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veiligheid   ▲ decoratie   ▲ design   ▲

thermische isolatie   ▲ zonbeheersing   ▲ akoestische isolatie   ▲

Isolerende beglazingen Polypane, voorzien 

in een reeks van verschillende functies die 

allen  bijdragen tot een dagelijks woon-

comfort.

Thermische isolatie, zonbeheersing, akoes-

tische  isolatie, veiligheid, inbraakwering en 

stijlvolle vormgeving kunnen op een han-

dige manier gecombineerd  worden in één 

enkel product.

Door gebruik te maken van diverse glas-

soorten, kan u zelf  binnen de mogelijkhe-

den van uw budget een voor u op maat ge-

sneden oplossing uitwerken.

De inhoud van deze brochure moet U in de 

mogelijkheid stellen een beter inzicht te 

krijgen in de vele mogelijkheden van isole-

rend glas.  Onze diensten of deze van onze 

verdelers, kunnen u verder helpen bij de 

bepaling van uw definitieve keuze.  

Veel succes gewenst bij de zoektocht naar 

uw keuze!
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inhoud

Even voorstellen

Polypane Glasindustrie is sinds 1968 actief 

betrokken in de productie, ontwikkeling en 

onderzoek van productverbeteringen en 

nieuwe toepassingsmogelijkheden van iso-

lerende beglazingen.

Optimale kwaliteitszorg

Het respecteren van normen en voorschrif-

ten draagt Polypane Glasindustrie hoog in 

het vaandel. 

Om ons cliënteel een maximum aan zeker-

heid te bieden, bezitten al onze isolerende 

beglazingen, geproduceerd volgens het 

procédé Polypane, een doorlopende tech-

nische goedkeuring ATG 1309, afgeleverd 

door de organisatie BUTgb (Belgische Unie 

voor Technische Goedkeuring in de Bouw) 

en dit op basis van de nieuwste Europese 

normering.

10 jaar garantie

De jarenlange ervaring in de productie van 

isolerende beglazingen volgens de streng-

ste normen en voorschriften geeft ons de 

mogelijkheid met vertrouwen een 10-jari-

ge garantie te geven op de dampdichtheid 

van onze producten, geplaatst volgens de 

richtlijnen opgenomen in de meest recente 

normen.

Polyplus All Seasons 38
Skypane dakbeglazing
Skypane Screenline

zonbeheersing 6-7

Basisproduct
Polyplus Super Neutraal HR
Polyplus All Seasons 38

thermische isolatie 4-5
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Polypane: basisproduct

Polypane is een geprefabriceerde ther-

misch isolerende beglazing, samengesteld 

uit twee ruiten van kwalitatief hoogwaar-

dig glas (1, 2), gescheiden door een vocht-

vrije luchtspouw (3).

Deze spouw wordt verkregen door tussen 

de twee ruiten een met droogmiddel (4) 

gevuld profiel (5) aan te brengen. De her-

metische randafdichting van de spouw is 

verzekerd door een waterdampdichte eer-

ste voeg van polyisobutylene (6), en een 

mechanische tweede voeg van polysulphi-

de (7). Deze onderdelen komen steeds te-

rug in al de isolerende beglazingen die in 

deze publicatie werden opgenomen.

Hou de koude buiten en uw geld binnen

De hoeveelheid warmteverlies door het 

glas heeft een invloed op de verwarmings-

kosten van uw woning. Dit verlies wordt 

gemeten in Ug-waarde. Zo heeft enkel glas 

een Ug-waarde van 5,6 W/(m2K) vergeleken 

met gewone dubbele beglazing 'Polypane' 

die een Ug-waarde heeft van 2,9 W/(m2K).  

Anders gezegd, gewoon dubbel glas ver-

liest slechts de helft van de warmte die ver-

loren gaat bij enkel glas. Indien u echter 

kiest voor belangrijke energiebesparingen, 

zonder het voordeel te verliezen van grote 

beglaasde oppervlakten, adviseren wij u 

het gebruik van onze extra isolerende be-

glazingen Polyplus Super Neutraal HR. 

