
Condensvorming aan de kamerzijde
Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage 
buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de 
woning.
Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. 
Bij isolerende beglazing met een goede isolatiewaarde zoals 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas is dit risico kleiner dan 
bij glas met een slechte isolatiewaarde zoals enkelglas. Dit is ook 
afhankelijk van de specifi eke situatie. Belangrijk is te weten dat 
condens aan de kamerzijde geen fout in het product is.
Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. 
Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed 
gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

Condensvorming aan de buitenzijde
Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage 
buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico 
op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voor-
jaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur 
stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Bij isolerende beglazing met 
een goede warmte-isolatie is het warmteverlies door het glas beperkt 
en blijft de buitenruit relatief koud, waardoor het risico op de aanzet 
van condens op het glas groter is. Hoe beter de warmte-
isolatie van de beglazing, hoe groter dit risico. Eventuele condens-
vorming ontstaat niet door een fout in het product, maar is juist een 
gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing en het 
bewijs dat het glas “werkt”.

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal 
situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van 
de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve 
vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terugkomen.
Er zijn speciale anti-condens coatings verkrijgbaar die de aanzet van 
condensvorming vertraagt of in sommige gevallen zelfs helemaal 
voorkomt. Informeer hiernaar bij uw glaszetter of montagebedrijf.

Kleurbeleving van glas
Glas is nooit helemaal kleurloos maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd 
een bepaalde tint. Omdat voor grotere ruiten dikker glas moet worden 
gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk 
ondanks dat dezelfde soort isolerende beglazing is toegepast.
Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u 
dit risico beperken door alle beglazing in dezelfde uitvoering te kiezen, dus 
met dezelfde opbouw en glasdikten.

Het is ook mogelijk dat tussen de coatings van verschillende 
fabrikanten kleine kleurverschillen bestaan. Ook worden coatings 
door de fabrikanten nog steeds verbeterd, nieuwere coatings 
kunnen dan net een iets andere kleur bezitten. 
Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein 
kleurverschil ontstaan ten opzichte van de andere ruiten. Overleg 
hierover vooraf met uw glaszetter of montagebedrijf.

Vertekening in het glas
Bij isolerende beglazing kan het voorkomen dat een ruit hol of bol 
staat en de spiegeling van beelden in de beglazing 
verbogen of doorgebogen lijken. Dit verschijnsel is niet te 
voorkomen en betreft geen productfout, maar dit heeft te maken 
met de verschillen in luchtdruk en temperatuur
in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht in de spouw 
tussen de glasbladen opgesloten bij de op dat moment aanwe-
zige luchtdruk en temperatuur. Bij verandering van de luchtdruk 
en temperatuur buiten de spouw verandert de luchtdruk tussen 
de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan 
wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) of de 
temperatuur stijgt (zomer) en hol kunnen gaan staan bij een hoge 
luchtdruk (hogedrukgebied) of lage temperatuur (winter).

Thermische breuk
Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in 
het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil 
ontstaat van meer dan ca. 30°C in het glasoppervlak zelf, kan een 
ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermi-
sche breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon 
en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld 
het inslaan van beglazing.
Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die 
loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een 
grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk 
kan het best door een vakman worden beoordeeld.

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van 
sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op 
thermische breuk fors verkleinen door:
• jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de

beglazing te plaatsen;
• verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te

plaatsen;
• de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met

plakfolie;
• geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht

achter de beglazing;
• handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in

de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte
koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

Thermische breuk kan vooraf worden voorkomen door thermisch 
gehard glas toe te passen. Dit is speciaal behandeld glas dat 
tegen veel grotere temperatuurverschillen bestand is en minder 
gevoelig is voor thermische breuk in het glas. In situaties waar het 
glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen in het 
glasoppervlak is het raadzaam thermisch gehard glas toe te passen. 
Een ander belangrijk voordeel van thermisch gehard glas is dat het 
veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteenvalt en 
dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Het advies is u hierover te laten 
informeren door uw glaszetter of montagebedrijf.

Wat te doen bij een klacht?

U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens van de glaszetter of 
het montagebedrijf van de beglazing te bewaren. Mocht uw 
beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, dan 
kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de garantie van de 
fabrikant valt. In het algemeen staan op de afstandhouder tussen 
de glasbladen de productnaam en productiedatum van de beglazing. 
Zo weet u wie de fabrikant van de beglazing is en wanneer de 
beglazing geproduceerd is.

Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het 
vervangen van de beglazing. Zo komt u niet voor verrassingen te 
staan. Ook defecten die binnen de garantie vallen brengen immers 
kosten met zich mee.

Aansprakelijkheid

De in deze folder genoemde organisaties en de biJ het totstand-
komen van deze folder betrokken organisaties en personen 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of 
indirecte schade ontstaan door of verband houdend met toepassing 
van de informatie in deze folder.

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van:
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Condensation on the inside
Condensation on the inside of the glass generally occurs at low 
outdoor temperatures with high relative humidity in the home. The 
moisture present then condenses against the glass surface. With 
insulating glazing with a good insulation value, such as High Yield 
insulated double glazing, the risk of condensation is lower than 
with glass with a poor insulation value, such as a single glass pane. 
It also depends on the specific situation. It is important to know 
that condensation on the inside is not a manufacturing defect. 
Condensation can be prevented through good ventilation. If you are 
considering replacing existing glazing, it is therefore important to 
consider the possibilities for improving ventilation.

