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ANTI-FOG
De keuze van een beglazing wordt 
bepaald door economische factoren, 
milieuoverwegingen en een streven naar 
comfort. Een hoogwaardige beglazing 
verbetert uw dagelijks leven: voortaan 
kunt u vanuit uw luie stoel achter het 
raam genieten van een perfect uitzicht 
op de wereld.

profiteer van de wereld buitenshuis 
vanuit het comfort binnenshuis 



zichtbaar beter !
Een krachtige thermische isolatie 
kan tot condensvorming leiden op 
de buitenkant van het glas, wat uw 
uitzicht kan belemmeren. Maar met 
het nieuwe gamma Planibel Low-e 
Anti-Fog van AGC Glass Europe* wordt 
deze condensvorming op de beglazing 
voorkomen.

* In dit document bedoelen we met AGC altijd AGC Glass Europe.



ANTI-FOG
zichtbaar beter !

De effecten van een goede thermische isolatie 
Het isoleren van onze woningen is meer dan een trend: het is 
een uitdaging voor onze hele samenleving. Met dubbele en 
zelfs driedubbele gecoate beglazingen worden uitstekende 
niveaus van thermische isolatie verkregen, zonder aan daglicht 
en energiewinst van de zon in te boeten. Hun vermogen om de 
warmte binnenshuis te houden maakt hen tot ware bondgenoten 
van uw comfort én het milieu. Maar een betere isolatie kan wel 
tot condensvorming leiden aan de buitenkant van de beglazing.

Hoe werkt dit verschijnsel ?
Condensvorming gebeurt wanneer aan twee heel specifieke 
voorwaarden wordt voldaan: lage temperaturen en een hoge 
relatieve luchtvochtigheid. In deze omstandigheden kan de 
temperatuur van het buitenste glasblad, onder invloed van 
de sterke opwaartse straling en het beperkte warmteverlies 
door een HR-beglazing, onder de dauwtemperatuur van de 
buitenlucht komen. Op dat moment vormen zich hele kleine 
druppeltjes condens op de beglazing. En het probleem is nog 
groter wanneer de beglazing rechtstreeks is blootgesteld aan een 
heldere, wolkenloze hemel. Ook bij schuine ramen is het risico op 
condensvorming groter.

Condensvorming op buitenbeglazing,  
een onaangename situatie 
Condens maakt glas ondoorschijnend, wat betekent dat het 
moeilijker wordt om erdoorheen te kijken. Bovendien worden 
schoonmaakstrepen hierin extra zichtbaar, zodat het glas er vuil 
uitziet.

Condensvorming op de buitenbeglazing is een bewijs van 
het isolerend vermogen van de beglazing. Hoe meer we 
onze woningen isoleren, des te groter wordt het risico op 
condensvorming.

Hoe kunt u condensvorming op uw 
buitenbeglazing voorkomen? 
AGC brengt nu een specifieke anticondenscoating, waarmee de 
vorming van condens op het buitenglas wordt vertraagd. Het 
gaat om een blank floatglas waarop een doorzichtige pyrolytische 
coating is aangebracht. De G fasT low-e coating bevindt zich op 
het buitenste glasblad (positie 1). Met deze coating wordt de 
buitentemperatuur van het glas hoger gehouden, en daardoor het 
verschijnsel van condensvorming vertraagd*.

* Bij gelijke omstandigheden (Ug-waarde, temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, oriëntatie 
van de beglazing) kan een beglazing met anticondenscoating de condensvorming vertra-
gen, of zelfs de condensvorming verhinderen, in vergelijking met eenzelfde glas zonder 
anticondenseigenschappen.

Belangrijke voordelen !
De anticondenscoating is goed bestand tegen krassen, biedt de 
coating een stabiel esthetisch aanzicht, en laat zich eenvoudig 
bewerken.

AGC innoveert met maatoplossingen
Vandaag stelt AGC twee producten voor die aan de strengste 
eisen voldoen. 

•  Planibel AF (G fasT): beglazing met basis anticondenscoating 
(G fasT in positie 1).

•  Planibel AF TopN+: beglazing met dubbele coating, die een 
anticondensfunctie (G fasT in positie 1) combineert met 
thermische isolatie (TopN+ in positie 2). 

