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Hoe groen is glas? (6) 

Nieuwe techniek: bij Europol in Den Haag is een explosiewerende wand geplaatst met Cool-lite design SS108 partieel gecoat glas.  

Foto’s: Saint-Gobain Sas Glas

Wanneer men een enkelglas ruit door dubbelglas vervangt, is de energie die 

voor de glasproductie nodig was, snel terugverdiend door besparing op het 

gasverbruik. Coatings, zeefdrukken en andere oppervlaktebehandelingen 

zorgen ervoor dat glas bouwfysisch beter presteert of er mooier uitziet. 

Coatings die de zonwerende, lichtdoorlatende en isolerende eigenschappen 

van glas verbeteren, verdienen zichzelf qua milieubelasting snel terug. Voor 

de prints en zeefdrukken met een esthetische functie worden geen zware 

metalen als cadmium meer gebruikt. Het enigszins beperkte kleurenpalet is 

een concessie aan het milieu. Opdrachtgevers die toch heel specifieke kleuren 

willen, kunnen uitwijken naar gekleurde folies.

goede milieuscore
Coaten en zeefdrukken:

In de vorige aflevering is beschreven 

hoe het zit met het water- en energie-

verbruik en andere milieuaspecten bij 

mechanische bewerkingen van float-

glas, zoals boren, frezen, slijpen en 

polijsten, maar ook harden, buigen en 

lamineren. In deze aflevering vervolgen 

we met de bewerkingen die visuele of 

bouwfysische eigenschappen verbe-

teren: coaten, printen en zeefdrukken. 

Voor dit artikel kregen we de inhoude-

lijke medewerking van Saint-Gobain. 

De vestiging van Sas Glas in Sas van 

Gent is een ‘projectplant’ van Saint-

Gobain Glassolutions. ‘Projectplants’ 

bedienen de regionale markten, maar 

door hun specialisme werken ze ook 

wereldwijd. Het specialisme van Sas 

Glas ligt in toepassingen als zeefdruk-

ken, het overbrengen van prints in twee 

en drie dimensies, aanbrengen van 

magnetron coatings en nieuwe ontwik-

kelingen zoals partieel coaten en de 

crystal-patterned behandeling. Voor dit 

artikel over de milieuaspecten van glas-

oppervlaktebehandelingen is Sas Glas 

daarom een logische keuze.

Levenscyclus

Over de milieuaspecten van oppervlak-

tebehandelingen heeft Saint-Gobain 

zeer veel uit laten zoeken door de in-
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terne R&D-afdelingen en onafhankelijke 

externe deskundigen. Glasproductie lijkt 

misschien erg energie-intensief, maar de 

hoeveelheid energie om een dubbelglas 

ruit te vervaardigen verdient zichzelf 

binnen drie maanden terug wanneer 

deze een enkelglas ruit vervangt. Bij een 

levenscyclus van dertig jaar draagt de 

gebruiker gedurende 29 jaar en negen 

maanden bij aan het milieu. Dat is een 

belangrijke conclusie uit de levenscy-

clusanalyses (LCA) en de Environmental 

Product Declarations (EPD). 

Het coatingproces draagt bij aan de 

goede milieuscore. Natuurlijk worden 

bij het coaten energie, water en grond-

stoffen gebruikt. Maar dat wordt meer 

dan goed gemaakt omdat de prestaties 

van het glas, zoals thermische isolatie, 

zonwerendheid en lichtdoorlatendheid 

er sterk door verbeteren. Op die manier 

wordt een beetje milieubelasting tijdens 

de productie ruim terugverdiend door 

het veel lagere energieverbruik tijdens 

de levensduur. 

Harde en zachte coatings

Vroeger was in de massa gekleurd 

glas de enige manier om de kleur en 

zonwerende eigenschappen van glas 

te beïnvloeden. Later ontstond de mo-

gelijkheid om pyrolytische coatings aan 

te brengen. Daarbij krijgt het glasop-

pervlak een laagje met metaaloxiden. 

De pyrolytische coating wordt tijdens de 

productie van het vlakglas aangebracht, 

wanneer het glas nog erg heet is. Bij 

de pyrolytische reactie tussen het hete 

glasoppervlak en de damp met metaal-

oxiden ontstaat een zeer sterke verbin-

ding, waarbij de metaaloxiden volledig 

in het glasoppervlak geïntegreerd wor-

den. Een pyrolytische coating verbetert 

de zonwerende en lichtreflecterende 

eigenschappen van het glas. Ze worden 

direct bij de floatproductie aangebracht 

en zijn harde coatings die op positie 1 

of 2 van de ruit toepasbaar zijn.