Condensation on the outside
Condensation on the outside can occur at low outdoor temperatures 
and high relative humidity. The risk of condensation is greatest 
during the early hours of the morning in spring and autumn. This 
condensation will disappear as soon as the outdoor temperature 
rises and the humidity level falls. With insulating glazing with good 
thermal insulation, the heat loss through the glass is limited and 
the external pane remains relatively cold, increasing the risk of the 
appearance of condensation on the glass. The better the thermal 
insulation of the glazing, the higher this risk. Condensation of this 
kind is not caused by a manufacturing defect, but is in fact the 
consequence of the excellent thermal insulation of the glazing. As 
such it is evidence that the glazing is ‘doing its job’. Condensation 
on the outside of the window only occurs in a limited number of 

situations, but unfortunately there is no way of preventing it. Wiping 
the window dry is ineffective. As long as the outdoor temperature is low 
and the relative outdoor humidity is high, the condensation will return. 
There are special anti-condensation coatings that delay and in certain 
cases completely prevent the forming of condensation. Ask your glazier or 
installation company for details.

The colour perception of glass
Glass is never entirely colourless; depending on its thickness, it is always 
tinted to some extent. Because it is necessary to use thicker glass in larger 
windows than in smaller windows, even if the same type of insulating 
glazing is used, minor colour differences can occur. Although in most cases 
this is not perceived as a nuisance, you can mitigate this risk by selecting 
the same model and design for all your glazing, with the same construction 
and glass thickness. 

There may also be colour differences between the coatings that are applied 
by different manufacturers. Manufacturers are also constantly improving 
their coatings and the colour of newer coatings may differ slightly from 
previous generations. When replacing an existing window, there may be a 
slight colour difference between the new and the old glazing. Make sure 
you speak to your glazier or installation company about this possibility, in 
advance.

Distortion in the glass
The window glass in insulating glazing can bend in a concave or convex 
manner, causing the reflected images in the glass to appear bent or 
distorted. This phenomenon is unavoidable, and is not a manufacturing 
error but is a consequence of differences in atmospheric air pressure 
and temperature. During the manufacturing process, the air in the space 
between the panes of glass is sealed at the air pressure and temperature at 
that moment. Although the air pressure and temperature outside changes, 
the air pressure in the space between the panes of glass does not. As a 
result, the window can become convex if the outside air pressure is lower 
(low-pressure area) or the temperature rises (in the summer), or may 
become concave in high outdoor air pressure (high-pressure area) or lower 
temperatures (in the winter).

Thermal breakage 
Thermal cracking occurs in glass as a result of temperature differences 
in the surface of the glass. If a temperature difference of more than 
30°C occurs in the surface of the glass, the window itself can break in a 
particular manner. This is known as thermal cracking. A thermal crack has 
a specific fracture pattern, which cannot be compared with the way glass 
breaks if for example the window is smashed. 
Thermal cracking can be recognised by a single fracture line perpendicular 
to the edge of the glass that then extends erratically. The presence of 
thermal cracking can best be confirmed by a specialist. 

A thermal crack is not a manufacturing error, but is the consequence of 
high temperature differences in the glass. You can considerably reduce the 
risk of thermal cracking by:
• installing louvre blinds, venetian blinds or curtains some distance from 

the glass;
• not placing heating elements too close to the glass;
• not painting or covering the glass in adhesive film;
• not placing large objects close to the glass, on the inside;
• avoiding activities that can result in a temperature difference in the 

glass (for example aiming a jet of cold water at a window heated by 
the sun).

Thermal cracking can be prevented in advance by installing thermally 
toughened glass. This is glass that is specially treated to resist high 
temperature differences and is therefore less susceptible to thermal 
cracking. In situations where the glass is likely to experience high 
temperature differences in the glass surface, it is advisable to use thermally 
toughened glass. Another important advantage of thermally toughened 
glass is that it is a form of safety glass that in the event of breaking 
shatters into small, safe granules, thereby causing less serious injury. We 
recommend consulting your glazier or installation company.

What to do if you have a complaint

Make sure you always keep the warranty certificate and the details of 
the glazier or installation company. If your glazing demonstrates a defect 
within the warranty period, they can check for you whether your complaint 
is covered by the manufacturer’s warranty. Generally speaking, the product 
name and production date of the glazing are marked on the spacer 
between the panes of glass. This information tells you the name of the 
manufacturer and when the unit was produced. 

Before replacing your glazing, make sure you reach a clear agreement on 
the costs. In this way, you will avoid unpleasant surprises. After all, even 
defects that are covered by the warranty can involve costs.

Liability

The organisations referred to in this brochure, and the organisations and 
persons involved in preparing this brochure accept no liability for any 
damage, direct or indirect, occurring as a result of or relating to the use of 
the information contained in this brochure.

This brochure is a joint publication of:

T: +31(0)182-571444  |  www.onderhoudNL.nl

T: +31(0)79-3252220  |  E: vakgroepglas@bouwendnederland.nl

WHAT YOU NEED 
TO KNOW ABOUT 
INSULATING GLAZING

Contact your glass specialist affiliated to OnderhoudNL or 
Vakgroep GLAS about the possibilities of insulating glazing!



Soorten isolerende beglazing

Isolerende beglazing is tegenwoordig in veel soorten en varianten
beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.
Indien u isolerende beglazing wilt aanschaffen of al heeft gekocht,
dan is het verstandig de informatie in deze brochure goed door te
lezen zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

1. Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een  
afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van 
elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door 
een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen
het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

2. Hoog-Rendements
isolerend dubbelglas
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas heeft een tot wel 3x betere 
warmte-isolatie dan isolerend dubbelglas. Dit komt omdat op één
zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne warmte reflecterende 
coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een 
speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of 
krypton.

