
INFORMATIE DUBBEL GLAS
Dubbel glas isoleert, vermindert geluidoverlast en verhoogt de inbraakveiligheid. U bespaart op uw 
gasverbruik en de ruimte zal sneller opwarmen. U heeft meer comfort tegen lagere kosten. Energy Guards 
heeft ruime ervaring in het plaatsen van dubbel glas in karakteristieke woningen en (Rijks)monumentale 
panden in de Randstad. De monumenten-afdeling van de gemeenten Den Haag, Delft, Amsterdam en 
Haarlem zijn bekend met onze werkwijze.

ONZE WERKWIJZE
Energy Guards streeft naar hoge kwaliteit, door het leveren van goede producten en uitstekende dienst- 
verlening. Wij proberen altijd om een bestaande situatie zo veel mogelijk te handhaven. Onze voorkeur gaat 
uit naar restaureren in plaats van het vervangen van een raam of deur.
Dubbel glas kan geplaatst worden in glaslatten; een geventileerd open systeem of afgewerkt worden 
middels stoppasta; een gesloten ongeventileerd systeem. Het plaatsen van dubbel glas met een glaslat 
wordt veelal toegepast bij nieuwe panden. Wij richten ons op het plaatsen van een dunne versie van het 
dubbelglas in de stoppasta. Deze methode is uitermate geschikt voor panden met bouwjaar van voor 
1930. Hieronder volgt een korte toelichting bij de gebruikte termen.

DUBBEL GLAS
Dubbel glas bestaat uit een binnen- en een buitenruit. De afstand tussen deze twee ruiten wordt bepaald door
een afstandshouder waarop de binnen- en buitenruit wordt gekit. Zo ontstaat een spouw tussen de twee ruiten,
waardoor het geheel een isolerende werking heeft; de U-waarde. Hoe lager het getal van de U-waarde, 
hoe hoger de isolatiewaarde. Bij nieuwbouw wordt dubbel glas gebruikt met een spouw van ± 15 mm met 
U-waarde 1.1.

DUBBEL GLAS VOOR MONUMENTALE PANDEN
Energy Guards kiest voor een dunne variant dubbel glas door een spouw te gebruiken die ongeveer 10 mm 
dunner is dan in moderne panden wordt toegepast. Wij laten de dunne spouw standaard vullen met het 
edelgas Argon. Hierdoor neemt de isolatie waarde met 20% toe ten opzichte van een spouw gevuld met lucht. 
Wij adviseren een zwarte afstandshouder in plaats van een grijze, waardoor het dubbele glas minder opvalt. 
Tenslotte wordt het dubbel glas in stoppasta in het bestaande raam geplaatst. In het geval van schuifvensters 
is het voordeel van stoppasta ten opzichte van glaslatten dat de ramen kunnen blijven schuiven.

OPTIES
U heeft ook de keuze uit:
1 - getrokken glas - glas met een zachte onregelmatige spiegeling.
2 - spouw gevuld met Krypton - edelgas met 25% meer isolatiewaarde dan Argon
3 - kierdichtingen - het dichten van kieren en naden bij ramen en deuren
4 - renovatieveren - oplossing voor het lastig openen van zwaarder geworden schuiframen
5 - vakverdeling - toepassing van roedes om het monumentale aanzicht te behouden
6 - andere spouwdiktes - dikte van spouw kan varieren

SOORT GLAS    U-WAARDE
 Dubbel glas nieuwbouw   ≤1.2  HR++
 6mm spouw lucht-gevuld   2.5
 6mm spouw Argon-gevuld   2.0  HR
 6mm spouw Krypton-gevuld   1.5  HR+
 Enkel glas     5.7


