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Garantie	op	isolerend	dubbelglas	

Op isolerend dubbelglas en HR-glas soorten wordt door de producent 10 jaar fabrieksgarantie 
gegeven. Deze garantie geldt uitsluitend op het dicht zijn van de eenheid, zodat er geen 
vermindering van doorzicht zal ontstaan door condensvorming in de spouw. Ook zal er geen 
stof afdrukken op het glas aan de spouwzijde aanwezig zijn. 

Plaatsing van het isolatieglas valt niet onder de fabrieksgarantie. 

Kitvoegen dienen eens in de drie jaar onderhouden te worden om aanspraak te kunnen maken 
op de fabrieksgarantie. 

Breuk, ontstaan door stoten of door een ongeluk (mechanische breuk) of door op de ruit 
aangebrachte folie, stickers en beschilderingen, waardoor temperatuurverschillen in de ruit 
kunnen ontstaan (thermische breuk), valt buiten de garantie. 

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. 
Wanneer er een temperatuurverschil is van meer dan 30°C ontstaat, kan een ruit op een 
bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. 

Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken 
van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Of er sprake is van thermische breuk 
kan het best door een vakman worden beoordeeld. 

U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door: 

• Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen, 
• De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie, 
• Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen, 
• Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing en 
• Handelingen te voorkomen die tot een groot temperatuurverschil in de beglazing 

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

Mogelijke vragen bij het gebruik van isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. 



 

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. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een 
zeer hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isoleren 
dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, 
dit is echter geen fout in het product. 

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 in 
het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de 
luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, 
maar is juist het gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. 

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 luchtvochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug 
kunnen komen. 

De kleurbeleving van het glas 

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. 
Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn 
kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt 
ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren. 

HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. 
Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikaten kleine kleurverschillen 
zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere 
ruiten ontstaan. Overleg hierover vooraf. 

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken 
verplaatsen zich, dan is er sprake van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een 
natuurkundig verschijnsel. Onder bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst 
het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als 
olieachtige vlekken, stroken of cirkels. Het risico op deze kleurvlekken bij isoleren dubbelglas 
wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij 
HR++ beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op kleurvlekken al fors. 

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing 
verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de 



luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee 
glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen 
de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten 
lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk 
(hogedrukgebied). 

 