Polyplus Super Neutraal HR

is de nieuwste generatie hoogrendement 

beglazing en lijkt op het eerste zicht op de 

gewone Polypane beglazing.  Het verschil 

zit echter in de toepassing van een fijn me-

taallaagje (coating), wat zich bevindt aan 

de spouwzijde van de isolerende begla-

zing.  Gecombineerd met een thermisch 

gasmengsel, kan met een optimale samen-

stelling een Ug-waarde tot 1.2 W/(m2K) be-

reikt worden. (oude referentiewaarde: 1.1 

W/(m2K))

De voornaamste eigenschap van Polyplus 

Super Neutraal HR bestaat er in de warmte-

straling van de verwarmingselementen in 

de woning naar binnen te reflecteren en 

een maximum aan zonlicht door te laten 

(LTA). Aangezien deze warmtereflectie tot 

96% bedraagt, stijgt de temperatuur van 

het binnenglasoppervlak en kan in de wo-

ning een zeer aangename en constante 

temperatuur bekomen worden met relatief 

weinig verwarmingskosten. Dit maakt de 

aankoop van Polyplus Super Neutraal HR 

een heel rendabele en milieuvriendelijke 

investering.
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thermische isolatie
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LTA: Lichttransmissie (%)

LR: Lichtreflectie (%)

ZTA:  Zontoetredingsfactor (%)

Ug-waarde  W/(m2K) met luchtvulling

Ug-waarde  W/(m2K) met gasvulling - 90%

Ug-waarde  W/(m2K) met gasvulling - 100%
(oude referentiewaarde)

Behaaglijkheid en wooncomfort binnenwandtemp.
Oppervlaktetemperatuur in °C uitgaande van : 
buitentemperatuur: 0°C en binnentemperatuur: + 20°C

Fotometrische eigenschappen All Seasons 38
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Glastype : samenstelling in mm

De zeer goede Ug-waarde van Polyplus Super Neutraal HR kan, afhankelijk van de oriëntatie bij extreme temperatuur-
verschillen en hoge vochtigheidsgraad aanleiding geven tot condensvorming op de buitenzijde van het glas.  Dit is 
slechts van tijdelijke aard en is het gevolg van de uitzonderlijke isolerende eigenschappen van dit product. Waarden op 
basis van coating pos.3 (uitgezonderd All Seasons). 

Polyplus SN HR
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Polyplus Super Neutraal HR is speciaal ont-

worpen om te voldoen aan de strenge    

isolatienormen en aan de bescherming   

van ons milieu in het algemeen. Kies voor 

Polyplus Super Neutraal HR en je merkt het 

verschil!

Polyplus All Seasons 38

Polyplus All Seasons is eveneens een isole-

rende hoogrendement (HR) beglazing met 

een uitstekend evenwicht tussen de hoe-

veelheid invallend zonlicht (LTA) en de in-

komende zonnewarmte (ZTA). Het buiten-

ste glasblad wordt aan de spouwzijde (#2) 

bedekt met een selectief metaallaagje 

(coating) om het teveel aan zonnewarmte 

op te vangen. Deze beglazing vergroot het 

wooncomfort bij elk seizoen.
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Polyplus All Seasons 38

Deze isolerende en zonwerende HR begla-

zing zorgt voor een aangenaam wooncom-

fort met een uitstekend evenwicht tussen 

de hoeveelheid invallend zonlicht en de in-

komende zonnewarmte. Het buitenste 

glasblad wordt aan de spouwzijde bedekt 

met een fijn metaallaagje (coating) om het 

teveel aan zonnewarmte op te vangen.

Skypane dakbeglazing

Skypane is een zonbeheersende isolerende 

beglazing die speciaal werd ontwikkeld om 

toe te passen in daken. Tijdens de zomer 

zal Skypane instaan voor een verminderde 

lichtinval en warmteoverdracht. Bij gewone 

klare beglazing kan het teveel aan zonlicht 

leiden tot oververhitting. Tevens is deze iso-

lerende dakbeglazing een echte milieube-

wuste energiespaarder die zorgt voor een 

aangenaam wooncomfort. Wel is het be-

langrijk blijvend te zorgen voor voldoende 

ventilatie in de overdekte ruimte. Verder 

zorgt de gelaagde binnenbeglazing van 

Skypane voor een verhoogde veiligheid en 

een beter geluidsisolerend comfort voor de 

bewoners

Skypane Screenline

Skypane Screenline is een zonbeheersende 

isolerende dakbeglazing met een inge-

bouwd verstelbaar plooidoek dat voorzien 

is van een reflecterende en zonwerende 

aluminiumlaag op de voorzijde. Dit product 

weet functionele én esthetische kwaliteiten 

op doeltreffende wijze met elkaar te vere-

nigen.U kan ons steeds contacteren indien 

u meer informatie wenst over dit product.
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zonbeheersing