Daarnaast bestaat de magnetron 

coating, die ook wel zachte coating 

genoemd wordt. De magnetron coa-

tings worden op het glas aangebracht 

door middel van een kathodisch sput-

terprocédé onder vacuüm. Ze behalen 

optimale bouwfysische waarden door in 

te spelen op de emissiviteit (isolatie) en 

selectiviteit (verhouding lichttransmissie 

en zonwering). Afhankelijk van het type >>

Cadmium verboden
Op basis van Europese regelgeving mogen cadmiumpigmenten niet meer 

worden toegepast. Echter, wanneer een bedrijf kan aantonen dat een en ander 

niet anders kan worden uitgevoerd en er geen gelijkwaardig alternatief product 

voorhanden is, kan een uitzondering worden aangevraagd bij verantwoordelijke 

minister van het betreffende land. Gevolg: deze uitzondering kan per land anders 

worden geïnterpreteerd.

Plasma in de coatinginstal latie tijdens de productie van Cool-lite gecoat glas. 

Coatings verbeteren de bouwfysische eigenschappen van het glas. 

Alle 

milieuaspecten, 

gedurende 

de hele 

levenscyclus, 

zijn in kaart 

gebracht en 

vastgelegd 

in een 

Environmental 

Product 

Declaration. 

 

V 

The environmental impacts of this 
product have been assessed over its 
whole life cycle. 

 

Its Environmental Product Declaration 
has been verified by an independent 
third party. 

Version n°2.3      Download all our EPDs: 

 
 
 
 

MAY 2012 
 

 
Extract from the 
Environmental Product Declaration 
In conformity with International Standards ISO 14025, ISO 14040 & ISO 14044 
 
AFNOR Registration Number N° 08-258:2011 
 
 

 
SGG MIRALITE® REVOLUTION 
 
4 mm 
 
Lead free mirror 
 

Others configuration studied: 

 2 mm / 3 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm 
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coating worden de fotometrische eigen-

schappen van het glas zoals lichttrans-

missie (Tl), zonnefactor (g), isolatie 

(warmtedoorgang, U) of reflectie (RLe) 

bepaald. Sas Glas heeft een coater 

voor vaste glasmaten, waarmee glas na 

productie nog gecoat kan worden. Om 

de magnetron coating te beschermen, 

wordt deze toegepast in een dubbelglas 

samenstelling op positie 2 of 3. De coa-

ting kan natuurlijk ook bij drievoudige 

beglazing worden toegepast; ook hierbij 

geldt dat de coating of meerdere coa-

tings altijd aan de spouwzijde zijn gesi-

tueerd. Milieutechnisch geldt voor alle 

coatings die worden aangebracht om 

de bouwfysische eigenschappen van 

het glas te verbeteren, dat de extra mi-

lieubelasting bij het coaten ruimschoots 

goedgemaakt wordt door energiebe-

sparing tijdens de levensduur. 

  

Zeefdrukken

In de afgelopen jaren is het zeefdruk-

ken van glas populair geworden. Hoe 

zit het met de milieubelasting daarvan? 

Voor zeefdrukken en digitaal printen 

kunnen organische en anorganische 

pigmenten gebruikt worden. De anor-

ganische pigmenten bestaan uit me-

taaloxides, zijn het meest kleurvast en 

Controlekamer van de coatinginstallatie in Sas van Gent. Bij het zeefdrukken worden geen milieubelastende metaaloxides gebruikt. 

Nieuwe 

techniek: 

Crystal 

patterned glass 

met (emalit 

evolution) 

geemailleerd 

glas in de 

Barbarastraat 

in Geleen. 
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hebben de hoogste UV-bestendigheid. 

Daarbij speelt wel een milieuaspect, 

want voor rode en felgele kleuren zijn 

giftige metaaloxides zoals cadmium 

nodig. In Nederland worden pigmenten 

als cadmium daarom niet gebruikt op 

glas, voor zover bekend (zie kader-

tekst). Glasfabrikanten gebruiken in het 

emaille om het glas te kleuren geen 

zware metalen als lood, cadmium, 

kwik of chroom. Daardoor zijn niet alle 

denkbare kleuren mogelijk, het palet 

heeft enkele beperkingen. Bij Sas Glas 

bijvoorbeeld, doet men er alles aan om 

de opdrachtgever te overtuigen dat men 

die zware metalen vanwege de milieu-

overwegingen niet wil gebruiken. 

Wanneer een architect niet genoeg 

heeft aan het beschikbare kleurenpa-

let, wijkt men liever uit naar andere 

technieken en past geen zeefdruk met 

emailles toe. Meestal gebruikt men dan 

organische pigmenten; die bieden meer 

kleurmogelijkheden. De kleurvastheid 

ervan is weliswaar iets minder dan die 

van metaaloxides, maar nog steeds 

goed. En het is natuurlijk ook mogelijk 

om gekleurde polyesterfilms of PVB-

folies in gelaagd glas te verwerken. 

