij breuk van het verwarmende glas 
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INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 
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 Gelaagd veiligheidsglas met fotovoltaïsche cellen (BIPV)  



INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 
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 Gelaagd veiligheidsglas met fotovoltaïsche cellen (BIPV) 
 De assemblage vindt plaats tussen twee platen gehard glas, waarbij de buitenste plaat bij 

voorkeur van extra blank glas is om de elektriciteitsproductie te optimaliseren. Voor de 
binnenruit zijn de mogelijkheden groter: blank, extrablank, gekleurd, gezeefdrukt… 

 Op de rand van de modules wordt een kabelkast geplaatst zodat zij in een fotovoltaïsche 
installatie op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten  

 Door de ruimte tussen de cellen te variëren kan de lichtdoorlaat van de module naar wens 
worden gewijzigd 

 Nominaal vermogen : variabel : naargelang de vrije ruimte tussen cellen 
 Het product wordt op maat gemaakt 
 Oneindige mogelijkheden om elektriciteitsopwekking te integreren in gevels, glazen daken, 

zonneschermen, balustrades… 

VOORZIJDE                                                            ACHTERZIJDE 



INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 
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 Anti-condensvorming beglazing (buitenzijde van een lokaal) 
 De temperatuur van het buitenste glasblad van een hoog isolerende beglazing kan 

dalen tot onder de buitentemperatuur 
 Zeer goede isolatie van de beglazing (warmteverlies van binnen naar buiten 

beperkt) 
 Afkoeling van het buitenste glasblad door de atmosfeer  

 Condensvorming ontstaat over het algemeen ‘s nachts of ‘s ochtends wanneer zich 
twee specifieke omstandigheden voordoen: een sterke daling van de 
buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid 

 Zodra de temperatuur van het buitenste glasblad tot onder het dauwpunt daalt 
(temperatuur waarbij het water in de lucht condenseert en in waterdruppels wordt 
omgezet), condenseert het vocht dat de lucht bevat en slaat in de vorm van minuscule 
druppeltjes neer op het glas 

 Mogelijke verhoging van dit natuurlijke 
verschijnsel 
 Wanneer de beglazing rechtstreeks aan 

een heldere, onbewolkte lucht 
blootgesteld is 

 Schuinhellende en/of horizontale 
beglazingen 

DUBBELE BEGLAZING Ug 1.1 



INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 
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 Anti-condensvorming beglazing (buitenzijde van een lokaal) 
 Anticondenscoating (metaaloxiden) op het buitenste glasblad (zijde 1) 

 “Koudereflector’” 
 De temperatuur van het buitenste glasblad van de beglazing blijft boven het 

dauwpunt 
 Geen condensvorming 

 Zowel in dubbele als drievoudige beglazing 
 Buitenaanzicht : iets meer reflecterend en gekleurd 
 Voorzorgsmaatregelen voor het reinigen 

DUBBELE ANTI-CONDENSVORMING BEGLAZING Ug 1.1 

Beglazing LT [%] RL [%] g [%] Ug [W/(m²K)] 

Dubbele beglazing (# : anticondenscoating  # : isolatie-coating) 

#4/15/#4 72 15 56 1,1 

#4#/15/4 72 16 51 1,1 

#44.2#/15/4 70 15 47 1,1 

Drievoudige beglazing (# : anticondenscoating  # : isolatie-coating) 

#4#/14/4/14/#4 63 19 44 0,6 

#44.2#/14/4/14/#4 62 18 40 0,6 



INNOVATIES EN SPECIALE TOEPASSINGEN 
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 En nog een waaier van huidige en toekomstige innovaties en toepassingen… 
 

 
 



DE REFERENTIE 
WWW.VGI-FIV.BE  www.vgi-fiv.be > Homepage 

 Belgische beglazingen |  Ug-, g-, TL-waarden 
 
 
 
 
 

 www.vgi-fiv.be > Het glas  
 Diverse informatie 

 www.vgi-fiv.be > Sector ( > Duurzaam bouwen) 
 Diverse informatie 

 www.vgi-fiv.be > Verbond > Seminaries 
 Slides van voordrachten 
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Société Nom des produits Nom ou marque Nr Ancien / Oud 

Firma Productnamen Naam of merk BENOR Nr ATG Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw Spouw
6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 24 mm

Polypane Polypane Organic Polypane - Organic BB-414-125-1279 1309 3,30 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 2,80 2,80
Glasindustrie Polyplus Super Neutraal HRP Polypane - Polyplus Super Neutraal HRP BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,30 1,10 1,20 1,20

Polyplus Super HR1 Polypane - Polyplus Super HR1 BB-414-125-1279 2,00 1,60 1,50 1,40 1,20 1,00 1,10 1,10
Polyplus All Seasons 38 Polypane - Polyplus All Seasons 38 BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,30 1,10 1,20 1,10
Skypane Polypane - Skypane BB-414-125-1279 1309 1,50 1,30 1,10
Polycool Polypane - Polycool BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,40 1,10 1,20 1,20
Polycool Riviera Polypane - Polycool Riviera BB-414-125-1279 1309 2,00 1,70 1,60 1,50 1,30 1,10 1,20 1,20

Januari/Janvier 2010

Coefficients Ug-waarden



BESTEK 

 Verwijzen naar o.a. 
 Keuze van de beglazing 

 Een andere kijk op beglazingen en hun functies. Verbond van de Glasindustrie. 2012  
 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency. Glass For Europe. 2008 
 Low-E Insulating Glass for Energy Efficient Buildings. Glass for Europe. 2009 
 … 

 Gangbare voorschriften 
 NBN S 01-400-1 – Akoestische criteria voor woongebouwen 
 NBN S 23-002 - Glaswerk 
 TV 221 Plaatsing van glas in sponningen. WTCB. 2001 
 TV 242 Bijzondere bouwwerken uit glas. WTCB. 2011 
 VGI-Nota 03 Uitzicht van transparante beglazingen voor gebouwen: methodes en 

aanvaardingscriteria. VGI. 2011 
 VGI-Nota 06 De verschillende types veiligheidsglas en hun toepassingen in de bouw 

volgens de NBN S 23-002. VGI. 2010 
 … 
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Verbond van de Glasindustrie vsw 
Pleinlaan 5 1050 Brussel 

 
www.vgi-fiv.be | www.indufed.be 

 
T 02/542.61.20 | F 02/54.61.21 

info@vgi-fiv.be 
 

Foto’s : AGC Glass Europe, Groep Leroi - Lerobel, Pittsburg Corning Europe, Polypane Glasindustrie, Saint-Gobain Glassolutions, Sprimoglass, VGI-leden 
Met dank aan : Dirk Cousaert, PMP 

Bedankt voor uw aandacht. 
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