Skypane Screenline ZTA Ug-waardeKleurKleur LTA

in doorzichtin reflectie

Skypane Screenline

%

15 - 28 1,3 - 2,9

%

4 - 19diversezilver

Skypane ZTA Ug-waardeKleurKleur LTA

in doorzichtin reflectie

Skypane All Seasons 38

Skypane Neutraal 30

Skypane Neutraal 25

Skypane Neutraal 20

Skypane Silver 27

%

41

34

28

24

31

spouw
15 mm

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

%

70

62

51

40

43

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

licht getint

licht getint

licht getint

licht getint

zilver

LTA : Dit is de lichttoetredingsfactor die de verhouding geeft tussen het doorgelaten licht en de hoeveelheid invallend 
licht. ZTA : De zontoetredingsfactor is de hoeveelheid energie die door de beglazing wordt doorgelaten. Hoe kleiner de-
ze factor hoe beter tijdens de zomer. Ug-waarde : Het warmteverlies uitgedrukt in W/(m2K). Hoe kleiner deze waarde, hoe 
beter het isolerend vermogen.

Bovenstaande types kunnen gecombineerd worden met diffuus veiligheidsglas.
LICHTREFLECTIE %

LTA %

LICHTINVAL

ENERGETISCHE
REFLECTIE %

ZONNE-ENERGIE

ZTA %
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Polypane Decora

Polypane Decora is een isolerende begla-

zing, waarbij kruisverdelingen worden 

voorzien tussen de glasbladen die geschei-

den zijn door een spouw van 12 of 15 mm. 

Deze verdelingen zijn verbonden met de 

afstandhouder volgens een speciale tech-

niek.

De afwerking is dezelfde als deze bij al de 

andere Polypane isolerende beglazingen. 

Polypane Decora is een product dat in elke 

raamconstructie kan worden toegepast, zo-

wel in bestaande ramen als in nieuwbouw.

Economisch verantwoord

De traditionele bouwstijl van sommige vil-

la's, landhuizen, hoeven en herenhuizen, is 

vaak gekenmerkt door het gebruik van ra-

men met kruiskozijnen. Het gebruik van 

kleine eenheden isolerend glas is in dit 

soort ramen zeer duur bij plaatsing en on-

vriendelijk in onderhoud. Om een oplos-

sing te bieden voor dit probleem werd het 

product Polypane Decora met ingewerkte 

kruisverdelingen ontwikkeld.

Voordelen

Het onderhoud van de ruiten vergt minder 

inspanning dan het kuisen van vele kleine 

ruitjes.

Verminderde aanwezigheid van koude-

bruggen in het raamwerk.

Blijvende kostenbesparing door een goede 

thermische isolatie.

Verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoe-

ringen.
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decoratie

Esthetisch op zijn plaats        

De kruisverdelingen die ingewerkt worden 

in Polypane Decora zijn beschikbaar in een 

rijk kleurenpalet. Naast de standaardkleu-

ren kunnen op speciaal verzoek van de 

klant kruisverdelingen in gelijk welke RAL-

kleur gelakt worden. De gelakte kruisverde-

lingen zijn beschikbaar in de diverse breed-

tes, waarbij de verdelingen worden uitge-

voerd volgens de wensen van de klant. Wel 

moet men rekening houden met een maxi-

mum uitvoerbaarheid per cel. Gelieve ons 

hiervoor te raadplegen.

Buiten de rechthoekige uitvoeringen van 

de kruisverdelingen, is Polypane Decora 

eveneens beschikbaar met speciale vor-

men (PDS). De vormgeving van de kruisver-

delingen betekenen een meerwaarde voor 

het raam en de volledige woning. Naast de 

één- of tweekleurig gelakte uitvoering, be-

staat ook nog de mogelijkheid kruisverde-

lingen toe te passen in koper-, lood- of 

houtimitatie. Polypane Decora is eveneens 

combineerbaar met gelaagd- en figuurglas. 

Het is beschikbaar in al de thermisch isole-

rende glasproducten opgenomen in deze 

publicatie.

