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Voor- en nadelen op een rij

Atlas, het hoofdgebouw van TU Eindhoven dat wordt 

gerenoveerd, krijgt een nieuwe vliesgevel van zonwerend 

drievoudig glas en is na de renovatie het meest duurzame 

onderwijsgebouw ter wereld. De oplevering is in 2018. 
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In het voortraject van een transformatie of 

nieuwbouw wordt tussen opdrachtgever, 

aannemer en glasbedrijf onvoldoende of zelfs 

geheel niet gecommuniceerd over de voors 

en tegens van de toepassing van drievoudige 

beglazing. Voor het probleemloos toepassen 

van dit glas, ook bekend als triple glas, is 

kennisoverdracht echter cruciaal. De voor- en 

nadelen van drievoudig glas op een rij.

Transformeren met 
 ONTWIKKELING  ROMAN ABRAHAMS

Dit is het tweede en laatste deel over 

dit onderwerp. Het eerste artikel (Glas 

in Beeld 3 – juni 2017) behandelde 

de verscherpte eisen, de Ug-waarde, 

het comfort en aandachtspunten als 

gewicht, hang- en sluitwerk, spon-

ningbreedte, licht- en warmtedoorlaat, 

condensvorming, isochore druk en 

randafdichting. In dit tweede deel gaan 

we in op de plaatsing, de normen en 

richtlijnen en geven we antwoord op 

praktische vragen over drievoudige 

beglazing.

Plaatsing

De plaatsing van drievoudig glas dient 

net als dubbelglas volgens de NPR 

3577 uitgevoerd te worden. Belangrijk 

aandachtspunt is dat de ruiten op een 

juiste manier ondersteund worden. Het 

gebeurt vaak dat men niet de juiste 

breedte steunblokjes bij zich heeft en 

dan maar het steunblokje bestemd 

voor dubbelglas schuin onder het glas 

plaatst, zodat alle ruiten nog juist on-

dersteund worden. Echter door dat de 

glasbladen dan op een relatief klein op-

pervlak hun gewicht moeten afdragen 

ontstaat een verhoogd risico op breuk. 

Een andere, veel voorkomende situatie 

is het gebruik van een aluminium plaat-

singsprofiel bij van binnenuit beglaasde 

houten kozijnen (zie kader). De diepte 

van het profiel is een vaste maat en die 

is vaak niet toereikend voor de breedte 

van een drievoudig glaspakket. Vroeger 

werd dit profiel nog in een gefreesde 

sparing geplaatst zodat het gelijk lag 

met de sponningsbodem. Tegenwoordig 

wordt dat niet meer gedaan en ontstaat 

er een hoogteverschil van 2 à 3 mil-

limeter tussen de sponningsbodem en 

het profiel. Als daar een steunblokje 

op geplaatst is dat in verband met het 

glaspakket breder is dan het profiel, 

dient dit hoogteverschil opgevangen 

te worden. Anders is er de kans dat de 

binnenruit niet ondersteund wordt en 

afzakt, met een lekke ruit als gevolg. De 

NPR 3577 wordt momenteel aangepast 

met specifiekere beglazingsdetails voor 

diverse glasproducten, waaronder drie-

voudige beglazing. Doelstelling is na de 

zomer een nieuwe versie van de NPR 

in de vlakglascommissie in te brengen 

namens Vakgroep GBO, OnderhoudNL 

en NBvT. Kenniscentrum Glas coördi-

neert dit.

Normen en richtlijnen

De Europese norm voor isolatieglas 

EN 1279 (Nederlandse versie NEN-

EN 1279), waaraan al het isolatieglas 

inclusief drievoudig glas moet voldoen, 

maakt geen onderscheid tussen dubbel >>

drievoudige beglazing (2)

09-10-11_tripleglas.indd   9 31-08-17   09:40



   10 Glas in Beeld

of drievoudig glas. De uitgangspunten 

van de levensduur qua gasverlies en 

dampdichtheid zijn gelijk, evenals de 

bepalingsmethoden en classificatienor-

men. Voor de echte producttoleranties 

en specificaties van het eindproduct 

wordt verwezen naar Systeemom-

schrijving (System Description) en 

Fabriekproductiecontrole (FPC) van de 

fabrikant zelf. Die is zelf verantwoorde-

lijk voor de minimale producttoleranties 

en kwaliteitsbewaking om te voldoen 

aan de eisen van de norm.