Daarbij moeten altijd concessies aan de 

UV-bestendigheid gedaan worden. 

Bijzondere technieken

Is daarmee alles gezegd over de milieu-

aspecten van coatings, zeefdrukken en 

andere glasoppervlaktebehandelingen? 

Nee, want de techniek schrijdt voort 

en er ontstaan continu nieuwe moge-

lijkheden. Twee nieuwe technieken die 

bij Sas Glas toegepast worden, zijn 

partieel coaten en crystal-patterned 

glass. Partieel coaten is een complexe 

techniek waarbij de te coaten zijde 

eerst met een negatieve print van een 

latexachtig materiaal bedekt wordt. Dat 

weerstaat het vacuüm en het agres-

sieve milieu van het anode-kathode-

proces in de coater. Na afloop wordt 

de tijdelijke latex ‘mask’ verwijderd en 

dan resteert alleen het partieel gecoate 

deel. 

Bij crystal-patterned glass wordt een 

natuurlijk proces in gang gezet dat ‘ijs-

bloemachtige’ figuren op het glas gene-

reert. Dit proces wordt niet in Sas van 

Gent uitgevoerd, maar wel onder de 

supervisie en met de technologie van 

Sas Glas. Partieel coaten en crystal-

patterned glass zijn technieken met 

voornamelijk een esthetische functie en 

worden als zodanig niet toegepast om 

de bouwfysische waarden van het glas 

te verbeteren.

Verzilveren

Sommige milieubelastende technieken 

die vroeger veel gebruikt werden, zijn in 

de loop van de tijd vervangen door mi-

lieuvriendelijke alternatieven. Spiegels 

bijvoorbeeld, worden verzilverd met 

zilvernitraat. Vroeger werd die zilver-

laag afgeschermd met een koperlaag, 

waarbij kopersulfaat gebruikt werd. Met 

name dat kopersulfaat is zeer milieube-

lastend en giftig en vooral wanneer het 

in oppervlaktewater of drinkwaterlagen 

terecht komt zeer schadelijk. Maar 

tegenwoordig krijgt de zilverlaag een 

beschermende behandeling waar geen 

kopersulfaat aan te pas komt.   < 

Bron
Dit artikel is gebaseerd op een 

interview met Paul Roman, Project 

& Product manager Saint-Gobain 

Glass Benelux.

Hoe groen is glas? 
Hoe groen is glas? Natuurlijk: het glas dat we maken iso-

leert met coatings en gasvullingen ontzettend goed en dat 

spaart brandstof. Maar een floatglasoven die dag en nacht 

doordraait verbruikt veel energie. Wegen de voordelen wel 

op tegen de nadelen? Hoe zit het met de coatings en meta-

len om het glas een kleur, zeefdruk of zonwerende laag te 

geven? Zijn dat zeldzame grondstoffen die uitgeput kunnen 

raken? Misschien is glas helemaal niet zo milieuvriendelijk. 

Maar voordat we gaan doemdenken: hetzelfde geldt ook 

voor andere bouwmaterialen. Denk aan de hoeveelheid 

energie om aluminiumerts te smelten of steen te bakken. En 

glas kan bogen op een pluspunt: het is goed herbruikbaar. 

Aan de vraag ‘Hoe groen is glas?’ zitten dus zoveel kanten, 

dat we er in verschillende artikelen op terugkomen. 

In de eerste twee afleveringen (nummer 3 – juli 2012 en 

nummer 4 – september 2012) hebben we gekeken naar 

duurzaamheid en wat er achter zit. Het Energielabel en 

‘duurzaamheidsmaatlatten’ als GPR, Greencalc en Breeam 

beoordelen de milieuvriendelijkheid van gebouwen en 

het glas speelt daar een rol in. Vervolgens hebben we de 

levenscyclus van vlakglas behandeld, te beginnen met 

het winnen van de grondstoffen en de productie (nummer 

6 – december 2012). De vierde aflevering van de serie ging 

in op de mogelijke besparingen van energie bij glasovens 

(nummer 4 – september 2013) en in de laatste aflevering 

besteedden we aandacht aan glasbewerkingsmachines en 

hardingsovens (nummer 5 – oktober 2013). In deze editie 

gaan we in op het coaten en zeefdrukken van glas. Hierna 

onderzoekt deze serie de volgende stappen: nabewerken, 

transporteren, plaatsen, gebruiken, slopen en hergebruiken.
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