Uitvoering Profielhoogte in mm

Gelakt éénkleurig

Gelakt tweekleurig

Houtimitatie éénkleurig

Houtimitatie tweekleurig

Nostalgie (koper -of loodkleurig)

Style (koper -of loodkleurig)

Softline

PDS (speciale vormen)
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Gezandstraalde beglazing

Gezandstraalde beglazingen lenen zich er 

bijzonder toe de architectuur van uw wo-

ning op eenvoudige en economische wijze 

te accentueren. Hierbij wordt één van bei-

de glasbladen aan de spouwzijde voorzien 

van een zandstraling, eventueel onder de 

vorm van een lijnenspel, een figuur, een lo-

go of een tekst. Door deze bewerking 

wordt een diffuus licht gecreëerd dat zowel 

van binnen als buiten genietbaar is en dit 

volledig naar wens van de klant.

Voordelen:

• belemmert het binnenkijken

• accentueert de architectuur

• onderhoudsvriendelijk

• onbeperkte mogelijkheden

Zandstralingen kunnen toegepast worden 

op alle in deze brochure opgenomen sa-

menstellingen.

Screenline

Polypane Screenline is een isolerende be-

glazing met ingebouwde lamellen. Het is 

een geavanceerd systeem voor zon- en 

lichtregeling, dat geschikt is voor vele toe-

passingen. Polypane ScreenLine is een 

hoogwaardige productlijn die vanuit een 

hightech visie is ontwikkeld en aan strenge 

normen voldoet betreffende kwaliteit, ge-

bruiksgemak en duurzaamheid.

Voordelen:

• Licht- en warmteregeling

• Comfortabel bedieningsgemak

• Onderhoudsvriendelijk

• Veilig voor kinderen, langere levensduur

• Ruimtebesparing

• Beschermt uw privacy wanneer u wilt

• Leverbaar in verschillende kleuren
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design

Masterpoint

Mastercarré

Niagara

Delta

Chinchilla

Farao

Soprano

Gezandstraald

Klaar Brons Gekleurd Mat

Masterpoint Mastercarré Niagara Delta

Chinchilla Farao Soprano Gezandstraald

Figuurglas

Isolerende beglazingen Polypane kunnen 

gecombineerd worden met figuurglas om 

een extra decoratieve dimensie te geven 

op die plaatsen waar lichtinval en privacy 

belangrijker zijn dan doorzichtigheid. De 

op deze pagina afgebeelde motieven zijn 

combineerbaar met al de isolerende glasty-

pes opgenomen in deze publicatie. Graag 

vestigen we uw aandacht op de motieven 

die leverbaar zijn in gezandstraalde uitvoe-

ring. Zij laten volop diffuus licht door, ma-

ken het huiselijk en gezellig en zorgen voor 

een originele dimensie.
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Rw +Ctr

•

•

•

•

•

Aard van de geluiden

Traag rijdend wegverkeer (vb stad, < 80 km/u)
Snel rijdend wegverkeer (vb > 80 km/u)
Traag rijdend spoorverkeer
Middelmatig tot snel rijdend spoorverkeer
Vliegtuigen (jets) op korte afstand
Vliegtuigen (jets) op grote afstand
Leefactiviteiten (spreken, muziek, hi-fi, TV)
Spelende kinderen
Discotheek
Werkplaatsen: midden- tot hoog frequente geluiden
Werkplaatsen: midden- tot laag frequente geluiden

Rw +C

•

•
•

•
•

•

Rw +Ctr

•

•

•

•

•
Rw = index waarmee op Europees vlak de geluidsisolatie wordt weergegeven • Rw + C = index voor hoogfrequente geluids-
bronnen • Rw + Ctr = index voor laag- en middenfrequente geluidsbronnen • Hoe hoger Rw, hoe beter de geluidsisolatie.

Isoleer uw gezondheid

Naast lucht, water en bodemvervuiling krijgt 

onze leefomgeving steeds vaker te maken 

met zogenaamde akoestische vervuiling. In 

de omgeving van een woning of gebouw 

kan flink wat lawaai optreden onder invloed 

van weg-, spoor- en luchtverkeer. Weten-

schappelijk is voldoende bewezen dat ge-

luidsoverlast kan leiden tot psychische en   

lichamelijke klachten, gaande van slaap-

stoornissen tot gehoorbeschadiging. Aange-

zien het probleem alleen maar erger wordt 

blijft akoestisch comfort een toenemende 

noodzaak.

Polypane Isophon breekt het geluid

Polypane Isophon is een geluidsisolerende 

beglazing, ideaal voor elk type woning, 

maar absoluut noodzakelijk voor woningen 

die in de directe omgeving liggen van druk-

ke verkeerspunten, ziekenhuizen, scholen, 

stations, vliegvelden, koopcentra, kantoren, 

industriezones,...