Een groot aantal producttoleranties 

die voor de afnemers van belang zijn, 

staat niet in de Europese norm. Denk 

aan minimale randhoogte of visuele 

kwaliteitseisen zoals het verloop van 

de randafdichting. Fabrikanten maken 

gebruik van Benor-certificaten of base-

ren hun systeem voor kwaliteitscontrole 

op het eigen fabrikantsysteem voor de 

verplichte CE-markering (zie kader). 

Welk systeem ook wordt gehanteerd, 

alle fabrikanten gaan voor een product 

van hoge kwaliteit. Daarbij wordt hoog 

ingezet op het visuele aspect. Als voor-

beeld: door de toepassing van twee 

afstandhouders achter elkaar wordt 

een eventueel verloop daarvan storend 

zichtbaar door het zwarte butyl waar je 

dan tegen aan kijkt. Een typisch ver-

schijnsel dat alleen bij drievoudig glas 

optreedt. Dit verschil mag niet te groot 

zijn, incidenteel maximaal 2 millimeter; 

een eis waarvoor nauwkeurige assem-

blage van de afstandhouders noodza-

kelijk is. Duitsland hanteert bijvoorbeeld 

5 millimeter, wat overigens in Nederland 

(en ook in Duitsland) door de meeste 

afnemers als onacceptabel groot wordt 

beschouwd.

Hoe zit het met geluidwering?

Drievoudig glas heeft geen hogere 

waarden voor geluidsisolatie dan dub-

belglas. Sterker: door het toepassen 

van een extra ruit met dezelfde glas-

dikte bestaat er kans op resonantie. Dat 

zou een reden zijn om juist wel voor 

een a-symmetrische opbouw te kiezen; 

het meest praktisch is de middelste 

ruit te laten afwijken qua dikte of daar 

eventueel een geluidwerende folie te 

gebruiken.

Hoe zit het met brandwering?

Het is mogelijk drievoudig glas brand-

werend uit te voeren. Hou er rekening 

mee dat glassoort, maatvoering, detail-

lering en kozijn overeenkomstig de test 

dienen te worden uitgevoerd.

Wel of niet harden middenruit?

Over het algemeen kunnen we stellen 

dat er bij drievoudig glas een hogere 

risico is op thermische breuk dan bij 

dubbelglas. Dit komt doordat de totale 

glasdikte die warmte absorbeert groter 

is en drievoudig glas in het algemeen 

uitgevoerd wordt met twee Low-E coa-

tingen waarbij de spouwtemperaturen 

en de temperaturen van het middenblad 

hoger oplopen dan bij dubbelglas. Is er 

dan ook een groter risico op thermische 

breuk?

Dat hangt af van de opbouw van het 

glas en de situatie waar het glas wordt 

toegepast. In theorie is het het meest 

optimaal de Low-E coatings op positie 

3 (buitenste spouwzijde middenblad) 

en positie 5 (binnenste spouwzijde bin-

nenblad) toe te passen. Op deze ma-

nier wordt de warmtestraling van een 

woning zo snel mogelijk gereflecteerd. 

Echter voor de Ug-waarde maakt het 

geen verschil wanneer de coatingen 

zich op positie 2 (buitenste spouwzijde 

buitenblad) en positie 5 bevinden. Voor 

de temperatuuropbouw van de midden-

ruit scheelt dit echter wel veel. Bij het 

toepassen van twee Low-E coatingen 

in drievoudig glas waarbij de middenruit 

gecoat is, zal de temperatuur van het 

middenblad door hogere warmteab-

sorptie van de Low-E coating te hoog 

oplopen en is er een onacceptabel ri-

sico op thermische breuk. De oplossing 

die men dan biedt is het harden van het 

gecoate middenblad. 

De zes posities van drievoudig 

glas en de werking van de Low-E 

coatings op positie 2 en 5.

Uitzetraam 

met drievoudig 

glas. Belangrijk 

aandachtspunt 

is dat de 

ruiten op een 

juiste manier 

ondersteund 

worden.
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De meeste fabrikanten geven er echter 

de voorkeur aan het plaatsen van de 

Low-E coatingen op positie 2 en 5, 

waarbij de warmteabsorptie van het 

middenblad afhankelijk van de dikte en 

glassoort voldoende laag is en er geen 

verhoogd risico is op thermische breuk. 