3. Hoog-Rendements
drievoudig isolatieglas
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing” genoemd, heeft een 
betere isolerende werking dan Hoog-Rendements isolerend dubbelglas
en heeft een tot wel 5x betere warmte- isolatie dan gewoon isolerend 
dubbelglas.

Garantie
Vrijwel alle fabrikanten van isolerende beglazing geven garantie. De meest 
voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerende beglazing. 
Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas voor de isolerende 
werking van de beglazing, dat de beglazing niet “lek” raakt en dat het 
doorzicht behouden blijft. Aan garanties zijn vaak voorwaarden  
verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de 
samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed  
onderhoud door de eigenaar van belang.

Het plaatsen van beglazing
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de  
eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de 
juiste wijze worden geplaatst. In Nederland bestaan hier normen en 
praktijkrichtlijnen voor. 
In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de  
fabrikant van het glas. Voor het plaatsen van de beglazing is dus  
deskundigheid en vakmanschap nodig. Het advies is dit bij voorkeur door 
een professionele glaszetter of montagebedrijf aangesloten bij  
OnderhoudNL of Vakgroep Glas van Bouwend Nederland te laten  
verzorgen.

Vraag uw glasspecialist aangesloten bij Vakgroep Glas of OnderhoudNL 
naar de mogelijkheden in uw situatie en laat u door deze vakman 
adviseren, ook als het gaat om de combinatie met andere genoemde 
eigenschappen.

Normen en praktijkrichtlijnen
Voor het onderhoud van diverse soorten isolerende beglazing zijn normen 
en praktijkrichtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilder-
werk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en 
het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtings-

gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) en de ruimten 
onder de glaslatten schoon en open blijven.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw 
beglazing. Geadviseerd wordt het glas en kozijn het eerste jaar na 
plaatsing te inspecteren en vervolgens eens in de drie jaar het kozijn 
inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) 
controleren
op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerk-
zaamheden (laten) uitvoeren.

Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u (opdrachtge-
ver) verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan.
Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerende beglazing, 
maar houdt u ook recht op garantie.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoor-
waarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit 
leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste 
vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook voor-
af aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze 
vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen 
van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen 
voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd 
in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt 
waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als 
het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar 
de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de
kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor 
uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de 
beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u  
verantwoordelijk voor alle kosten.

Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar 
worden gehouden.
Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne 
warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met 
speciaal gas. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of krypton.

4. Hoog-Rendements
isolerend monumentenglas
Speciaal voor renovatie en als vervanging voor glas in bestaande  
kozijnen waar geen ruimte is voor Hoog-Rendements isolerend  
dubbelglas, kan Hoog-Rendements isolerend monumentenglas een uitkomst 
bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra 
dunne glasbladen en een extra dunne spouw.  
Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte  
reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een 
speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met 
die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.

Wat u moet weten over isolerende beglazing

Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder 
varianten beschikbaar.
Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is  
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog 
steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren.
Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan 
combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluids-
wering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas 
kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de 
warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke 
aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, 
hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isole-
rende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 
W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K 
behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas.
De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van 
de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent 

velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken 
over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze 
aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd.
De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor 
iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven.
Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het  
verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.

Ug waarden glas

Soort glas Ug waarde

Enkelglas 5,8 W/m²K

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7 W/m²K

HR isolerend dubbelglas 1,2 – 1,0 W/m²K

HR drievoudig isolatieglas 0,7 – 0,5 W/m²K

Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van 
deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en 
de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van 
bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit 
en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk.

Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend 
dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of  
vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend  
al direct rekening worden gehouden.
Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij 
opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig 
zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 
W/m2K.

Indicatief overzicht besparing stookkosten (gas)

Soort glas (Ug-waarde) Je bespaart aan gas per m2 raam Besparing per jaar op stookkosten

Enkel glas (5,8 W/m²K) - € 0

Dubbel glas (2,7 W/m²K 13m³ €170

HR isolerend dubbelglas
(1,0 – 1,2 W/m²K)

23m³ € 300

Drievoudig HR isolatieglas
(0,5 – 0,7 W/m²K)

30m³ € 390

Indicatieve besparing per jaar in een 
huis met HR-ketel, bij gem. 18 °C in 
de woonkamer (overdag en nacht), 
en bij een gasprijs van € 0,65 per m³ 
en 20m² raamoppervlak.

Types of insulating glazing

Insulating glazing today comes in many different types and variants, 
each with their own performance and properties. If you intend to 
purchase or maybe have already purchased insulating glazing, it is 
worthwhile carefully reading the information in this brochure, to gain 
the maximum benefit from your purchase.

1. Insulated double glazing
Insulated double glazing consists of two panes of glass that are held 
apart by a spacer (for example a metal frame) at the edge of the glass. 
The edges of the glass are sealed with a special sealant to create a 
sealed unit. The space between the glass is then filled with dry air.

2. High Yield (HR++)
insulated double glazing
High Yield insulated double glazing offers up to 3x better thermal 
insulation than insulated double glazing. This is because a very thin 
thermally reflective coating is applied to one side of the glass (facing 
the space) and the space itself is not filled with air but with a special 
gas. The most commonly used gas types are argon or krypton.

3. High Yield (HR+++)
insulated triple glazing
Triple insulated glazing or simply triple glazing has a better insulating 
effect than High Yield insulated double glazing, and offers up to 5x 
better thermal insulation than standard insulated double glazing.