Kortom, overal waar rust, comfort en gezel-

ligheid aanwezig moet zijn, mag Polypane 

Isophon niet ontbreken
a
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A 2534
A 3035
A 2935
A 3437
A 3138
A 3639

L 2737
L 3038
L 3541
L 3641

Li 3038
Li 3540
Li 3643

Pro memo

Type Akoestische waarden

(dB) S01 - 400 Nominale

Glasdikte

Vc
Vc
Vc
Vb
Vb
Vb

Vb
Vb
Vb
Vb

Vb
Vb
Va

Vd

Rw

34
35
35
37
38
39

37
38
41
41

38
40
43

30

Rw +C

33
34
34
35
37
38

36
36
39
39

37
38
42

29

Rw +Ctr

30
30
32
32
34
35

33
33
35
36

33
35
38

26

Samenstelling

6 - 15 - 4
6 - 20 - 4
8 - 15 - 6
8 - 20 - 6

10 - 15 - 6
10 - 20 - 6

6 - 12 - 44.2
6 - 15 - 44.2
6 - 20 - 44.2
8 - 15 - 66.2

6 - 15 - 44.2i
6 - 20 - 44.2i
8 - 15 - 66.2i

4 - 12 - 4

25 mm
30 mm
29 mm
34 mm
31 mm
36 mm

27 mm
30 mm
35 mm
36 mm

30 mm
35 mm
36 mm

20 mm

Categorie

1
1
2
2
2
3

2
3
3
3

3
4
4

-

1 Matig Stille woonwijken of woningen in voorsteden welke meer dan 500 m van een 
  drukke verkeersweg gelegen zijn.
2 Gemiddeld Woonwijken in steden, voorsteden of op het platteland, welke binnen een 
  afstand van 500 m van een belangrijke verkeersweg gelegen zijn.
3 Zwaar Industriegebieden, woonwijken of kantorenparken gelegen op een afstand 
  van 5 tot 10 km van een vliegveld of langs belangrijke verkeerswegen.
4 Zeer zwaar Stadscentra, zones langs zeer drukke verkeersaders en snelwegen, 
  bebouwing nabij vliegvelden.

Categorie SituatiesAard van het geluid

Hoe geluidsvermindering bekomen?

Een betere geluidsisolatie is te verwezenlij-

ken door gebruik te maken van sterk         

verschillende glasdikten, bredere lucht-

spouwen, gasvullingen of toepassing van 

gewoon of akoestisch gelaagd glas.

Uit de vele mogelijkheden die beschikbaar 

zijn, hebben wij een selectie gemaakt van 

productsamenstellingen die, afhankelijk van 

de aard van het geluid, een goede akoesti-

sche bescherming bieden. Zij zijn combi-

neerbaar met alle in deze publicatie           

opgenomen isolerende beglazingen. De 

glastypes Isophon L hebben daarbij als bij-

komend voordeel ook een inbraakwerende 

functie te vervullen door het gebruik van 

gelaagd veiligheidsglas.

Verder is het belangrijk bijzondere aan-

dacht te besteden aan een perfect sluitend 

raamwerk. De kleinste opening kan reeds 

een vernietigend effect hebben op de 

akoestische prestaties.

Volgende tabel kan u begeleiden in uw 

glaskeuze. Zij is richtinggevend en geba-

seerd op wat over het algemeen als nor-

maal ervaren wordt.

akoestische isolatie
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De beschermende eigenschappen

van Polypane gelaagd veiligheidsglas

ln de hedendaagse architectuur neemt glas 

een plaats in, die voortdurend aan belang 

wint. De veiligheidsaspecten mogen hierbij 

niet uit het oog verloren worden. Met isole-

rende beglazingen voorzien van gelaagd 

veiligheidsglas wordt een goede bescher-

ming tegen verwondingen en inbraak ver-

kregen.

Gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere 

glasbladen over gans hun oppervlakte ver-

enigd door één of meerdere kunststof    

tussenlagen (PVB), met een opmerkelijke 

weerstand, aanhechting en elasticiteit. Bij 

breuk worden de glasscherven vastgehou-

den door de PVB tussenlaag. Afhankelijk van 

de gewenste bescherming kan Polypane 

Glasindustrie gelaagd glas leveren dat ge-

schikt is voor beveiliging tegen ongevallen, 

vandalisme, inbraak en diefstal, kogel-in-

slag en explosie.