Hierin hanteren de fabrikanten ieder 

een eigen beleid. In het algemeen kan 

gesteld worden dat bij een 4 millimeter 

middenblad bestaand uit standaard 

floatglas er geen verhoogd risico is, 

mits er geen omstandigheden zijn die 

voor hogere temperatuurverschillen 

kunnen zorgen. Denk aan slagschaduw 

of zonwering. Wordt er dikker glas 

toegepast of zijn er wel situaties die tot 

een groter temperatuurverschil kunnen 

leiden, dan kan men nog kiezen voor 

extra helder glas, dat vanwege zijn 

lager ijzergehalte een lagere warmte-

absorptie heeft. Daarnaast kan men 

altijd nog het middenblad thermisch 

versterken of harden. Het volledig 

uitsluiten van thermische breuk is al-

leen mogelijk met thermisch gehard 

floatglas.

Is CE-markering verplicht?

Ja, maar de CE-markering geldt voor 

isolatieglas als productgroep en kent 

geen onderscheid tussen dubbel en 

drievoudig glas. De Europese product-

norm die hiervoor geldt, stelt weliswaar 

bepaalde testen verplicht, maar alle 

eisen zijn gebaseerd op testen van 

dubbelglas met een opbouw 4(12)4. De 

norm gaat dus voorbij aan alle aspecten 

die voor drievoudig glas gelden. Mo-

menteel is de norm wel in herziening, 

maar grote wijzigingen worden niet 

verwacht.

Wat zijn de (meer)kosten?

De prijs van dubbelglas fluctueert al 

enorm, dus standaard prijzen voor 

drievoudig glas zijn niet te noemen. 

De meerprijs is circa 50 à 80 procent 

in vergelijking tot extra isolerend glas. 

De meerkosten komen niet zozeer 

voort uit de extra 4 millimeter ruit, 

maar enerzijds uit de benodigde kit 

ten behoeve van de dubbele spouw en 

verhoogde randafdichting en anderzijds 

uit de extra coating en extra handling, 

evenals de langere doorlooptijd in de 

productie.

Tot slot

Dat drievoudig glas straks dubbelglas 

zal verdringen van de markt is slechts 

een kwestie van tijd. De komende jaren 

zal met extra isolerend glas nog steeds 

voldaan kunnen worden aan de voor-

geschreven isolatie-eisen vanuit het 

Bouwbesluit. De verlaging van de EPC 

in 2015 heeft niet direct geleid tot een 

ander glaspakket. In Nederland hebben 

we immers de vrijheid om de energie-

prestatie te verbeteren met andere 

maatregelen dan isolatie alleen, zoals 

extra energieopwekking met zonnepa-

nelen. Toch zal het alsmaar verlagen va 

de EPC de toepassing van drievoudig 

glas bevorderen. Ook andere ontwikke-

lingen dragen hier aan bij. Duurzaam-

heidslabels en certificatiesystemen 

zoals LEED en BREAAM geven punten 

per afzonderlijk gebouwonderdeel. 

Thermobel drievoudig glas heeft Cradle 

to Cradle brons. Dat wordt ook gewaar-

deerd bij BREEAM. In de utiliteitsbouw 

zijn dergelijke prestatiesystemen gericht 

op duurzaamheid voor een ontwikkelaar 

of architect reden om drievoudig glas 

te kiezen waardoor een hoger niveau 

wordt bereikt. Ook de keuze voor Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) heeft een positief effect op de 

keuze voor duurzame producten. 

Toepassing van drievoudig glas vraagt 

echter wel speciale kennis. Er zijn 

diverse aandachtspunten die bij dub-

belglas inmiddels gemeengoed zijn. De 

belangrijkste boodschap is dan ook dat 

drievoudig glas een energiebesparende 

en comfortverhogende oplossing biedt, 

mits voorschrijven en toepassen van 

het product gepaard gaat met een ge-

degen advies. Te vaak wordt drievoudig 

glas nog als lastig of kostenverhogend 

gezien, maar datzelfde hebben we des-

tijds met de komst van isolatieglas en 

later extra isolerend glas meegemaakt 

en inmiddels is dit hoogwaardige glas 

de standaard. Over enkele jaren zal dat 

voor drievoudige beglazing gelden.   < 

Correcte ondersteuning 
Belangrijk aan-

dachtspunt voor 

het beglazen van 

drievoudig glas is 

de plaatsing van 

de steunblokjes. 

De breedte van de 

steunblokjes dient volgens de NPR 3577 gelijk te zijn aan 

de dikte van het glaspakket +2 millimeter. De steunblokjes 

dienen op een gelijkmatige en vlakke sponningbodem 

geplaatst te worden. Bij van binnenuit beglaasde houten 

kozijnen met een aluminium plaatsingsprofiel betekent dit 

dat men het verschil in hoogte tussen het plaatsingsprofiel 

en de sponningbodem moet opvullen. Anders wordt de 

binnenruit niet ondersteund en zal de ruit lek slaan.
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