Warranty
Almost all manufacturers of insulating glazing offer a warranty. The most 
common warranty is the 10-year warranty on insulating glazing. This is 
the warranty issued by the glass manufacturer for the insulating effect of 
the glass, that the glazing will not ‘leak’ and that the glass will retain its 
transparency. Warranty is often subject to conditions. In addition to the 
conditions relating to the installation and composition of the glazing, the 
owner’s obligation to maintain the glazing correctly is important.

Installing the glazing
To guarantee the quality of insulating glazing, and to ensure that the 
glazing lives up to the expected properties, it must be correctly installed. 
In the Netherlands there are standards and practical guidelines for glass 
installation. In most cases, these are part of the manufacturer’s warranty 
conditions. Installing glazing requires expertise and craftsmanship. The 
recommendation is to have your glazing fitted by a professional glazier 
or installation company affiliated to OnderhoudNL or Vakgroep GLAS of 
Bouwend Nederland. Ask your glass specialist affiliated to the Vakgroep 
GLAS or OnderhoudNL for the possibilities in your situation, and seek the 
advice of this expert, also with regard to the combination with the other 
properties discussed.

Standards and practical guidelines
Standards and practical guidelines have been drawn up for the 
maintenance of various types of insulating glazing. For you, it is important 
that the paintwork, the sealant and/or the rubber surrounds (the seal 
between the glass and the frame) remain in good condition and that any 
trickle by condensation vents (openings on the outside of the frame) and 
the space beneath the glazing beads are kept clean and unblocked. A 
poorly maintained frame increases the risk of damage to your glazing. It 
is recommended to carefully inspect the glass and frame during the first 

year following installation, and then once every three years, to check 
the frame including paintwork, sealant and/or rubber surrounds, or 
to have these aspects inspected for possible defects. In this way, any 
maintenance or repair work can be carried out in time.

Maintenance
From the moment the glazing is installed you (the client) are 
responsible for correct maintenance. This will extend the useful life of 
your insulating glazing, and will maintain your warranty rights.

Manufacturing defect in the glazing
If the manufacturing defect is covered by the warranty conditions 
for the glazing, the manufacturer will supply a new glazing unit to 
the glazier or the installation company, including a fixed amount 
as a contribution to the reinstallation costs. This is all explained in 
advance in the warranty conditions. In many cases, this fixed payment 
does not cover all the costs. The additional costs incurred by the 
glazier or the installation company for replacing the glazing unit are 
for your account. It is important that these conditions are specified in 
advance in the agreement and/or warranty provisions.

Installation error
If the person who installed the glazing has made a mistake, which 
causes the unit to fail within the warranty period, then the installer 
is fully liable. Both the replacement glazing and the installation work 
are then for that person’s account.

Poor maintenance and alterations 
If insufficient maintenance is carried out, and this poor maintenance 
is demonstrated to be the cause of the damage to the insulating 
glazing, the costs for the replacement window and its installation 
are for your account. Any changes or alterations to the glazing that 
may be the cause of the damage mean that you are responsible for 
all costs. 
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bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra 
dunne glasbladen en een extra dunne spouw.  
Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte  
reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een 
speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met 
die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.

Wat u moet weten over isolerende beglazing

Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder 
varianten beschikbaar.
Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is  
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog 
steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren.
Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan 
combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluids-
wering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas 
kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de 
warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke 
aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, 
hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isole-
rende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 
W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K 
behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas.
De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van 
de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent 

velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken 
over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze 
aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd.
De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor 
iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven.
Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het  
verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.

Ug waarden glas

Soort glas Ug waarde

Enkelglas 5,8 W/m²K

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7 W/m²K

HR isolerend dubbelglas 1,2 – 1,0 W/m²K

HR drievoudig isolatieglas 0,7 – 0,5 W/m²K

Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van 
deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en 
de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van 
bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit 
en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk.

Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend 
dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of  
vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend  
al direct rekening worden gehouden.
Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij 
opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig 
zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 
W/m2K.

Indicatief overzicht besparing stookkosten (gas)

Soort glas (Ug-waarde) Je bespaart aan gas per m2 raam Besparing per jaar op stookkosten

Enkel glas (5,8 W/m²K) - € 0

Dubbel glas (2,7 W/m²K 13m³ €170

HR isolerend dubbelglas
(1,0 – 1,2 W/m²K)

23m³ € 300

Drievoudig HR isolatieglas
(0,5 – 0,7 W/m²K)

30m³ € 390

Indicatieve besparing per jaar in een 
huis met HR-ketel, bij gem. 18 °C in 
de woonkamer (overdag en nacht), 
en bij een gasprijs van € 0,65 per m³ 
en 20m² raamoppervlak.

Soorten isolerende beglazing

Isolerende beglazing is tegenwoordig in veel soorten en varianten
beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.
Indien u isolerende beglazing wilt aanschaffen of al heeft gekocht,
dan is het verstandig de informatie in deze brochure goed door te
lezen zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

1. Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een  
afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van 
elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door 
een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen
het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

2. Hoog-Rendements
isolerend dubbelglas
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas heeft een tot wel 3x betere 
warmte-isolatie dan isolerend dubbelglas. Dit komt omdat op één
zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne warmte reflecterende 
coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een 
speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of 
krypton.

3. Hoog-Rendements
drievoudig isolatieglas
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing” genoemd, heeft een 
betere isolerende werking dan Hoog-Rendements isolerend dubbelglas
en heeft een tot wel 5x betere warmte- isolatie dan gewoon isolerend 
dubbelglas.

Garantie
Vrijwel alle fabrikanten van isolerende beglazing geven garantie. De meest 
voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerende beglazing. 
Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas voor de isolerende 
werking van de beglazing, dat de beglazing niet “lek” raakt en dat het 
doorzicht behouden blijft. Aan garanties zijn vaak voorwaarden  
verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de 
samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed  
onderhoud door de eigenaar van belang.