Bescherming tegen ongevallen

en schade

Een voetbal die een ruit treft, kinderen die 

tijdens het spelen door het glas lopen, 

dichtslaande deuren met glasbreuk tot ge-

volg. Losgekomen glasscherven zijn dik-

wijls oorzaak van verwondingen of bescha-

diging. Gelaagd glas geeft een betere 

bescherming dankzij de gelaagde structuur 

waardoor de glasscherven aan de PVB-tus-

senlaag blijven kleven. Bij breuk valt het 

glas niet uit elkaar, wat de risico’s op ernsti-

ge verwondingen en materiële schade aan-

zienlijk vermindert.
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veiligheid

Samenstelling: 2 bladen glas en minstens 1PVB-folie Samenstelling: 2 bladen glas en minstens 2 tot 6 PVB

Luchtspouw

Twee glasbladen + PVB

Afdichting

Glas

Eén van de twee glasbladen in het isolerend glas
wordt vervangen door een gelaagd veiligheidsglas.

Identificatie ToepassingenGewenste Bescherming Aanbevolen min.
Samenstelling

Klasse (norm)

• hellende dakbeglazing, veranda's
• glazen wanden en deuren, douchecellen

• borstweringen, balkonbeglazing, trapleuningen

33.1

33.2

2B2 (NBN EN 12600)
(STS-38/T2)

 1B1 (NBN EN 12600)
(STS-38/T4)

bescherming tegen
verwondingen

verhinderen van doorvallen

Bescherming tegen ongevallen
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Bescherming tegen inbraak en diefstal

Naast degelijk hang- en sluitwerk is ge-

laagd veiligheidsglas een belangrijke voor-

zorgsmaatregel tegen georganiseerde in-

braak en diefstal. Gelaagd glas met 

meerdere PVB-folies is bestand tegen her-

haalde inslagen. Afhankelijk van de samen-

stelling vertraagt of verhindert het de po-

gingen van de inbrekers. Bij zware inslagen 

breekt het glas alleen op de inslagpunt en 

blijft aan de PVB tussenlaag kleven. Indien 

het glas alleen gebarsten is na de inbraak-

poging, valt de ruit niet in scherven uit elkaar 

en sluit het de woning nog voldoende af. 

Afhankelijk van het risico en de toepassing 

kunnen verschillende types worden aanbe-

volen (zie bijgaande gebruikstabel). Voor 

speciale toepassingen is het aan te raden 

contact te nemen met de verzekering.

Gratis voordelen van gelaagd glas

Naast zijn beschermende eigenschappen 

voorziet gelaagd glas eveneens in een 

reeks belangrijke gratis voordelen. Dure be-

veiligingssystemen zijn minder noodzake-

lijk indien U gebruik maakt van een juist ty-

pe gelaagd glas. Door de samengestelde 

opbouw heeft gelaagd glas een beter ge-

luidsisolerend vermogen en beperkt het 

verkleuring van goederen door UV-stralen.

Combinatiemogelijkheden 

met gelaagd glas

Gelaagd veiligheidsglas kan gecombineerd 

worden met al de in deze publicatie opge-

nomen isolerende beglazingen. Hierdoor 

bestaat dus de mogelijkheid gebruik te ma-

ken van veiligheidsglas in combinatie met 

al de functionele eisen die vandaag gesteld 

worden aan glas. Aarzel niet ons hierover te 

raadplegen.
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inbraakwerend

Identificatie ToepassingenGewenste Bescherming Aanbevolen min.
Samenstelling

Klasse (norm)

• privé-woningen
• uitstalramen 

• woningen in de bebouwde kom 

• kantoren
• winkels

• villa's, afgelegen woningen
• kantoren in industriezone

• banken, juwelierszaken, ambassades,…

• banken, post- en wisselkantoren 
• luchthavens, kassa's

• elke plaats waar het risico op gewapende 
  overvallen reëel is

33.2

44.2

44.4

44.6

gelieve ons 
te raadplegen

gelieve ons 
te raadplegen

1B1 (NBN EN 12600)
(STS-38/T3)

 
 P2A   (NBN EN 356)

I A - (STS-38/T3)
P4A  (NBN EN 356)

I C - (STS-38/T3)
 

 P5A   (NBN EN 356)
II A - (STS-38/T3)