Condensvorming volgens het glas, de externe temperatuur en het dauwpunt.
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Bron: R&D Centre van AGC - Jumet - België
Parameters gemeten gedurende de nacht van 13 op 14 oktober 2011
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  Temperatuur van het glas met anticondenscoating (ºC)
  Temperatuur dauwpunt (ºC)
 Temperatuur van het standaardglas (°C)
 Temperatuur buitenlucht (°C)

Geen condensvorming
glas T°  >  dauwpunt T° 

condensvorming 
glas T° <  dauwpunt T° 

Condensatie vormt zich zodra de temperatuur van 
het glas lager is dan de temperatuur van de dauw. 
Dankzij de anticondenscoating, blijft de 
temperatuur van het glas hoger en dus boven 
de temperatuur van de dauw. Er vindt geen 
condensvorming plaats.



Driedubbele beglazing
(4-14-4-14-4: #2 en #5 met 90% Argon)

Dubbele beglazing 
(4-15-4 met 90% Argon)

PLANIBEL AF TOPN+

#1 #2 #3 #4

BINNENBUITEN

Ug=1,1

Assemblagemogelijkheden in dubbele en driedubbele beglazingen.

*Kan ook worden vervangen door een TRI-coating
** Afhankelijk van de dikte van de afstandhouders en het hierin ge-

bruikte gas, kan de Ug-waarde worden teruggebracht tot 0,5 W/(m2.K)

#1 #2 #3 #5#4 #6

*
BINNENBUITEN

Ug=0,6
**

BEGLAZING

EN 410 EN 673

LT(%) LR(%) ZTA(%) Ug(W/(m2.K))

4 mm Planibel Blank - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel TopN+ #3 78 13 61 1,1

4 mm Planibel EnergyN #2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Blank 71 12 42 1,0

4 mm Planibel AF (G fasT #1) - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel TopN+ #3 71 16 54 1,1

4 mm Planibel AF TopN+ (G fasT #1 / TopN+ #2) - 15 mm Argon 90% - 
4 mm Planibel Blank 71 17 50 1,1

4 mm Planibel TopN+ #2 - 14 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Blank - 
14 mm Argon 90% - 4 mm Planibel TopN+ #5 69 17 47 0,6

4 mm Planibel AF TopN+ (G fast #1 / TopN+ #2) - 14 mm Argon 90% - 
4 mm Planibel Blank - 14 mm Argon 90% - 4 mm Planibel TopN+ #5 62 20 43 0,6

Vergelijking van de prestaties van beglazingen mét en zonder anticondenseigenschappen.

Aantal dagen waarop condensatie verschijnt, naar verschillende geografi sche zones.

Tijd (dagen)

Bron: berekeningen gemaakt door het R&D Centre 
van AGC (Jumet - België), gebaseerd op data van 
Météo France (jaar : 2011) : temperatuur buitenlucht 
(°C), vochtigheid, wind, mate van bewolking
Onderzoeksparameters: verticale ruit, 
Ug : 1,1 W/(m2.K), vergelijking tussen dubbele 
beglazing met en zonder anticondenscoating (TopN+) 

Andere landen werden bestudeerd. 
Zie www.yourglass.com voor meer data. 

MET 
anticondenscoating

MET 
anticondenscoating

MET 
anticondenscoating

MET 
anticondenscoating

ZONDER 
anticondenscoating

ZONDER 
anticondenscoating

ZONDER 
anticondenscoating

ZONDER 
anticondenscoating

De anticondenscoating vermindert 
het aantal dagen waarop condensatie 
verschijnt. 
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Belangrijk:
Buitenaanzicht: anticondensbeglazingen bevatten in positie 1 (buitenzijde van het gebouw) een metaalcoating, waardoor zij iets meer refl ecterend en gekleurd zijn. 
Reiniging: bij anticondensbeglazingen bevindt de coating zich in positie 1 (buitenzijde van het gebouw). De voorzorgsmaatregelen voor het reinigen van deze coating vindt u in de gids 
“Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen”, die verkrijgbaar is op www.yourglass.com/Producten/Planibel LOW-E.
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ANTI-FOG
biedt u vrij zicht

Trouw aan zijn reputatie op 
het gebied van innovatie*, 
is AGC erin geslaagd 
op een en hetzelfde 
glasblad een pyrolytische 
anticondenscoating te 
combineren met een 
thermisch isolerende 
magnetroncoating. Een 
absolute primeur !