Het plaatsen van beglazing
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de  
eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de 
juiste wijze worden geplaatst. In Nederland bestaan hier normen en 
praktijkrichtlijnen voor. 
In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de  
fabrikant van het glas. Voor het plaatsen van de beglazing is dus  
deskundigheid en vakmanschap nodig. Het advies is dit bij voorkeur door 
een professionele glaszetter of montagebedrijf aangesloten bij  
OnderhoudNL of Vakgroep Glas van Bouwend Nederland te laten  
verzorgen.

Vraag uw glasspecialist aangesloten bij Vakgroep Glas of OnderhoudNL 
naar de mogelijkheden in uw situatie en laat u door deze vakman 
adviseren, ook als het gaat om de combinatie met andere genoemde 
eigenschappen.

Normen en praktijkrichtlijnen
Voor het onderhoud van diverse soorten isolerende beglazing zijn normen 
en praktijkrichtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilder-
werk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en 
het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtings-

gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) en de ruimten 
onder de glaslatten schoon en open blijven.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw 
beglazing. Geadviseerd wordt het glas en kozijn het eerste jaar na 
plaatsing te inspecteren en vervolgens eens in de drie jaar het kozijn 
inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) 
controleren
op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerk-
zaamheden (laten) uitvoeren.

Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u (opdrachtge-
ver) verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan.
Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerende beglazing, 
maar houdt u ook recht op garantie.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoor-
waarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit 
leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste 
vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook voor-
af aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze 
vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen 
van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen 
voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd 
in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt 
waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als 
het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar 
de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de
kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor 
uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de 
beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u  
verantwoordelijk voor alle kosten.

Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar 
worden gehouden.
Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne 
warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met 
speciaal gas. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of krypton.

4. Hoog-Rendements
isolerend monumentenglas
Speciaal voor renovatie en als vervanging voor glas in bestaande  
kozijnen waar geen ruimte is voor Hoog-Rendements isolerend  
dubbelglas, kan Hoog-Rendements isolerend monumentenglas een uitkomst 
bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra 
dunne glasbladen en een extra dunne spouw.  
Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte  
reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een 
speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met 
die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.

Wat u moet weten over isolerende beglazing

Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder 
varianten beschikbaar.
Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is  
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog 
steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren.
Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan 
combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluids-
wering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas 
kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de 
warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke 
aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, 
hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isole-
rende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 
W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K 
behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas.
De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van 
de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent 

velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken 
over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze 
aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd.
De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor 
iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven.
Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het  
verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.

Ug waarden glas

Soort glas Ug waarde

Enkelglas 5,8 W/m²K

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7 W/m²K

HR isolerend dubbelglas 1,2 – 1,0 W/m²K

HR drievoudig isolatieglas 0,7 – 0,5 W/m²K

Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van 
deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en 
de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van 
bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit 
en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk.

Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend 
dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of  
vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend  
al direct rekening worden gehouden.
Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij 
opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig 
zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 
W/m2K.

Indicatief overzicht besparing stookkosten (gas)

Soort glas (Ug-waarde) Je bespaart aan gas per m2 raam Besparing per jaar op stookkosten

Enkel glas (5,8 W/m²K) - € 0

Dubbel glas (2,7 W/m²K 13m³ €170

HR isolerend dubbelglas
(1,0 – 1,2 W/m²K)

23m³ € 300

Drievoudig HR isolatieglas
(0,5 – 0,7 W/m²K)

30m³ € 390

Indicatieve besparing per jaar in een 
huis met HR-ketel, bij gem. 18 °C in 
de woonkamer (overdag en nacht), 
en bij een gasprijs van € 0,65 per m³ 
en 20m² raamoppervlak.

4. High Yield
insulating glazing for listed buildings
Specifically for renovation and replacement projects for glazing in existing 
window frames where there is no space for High Yield insulated double 
glazing, High Yield insulating glazing for listed buildings can be the perfect 
solution. This is a form of insulated double glazing that uses extra thin panes 
of glass and an extra thin space. A very thin thermally reflective coating is 
applied to one pane, on the side facing the space. Because the space is filled 
with a special gas, this glazing can achieve thermal insulation equivalent to 
that of double glazing or High Yield insulated double glazing.

What you need to know about insulating glazing

Numerous variants
Within all these types of glazing – depending on the type you choose – there 
are several possible variants. 
The number of glass products that can be used for thermal insulation 
has become very extensive. Some of these products are still subject to 
development, leading to further improvements in their thermal insulating 
performance. In addition, the glass can be combined with other performance 
properties such as safety (from injury), break-in resistance, noise resistance, 
sun-resistance, fire resistance, etc. The structure of the insulating glass 
for these applications can differ from the ‘standard’ design for thermal 
insulation.

The level of thermal insulation
The loss of heat through glass is expressed in the insulation value which 
is reproduced as the Ug value, and measured in W/m²K. The lower the Ug 
value, the lower the heat loss through the glass and the higher the thermal 
insulating effect of the glass. Single glass has a high Ug value of 5.8 W/m2K.  
Triple insulating glass can have a Ug value as low as 0.5 W/m2K, thereby 
insulating 10x better than single glass. The Ug value of the glass is therefore 
the most important value to take into account when selecting glazing 
for thermal insulation. Insulating glazing comes in numerous variants, 
brands and names. The terms HR+, HR++ and even HR+++ glazing are 
also used, although the meaning of these designations is not defined in 
law. Determination of the Ug value, however, is defined in law, and must 
be specified by every manufacturer, in the same way. To enable a good 
comparison of the various products, it is sensible to above all look at the Ug 
value.