 
 P6B  tot  P8B
(NBN EN 356)
 III A, III B, III C

          (STS-38/T3)
 

 BR1  tot  BR7 I tot 6
SG1  en SG2

  (NBN EN 1063)
(STS-38/T8-T9)

Bescherming tegen agressie
en vandalisme

inbraakvertraging tegen
toevallige inbreker

versterkte inbraakvertraging

versterkte inbraakvertraging
met hoge risico's tegen 

georganiseerde misdaad

bescherming tegen gewapende
overvallen

Anti-vandalisme

Vertraging van inbraak 
en diefstal

Weerstand aan vuurwapens

De vermelde types moeten als een minimum beschouwd worden t.o.v. de uitgevoerde test. In de praktijk moeten deze types aangepast worden aan de glasafmetingen, de mechanische be-
lastingen die overeenkomen met de toepassing en met de wijze waarop de beglazing wordt vastgezet.
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Het gebruik van grotere glaspartijen geeft 

een gevoel van vrijheid, creëert ruimtelijk-

heid in de woning en laat veel licht en gra-

tis zonnewarmte binnenvallen.

Het glastype Polyplus Super Neutraal HR 

stelt u in de mogelijkheid te genieten van 

een prima thermisch comfort, waarbij de 

gekende koudezones nabij ramen verdwij-

nen. Bovendien bespaart u ieder jaar op-

nieuw op brandstof en draagt u hierdoor 

uw steentje bij aan de bescherming van 

ons milieu.

Voor de zuidgevels kan u het gebruik van 

Polyplus All Seasons en Skypane, zonbe-

heersende beglazing, in overweging ne-

men. De keuze voor dit product zal u in de 

zomer beschermen tegen te snelle opwar-

ming van de leefruimte.

Sta bij de selectie van uw glasproducten 

zeker even stil bij de mogelijkheden gebo-

den door geluidsisolerende productsamen-

stellingen Polypane Isophon. Zonder al te 

grote investeringen of technisch moeilijke 

samenstellingen, kan u geluidsoverlast tot 

een aanvaardbaar niveau herleiden.

Overweeg steeds het gebruik van gelaagd 

veiligheidsglas. U zal merken dat een inves-

tering in dit product de moeite waard is in 

verhouding tot de mogelijkheden van in-

braakwerendheid, bescherming tegen per-

soonlijk letsel en bijkomend akoestisch 

comfort.

Zelfreinigend glas is een gewone ruit met 

een speciale coating aan de buitenkant die 

een unieke dubbele actie heeft. Eénmaal 

blootgesteld aan het daglicht, zorgt de coa-

ting voor een tweeledige chemische reac-

tie. Ten eerste wordt al het organische vuil 

afgebroken en ten tweede kan het water 

een laagje op het glas vormen, waardoor 

het losgemaakte vuil wordt weggespoeld. 

Dit glas is combineerbaar met alle in deze 

brochure opgenomen types uitgezonderd 

Skypane en Polyplus All Seasons.

Indien u een akoestische isolerende begla-

zing wenst te bekomen, kies dan een pro-

ductsamenstelling uit de tabel met glasty-

pes.  Om misverstanden te voorkomen is 

het aangewezen het type Isophon te ver-

melden. Alle types Isophon kunnen even-

eens uitgevoerd worden als warmtereflec-

terende en/of zonbeheersende isolerende 

beglazing.

Bij het gebruik van gelaagd veiligheidsglas 

vermeldt u het type gelaagd glas dat u 

wenst toe te passen. Het type 44.2 bestaat 

bijvoorbeeld uit twee ruiten 4 mm klaar 

floatglas waartussen 2 veiligheidsfilmen 

van elk 0.38 mm zijn aangebracht.

Bij toepassing van Polypane Decora kruis-

verdelingen is het gebruikelijk schetsen toe 

te voegen met aanduiding van de wijze 

waarop deze verdelingen moeten uitge-

voerd worden.
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De glasdikte moet bij uitvoering steeds 

aangepast worden aan de glasoppervlakte 

en de winddruk die van toepassing is op 

het gebouw. Deze glasdikte wordt op basis 

van de norm NBN S 23-002-1 bepaald. Het 

wijzigen van de glasdikten, spouwbreedte 

en/of de spouwvulling (lucht of gas) zullen 

aanleiding geven tot wijziging van de op-

gegeven waarden. Spectrofotometrische 

waarden volgens EN 410. Ug-waarde vol-

gens EN 673.