* De slogan van AGC Glass Europe “Glass Unlimited” 
staat voor: innovatieve producten en processen mo-
gelijk dankzij continue research in geavanceerde glas-
technologie, het industriële apparaat in heel Europa, 
van Spanje tot Rusland, het commerciële netwerk op 
wereldschaal en een moederbedrijf dat zich de groot-
ste vlakglasproducent ter wereld mag noemen.



Een comfortabeler 
leefomgeving, een lagere 
energierekening, een schoner 
milieu... en een glashelder 
zicht ! Op het gamma Planibel 
Low-e Anti-Fog van AGC kunt 
u vertrouwen. 

zichtbaar beter !



AUSTRIA 
AGC Glass  Europe 
Tel:  +43 676 3372955 
sales.austria@eu.agc.com

BELGIUM 
AGC Glass  Europe
Tel: +32 2 674 31 11 - Fax: +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA & HEREGOVINA
AGC F lat  Glass  Adr iat i c
Tel: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA
AGC F lat  Glass  Czech
Tel: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

E S T O N I A 
AGC Flat Glass Baltic
Tel: +372 66 799 15 - Fax +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

F I N L A N D 
AGC F lat  Glass  Suomi
Tel: +358 9 43 66 310 - Fax: +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

F R A N C E 
AGC Glass France
Tel: +33 1 57 58 30 31 - Fax: +33 1 57 58 31 63
sales.france@eu.agc.com

G E R M A N Y 
Bluhm & Plate Glas Vertrieb GmbH
Tel: +49 40 670 88 40 - Fax: +49 40 670 88 430
info@bluhm.de

GREECE / MALTA / ALBANIA
A G C  F l a t  G l a s s  H e l l a s
Tel: +30 210 666 9561 - Fax: +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY 
AGC Flat Glass Hungary
Tel: +36 34 309 505 - Fax: +36 34 309 506
hungary@eu.agc.com

I TA LY 
AGC Flat Glass Italia
Tel: +39 02 626 90 110 - Fax: +39 02 65 70 101
development.ital ia@eu.agc.com

L AT V I A 
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +371 6 713 93 59 - Fax: +371 6 713 95 49 
latvia@eu.agc.com

L I T H U A N I A 
AGC Flat Glass Baltic
Tel: +370 37 451 566 - Fax: +370 37 451 757
l ithuania@eu.agc.com

NETHERLANDS
AGC Flat Glass Nederland
Tel: +31 344 67 99 22 - Fax: +31 344 67 97 20
s a l e s . n e d e r l a n d @ e u . a g c . c o m

P O L A N D
AGC Flat Glass Polska
Tel: +48 22 872 02 23 - Fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

ROMANIA
AGC Flat Glass Romania
Tel: +40 318 05 32 61 - Fax: +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

RUSSIA
A G C  G l a s s  R u s s i a
Tel: +7 495 411 65 65 - Fax: +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA MONTENEGRO
A G C  F l a t  G l a s s  J u g
Tel: +381 11 30 96 232 - Fax: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL
AGC Flat Glass Ibérica
Tel: +34 93 46 70760 - Fax: +34 93 46 70770
sales. iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK
A G C  F l a t  G l a s s  S v e n s k a
Tel: +46 8 768 40 80 - Fax: +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND
AGC Glass Europe
Tel: +41 76 342 27 40 - Fax: +41 32 493 20 86
sales.switzerland@eu.agc.com

UKRAINE
AGC Flat Glass Ukraine
Tel: +380 44 230 60 16 Fax: +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM
AGC Flat Glass UK
Tel: +44 1788 53 53 53 - Fax: +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES
AGC Glass Europe
Tel: +32 2 674 31 11 - Fax: +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com
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AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over heel de wereld. Ga naar www.yourglass.com voor meer adressen.