Soorten isolerende beglazing

Isolerende beglazing is tegenwoordig in veel soorten en varianten
beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.
Indien u isolerende beglazing wilt aanschaffen of al heeft gekocht,
dan is het verstandig de informatie in deze brochure goed door te
lezen zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

1. Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een  
afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van 
elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door 
een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen
het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

2. Hoog-Rendements
isolerend dubbelglas
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas heeft een tot wel 3x betere 
warmte-isolatie dan isolerend dubbelglas. Dit komt omdat op één
zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne warmte reflecterende 
coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een 
speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of 
krypton.

3. Hoog-Rendements
drievoudig isolatieglas
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing” genoemd, heeft een 
betere isolerende werking dan Hoog-Rendements isolerend dubbelglas
en heeft een tot wel 5x betere warmte- isolatie dan gewoon isolerend 
dubbelglas.

Garantie
Vrijwel alle fabrikanten van isolerende beglazing geven garantie. De meest 
voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerende beglazing. 
Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas voor de isolerende 
werking van de beglazing, dat de beglazing niet “lek” raakt en dat het 
doorzicht behouden blijft. Aan garanties zijn vaak voorwaarden  
verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de 
samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed  
onderhoud door de eigenaar van belang.

Het plaatsen van beglazing
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de  
eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de 
juiste wijze worden geplaatst. In Nederland bestaan hier normen en 
praktijkrichtlijnen voor. 
In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de  
fabrikant van het glas. Voor het plaatsen van de beglazing is dus  
deskundigheid en vakmanschap nodig. Het advies is dit bij voorkeur door 
een professionele glaszetter of montagebedrijf aangesloten bij  
OnderhoudNL of Vakgroep Glas van Bouwend Nederland te laten  
verzorgen.

Vraag uw glasspecialist aangesloten bij Vakgroep Glas of OnderhoudNL 
naar de mogelijkheden in uw situatie en laat u door deze vakman 
adviseren, ook als het gaat om de combinatie met andere genoemde 
eigenschappen.

Normen en praktijkrichtlijnen
Voor het onderhoud van diverse soorten isolerende beglazing zijn normen 
en praktijkrichtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilder-
werk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en 
het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtings-

gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) en de ruimten 
onder de glaslatten schoon en open blijven.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw 
beglazing. Geadviseerd wordt het glas en kozijn het eerste jaar na 
plaatsing te inspecteren en vervolgens eens in de drie jaar het kozijn 
inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) 
controleren
op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerk-
zaamheden (laten) uitvoeren.

Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u (opdrachtge-
ver) verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan.
Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerende beglazing, 
maar houdt u ook recht op garantie.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoor-
waarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit 
leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste 
vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook voor-
af aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze 
vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen 
van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen 
voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd 
in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt 
waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als 
het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar 
de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de
kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor 
uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de 
beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u  
verantwoordelijk voor alle kosten.

Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar 
worden gehouden.
Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne 
warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met 
speciaal gas. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of krypton.

4. Hoog-Rendements
isolerend monumentenglas
Speciaal voor renovatie en als vervanging voor glas in bestaande  
kozijnen waar geen ruimte is voor Hoog-Rendements isolerend  
dubbelglas, kan Hoog-Rendements isolerend monumentenglas een uitkomst 
bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra 
dunne glasbladen en een extra dunne spouw.  
Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte  
reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een 
speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met 
die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.

Wat u moet weten over isolerende beglazing

Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder 
varianten beschikbaar.
Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is  
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog 
steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren.
Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan 
combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluids-
wering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas 
kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de 
warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke 
aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, 
hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isole-
rende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 
W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K 
behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas.
De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van 
de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent 

velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken 
over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze 
aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd.
De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor 
iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven.
Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het  
verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.

Ug waarden glas

Soort glas Ug waarde

Enkelglas 5,8 W/m²K

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7 W/m²K

HR isolerend dubbelglas 1,2 – 1,0 W/m²K

HR drievoudig isolatieglas 0,7 – 0,5 W/m²K

Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van 
deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en 
de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van 
bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit 
en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk.

Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend 
dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of  
vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend  
al direct rekening worden gehouden.
Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij 
opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig 
zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 
W/m2K.

Indicatief overzicht besparing stookkosten (gas)

Soort glas (Ug-waarde) Je bespaart aan gas per m2 raam Besparing per jaar op stookkosten

Enkel glas (5,8 W/m²K) - € 0

Dubbel glas (2,7 W/m²K 13m³ €170

HR isolerend dubbelglas
(1,0 – 1,2 W/m²K)

23m³ € 300

Drievoudig HR isolatieglas
(0,5 – 0,7 W/m²K)

30m³ € 390

Indicatieve besparing per jaar in een 
huis met HR-ketel, bij gem. 18 °C in 
de woonkamer (overdag en nacht), 
en bij een gasprijs van € 0,65 per m³ 
en 20m² raamoppervlak.

Soorten isolerende beglazing

Isolerende beglazing is tegenwoordig in veel soorten en varianten
beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.
Indien u isolerende beglazing wilt aanschaffen of al heeft gekocht,
dan is het verstandig de informatie in deze brochure goed door te
lezen zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

1. Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een  
afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van 
elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door 
een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen
het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

2. Hoog-Rendements
isolerend dubbelglas
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas heeft een tot wel 3x betere 
warmte-isolatie dan isolerend dubbelglas. Dit komt omdat op één
zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne warmte reflecterende 
coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een 
speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of 
krypton.