Noot: Alle opgegeven waarden zijn als ge-

volg van productietoleranties onderhevig 

aan lichte afwijkingen en zijn van toepas-

sing voor verticaal geplaatste beglazingen. 

Meer informatie kan U bekomen op aan-

vraag.

Polypane BinnenglasSpouwBuitenglas

Klaar floatglas,
dikte ... mm

Klaar floatglas,
dikte ... mm

Luchtvulling,
breedte 12 of 15 mm

Klaar floatglas,
dikte ... mm

Polyplus Super Neutraal HR BinnenglasSpouwBuitenglas

Warmtereflecterend
floatglas dikte ... mm

Lucht- of gasvulling,
breedte 12 of 15 mm

Klaar floatglas,
dikte ... mm

Ug / Waarde

1.2-1.6 W/(m2K)

Ug / Waarde

2.8-2.9 W/(m2K)

1.1-1.6 W/(m2K)

Polyplus All Seasons 38 BinnenglasSpouwBuitenglas

klaar floatglas,
dikte ... mm

Lucht of gasvulling,
breedte 12 of 15 mm

Zonbeheersend
floatglas,

dikte ... mm

Ug / Waarde

LTA: 70 %
ZTA: 41%

Polypane is een isolerende beglazing samengesteld uit twee 
glasbladen. De beide glasbladen worden van elkaar gescheiden 
door een metalen afstandhouder, gevuld met droogmiddel. Het 
geheel wordt hermetisch afgesloten met een dubbele soepele 
voeg van polyisobutylene en polysulphide.

Polyplus Super Neutraal HR is een isolerende hoog rendement 
(HR) beglazing samengesteld uit een klaar float buitenglas en een 
klaar float binnenglas. Eén van beide zijden is voorzien van een 
transparante metaallaag aangebracht via een kathodisch 
pulverisatieprocédé onder vacuüm. De spouw kan afhankelijk van 
de gewenste Ug-waarde gevuld worden met een speciaal 
thermisch beter isolerend gasmengsel.

Polyplus All Seasons is een zonbeheersende isolerende 
hoogrendement (HR) beglazing, samengesteld uit een klaar 
float buitenglas voorzien van een selectieve metaallaag, en 
een klaar float binnenglas.

Polypane Screenline BinnenglasSpouwBuitenglas

klaar floatglas,
dikte ... mm

ingebouwde lamellen,
luchtvulling,

breedte afhankelijk
van glasafmetingen

klaar floatglas,
dikte ... mm

Screenline type

...Polypane Screenline is een zonbeheersende isolerende beglazing 
voorzien van een klaar buiten- en binnenglas met ingebouwde 
verstelbare lamellen.

Polypane Skypane BinnenglasSpouwBuitenglas

klaar gelaagd glas,
type ...

breedte 12 of 15 mmZonbeheersend
floatglas,

dikte ... mm

Skypane type

...Skypane is een isolerende dakbeglazing samengesteld uit een 
klaar buitenglas voorzien van een zonreflecterende metaallaag en 
een klaar gelaagd binnenglas.

Skypane Screenline BinnenglasSpouwBuitenglas

klaar gelaagd glas,
type, dikte…mm

Ingebouwde 
plooidoek,

luchtvulling,
breedte afhankelijk

van de toepassing

klaar floatglas,
dikte…mm

Skypane type

...Skypane Screenline is een dakbeglazing samengesteld uit een 
klaar buitenglas en klaar gelaagd binnenglas, met een 
ingebouwde zonbeheersende optrekbare plooidoek.

Polypane Decora BinnenglasSpouwBuitenglas

Ingebouwde
kruisverdelingen,

lucht- of gasvulling,
breedte 12 of 15 mm

Klaar floatglas,
dikte ... mm

Decora type

...Polypane Decora is een isolerende beglazing samengesteld uit 
twee glasbladen met ingebouwde kruisverdelingen.

Klaar floatglas,
dikte ... mm of

gelaagd glas type

Polypane Isophon BinnenglasSpouwBuitenglas

Lucht- of gasvulling,
breedte afhankelijk

van de prestatie

Klaar floatglas,
dikte ... mm

Isophon type

...Polypane Isophon is een akoestische isolerende beglazing met 
verhoogde geluidsisolerende eigenschappen.



Polypane Glasindustrie  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele in deze brochure geconstateerde
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