Optima
U bespaart zonder het te beseffen !
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Optima Ug=1.1
Stop de verspilling !
Onnodig u er aan te herinneren dat de prijzen van de petroleumprodukten
en in het bijzonder van de verwarming omhoog geschoten zijn.

De oplossing : Sprimoglass Optima
90%) van Sprimoglass Optima
maakt van dit glas een kampioen in
energiebesparing. De Ug-waarde
kan vergeleken worden met de
snelheid waarmee de warmte het
gebouw verlaat.

De Ug-waarde van 1.1 W/m²K
(met een Argongasvulling van

Concreet: een vermindering van
0,1 W/m²K van de Ug-waarde van uw
glas betekent een besparing van 1,2
liter stookolie per jaar, per m² glas.

Bescherming van het
milieu
Elke verbruikte liter stookolie betekent
3 kg CO2 terug in de natuur uitgestoten. Door
energiebesparingen handelt u daadwerkelijk
tegen de vervuiling.

Meer comfort
Het
isolatievermogen
van
Sprimoglass Optima komt van de
microscopische laag die op één
van de zijden van het glas wordt
aangebracht (meestal # 2). Ze maakt
het mogelijk om de binnenin het
gebouw geproduceerde warmte te
behouden. De beweging van koude
lucht wordt verminderd en de
indruk van kilte in de nabijheid van
het glas verdwijnt. Dit vermindert
ook de vorming van condens op de
binnenzijde van het gebouw.

Deze coating houdt
ook ongeveer 65%
van de UV-stralen
tegen. Dit betekent een gevoelige
vertraging van de verkleuring van
uw interieur (meubelen, tapijt, …).
De neutraliteit van Sprimoglass
Optima is vergelijkbaar met een
gewoon klaar glas zonder coating.
De perfect neutrale kleur, zowel in
lichttransmissie als in lichtreflectie,
biedt een comfort dat tot vandaag
ongeëvenaard is.

Fotometrische waarden
Samenstelling 4/16/4, coating op # 2

Het gebruik van superisolerend glas zoals
Sprimoglass Optima is noodzakelijk voor
het bekomen van de isolatiewaarden die
recht geven op een premie..
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Coating met een emissiviteit van 3%
Ug-waarde bij een vulling met lucht ipv argon : 1.4 W/m²K
Indikatieve waarden berekend volgens EN410 en EN673
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