3. Hoog-Rendements
drievoudig isolatieglas
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing” genoemd, heeft een 
betere isolerende werking dan Hoog-Rendements isolerend dubbelglas
en heeft een tot wel 5x betere warmte- isolatie dan gewoon isolerend 
dubbelglas.

Garantie
Vrijwel alle fabrikanten van isolerende beglazing geven garantie. De meest 
voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerende beglazing. 
Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas voor de isolerende 
werking van de beglazing, dat de beglazing niet “lek” raakt en dat het 
doorzicht behouden blijft. Aan garanties zijn vaak voorwaarden  
verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de 
samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed  
onderhoud door de eigenaar van belang.

Het plaatsen van beglazing
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de  
eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de 
juiste wijze worden geplaatst. In Nederland bestaan hier normen en 
praktijkrichtlijnen voor. 
In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de  
fabrikant van het glas. Voor het plaatsen van de beglazing is dus  
deskundigheid en vakmanschap nodig. Het advies is dit bij voorkeur door 
een professionele glaszetter of montagebedrijf aangesloten bij  
OnderhoudNL of Vakgroep Glas van Bouwend Nederland te laten  
verzorgen.

Vraag uw glasspecialist aangesloten bij Vakgroep Glas of OnderhoudNL 
naar de mogelijkheden in uw situatie en laat u door deze vakman 
adviseren, ook als het gaat om de combinatie met andere genoemde 
eigenschappen.

Normen en praktijkrichtlijnen
Voor het onderhoud van diverse soorten isolerende beglazing zijn normen 
en praktijkrichtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilder-
werk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en 
het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtings-

gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) en de ruimten 
onder de glaslatten schoon en open blijven.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw 
beglazing. Geadviseerd wordt het glas en kozijn het eerste jaar na 
plaatsing te inspecteren en vervolgens eens in de drie jaar het kozijn 
inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) 
controleren
op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerk-
zaamheden (laten) uitvoeren.

Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u (opdrachtge-
ver) verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan.
Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerende beglazing, 
maar houdt u ook recht op garantie.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoor-
waarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit 
leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste 
vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook voor-
af aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze 
vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen 
van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen 
voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd 
in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt 
waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als 
het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar 
de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de
kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor 
uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de 
beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u  
verantwoordelijk voor alle kosten.

Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar 
worden gehouden.
Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne 
warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met 
speciaal gas. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of krypton.

4. Hoog-Rendements
isolerend monumentenglas
Speciaal voor renovatie en als vervanging voor glas in bestaande  
kozijnen waar geen ruimte is voor Hoog-Rendements isolerend  
dubbelglas, kan Hoog-Rendements isolerend monumentenglas een uitkomst 
bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra 
dunne glasbladen en een extra dunne spouw.  
Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte  
reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een 
speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met 
die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.

Wat u moet weten over isolerende beglazing

Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder 
varianten beschikbaar.
Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is  
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog 
steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren.
Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan 
combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluids-
wering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas 
kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de 
warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke 
aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, 
hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isole-
rende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 
W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K 
behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas.
De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van 
de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent 

velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken 
over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze 
aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd.
De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor 
iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven.
Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het  
verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.

Ug waarden glas

Soort glas Ug waarde

Enkelglas 5,8 W/m²K

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7 W/m²K

HR isolerend dubbelglas 1,2 – 1,0 W/m²K

HR drievoudig isolatieglas 0,7 – 0,5 W/m²K

Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van 
deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en 
de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van 
bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit 
en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk.

Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend 
dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of  
vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend  
al direct rekening worden gehouden.
Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij 
opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig 
zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 
W/m2K.

Indicatief overzicht besparing stookkosten (gas)

Soort glas (Ug-waarde) Je bespaart aan gas per m2 raam Besparing per jaar op stookkosten

Enkel glas (5,8 W/m²K) - € 0

Dubbel glas (2,7 W/m²K 13m³ €170

HR isolerend dubbelglas
(1,0 – 1,2 W/m²K)

23m³ € 300

Drievoudig HR isolatieglas
(0,5 – 0,7 W/m²K)

30m³ € 390

Indicatieve besparing per jaar in een 
huis met HR-ketel, bij gem. 18 °C in 
de woonkamer (overdag en nacht), 
en bij een gasprijs van € 0,65 per m³ 
en 20m² raamoppervlak.

Ug values of glass

Type of glass  Ug value

Single glass  5,8 W/m²K

Insulated double glazing  3.0 – 2,7 W/m²K

HR insulated double glazing  1.9 – 1,6 W/m²K

HR+ insulated double glazing  1.5 – 1,3 W/m²K

HR++ insulated double glazing  1.2 – 1,0 W/m²K

HR+++ insulated triple glazing  0.7 – 0,5 W/m²K

Factors in making your choice
The various types of insulating glazing all have their own specific properties 
and applications. The prices of these products also vary widely. However, 
in addition to insulating performance and price, a number of other 
factors play a role. For example when replacing existing glazing with new 
insulating glazing, the quality and fit of the existing window frame are 
important. 

Not every window frame is for example suitable for (High Yield) insulated 
double glazing or insulated triple glazing and would therefore first have 
to be adjusted or replaced. Naturally, for new buildings, these aspects can 
be taken into account from the start. Whatever the case, a lower Ug value 
means lower heating costs. Remember that the cost saving when replacing 
single glazing with High Yield insulated double glazing is considerable, but it  
makes little difference if the new glass has a Ug value of 1.1 or 1.0 W/m2K.

Indication of saving per year in a house 
with High Yield heating boiler with an 
average temperature of 18 °C in the living 
room (daytime and night-time) and with 
a gas price of € 0.65 per m³ and 20m² 
window surface area.

Soorten isolerende beglazing

Isolerende beglazing is tegenwoordig in veel soorten en varianten
beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.
Indien u isolerende beglazing wilt aanschaffen of al heeft gekocht,
dan is het verstandig de informatie in deze brochure goed door te
lezen zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

1. Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een  
afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van 
elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door 
een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen
het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

2. Hoog-Rendements
isolerend dubbelglas
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas heeft een tot wel 3x betere 
warmte-isolatie dan isolerend dubbelglas. Dit komt omdat op één
zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne warmte reflecterende 
coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een 
speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of 
krypton.

3. Hoog-Rendements
drievoudig isolatieglas
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing” genoemd, heeft een 
betere isolerende werking dan Hoog-Rendements isolerend dubbelglas
en heeft een tot wel 5x betere warmte- isolatie dan gewoon isolerend 
dubbelglas.

Garantie
Vrijwel alle fabrikanten van isolerende beglazing geven garantie. De meest 
voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerende beglazing. 
Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas voor de isolerende 
werking van de beglazing, dat de beglazing niet “lek” raakt en dat het 
doorzicht behouden blijft. Aan garanties zijn vaak voorwaarden  
verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de 
samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed  
onderhoud door de eigenaar van belang.

Het plaatsen van beglazing
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de  
eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de 
juiste wijze worden geplaatst. In Nederland bestaan hier normen en 
praktijkrichtlijnen voor. 
In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de  
fabrikant van het glas. Voor het plaatsen van de beglazing is dus  
deskundigheid en vakmanschap nodig. Het advies is dit bij voorkeur door 
een professionele glaszetter of montagebedrijf aangesloten bij  
OnderhoudNL of Vakgroep Glas van Bouwend Nederland te laten  
verzorgen.

Vraag uw glasspecialist aangesloten bij Vakgroep Glas of OnderhoudNL 
naar de mogelijkheden in uw situatie en laat u door deze vakman 
adviseren, ook als het gaat om de combinatie met andere genoemde 
eigenschappen.

Normen en praktijkrichtlijnen
Voor het onderhoud van diverse soorten isolerende beglazing zijn normen 
en praktijkrichtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilder-
werk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en 
het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtings-

gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) en de ruimten 
onder de glaslatten schoon en open blijven.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw 
beglazing. Geadviseerd wordt het glas en kozijn het eerste jaar na 
plaatsing te inspecteren en vervolgens eens in de drie jaar het kozijn 
inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) 
controleren
op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerk-
zaamheden (laten) uitvoeren.

Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u (opdrachtge-
ver) verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan.
Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerende beglazing, 
maar houdt u ook recht op garantie.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoor-
waarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit 
leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste 
vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook voor-
af aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze 
vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen 
van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen 
voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd 
in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt 
waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als 
het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar 
de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de
kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor 
uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de 
beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u  
verantwoordelijk voor alle kosten.

Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar 
worden gehouden.
Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne 
warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met 
speciaal gas. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon of krypton.

4. Hoog-Rendements
isolerend monumentenglas
Speciaal voor renovatie en als vervanging voor glas in bestaande  
kozijnen waar geen ruimte is voor Hoog-Rendements isolerend  
dubbelglas, kan Hoog-Rendements isolerend monumentenglas een uitkomst 
bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra 
dunne glasbladen en een extra dunne spouw.  
Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte  
reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een 
speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met 
die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.

Wat u moet weten over isolerende beglazing

Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder 
varianten beschikbaar.
Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is  
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog 
steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren.
Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan 
combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluids-
wering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas 
kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de 
warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke 
aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, 
hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isole-
rende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 
W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K 
behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas.
De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van 
de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent 

velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken 
over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze 
aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd.
De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor 
iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven.
Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het  
verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.

Ug waarden glas

Soort glas Ug waarde

Enkelglas 5,8 W/m²K

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7 W/m²K

HR isolerend dubbelglas 1,2 – 1,0 W/m²K

HR drievoudig isolatieglas 0,7 – 0,5 W/m²K

Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van 
deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en 
de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van 
bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit 
en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk.

Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend 
dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of  
vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend  
al direct rekening worden gehouden.
Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij 
opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig 
zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 
W/m2K.

Indicatief overzicht besparing stookkosten (gas)

Soort glas (Ug-waarde) Je bespaart aan gas per m2 raam Besparing per jaar op stookkosten

Enkel glas (5,8 W/m²K) - € 0

Dubbel glas (2,7 W/m²K 13m³ €170

HR isolerend dubbelglas
(1,0 – 1,2 W/m²K)

23m³ € 300

Drievoudig HR isolatieglas
(0,5 – 0,7 W/m²K)

30m³ € 390

Indicatieve besparing per jaar in een 
huis met HR-ketel, bij gem. 18 °C in 
de woonkamer (overdag en nacht), 
en bij een gasprijs van € 0,65 per m³ 
en 20m² raamoppervlak.

Indication of the potential saving in fuel costs (gas)

Type of glass (Ug value)  Gas saving per m2 of window Saving in fuel costs per year

Single glazing (5,8 W/m²K)  –  € 0

Double glazing (2,7 W/m²K)  13m³ €170

HR insulated double glazing 23m³  € 300
(1.0 - 1.2)

HR insulated triple glazing 30m³  € 390
(0.5 - 0.7 W/m²K)


