
Going
green met AGC

andere kant een paneel dat nog dunner

is en daardoor kan worden toegepast bij

profielen die zijn gelimiteerd in de dikte

van het toe te passen glas. Het meest

hoogwaardige Thermobel Vip-paneel

heeft een opbouw van 6 mm floatglas –

42 mm spouw (met daarin een Vip-ele-

ment van 40 mm)  en 6 mm floatglas. De

totale dikte van dit paneel komt dan uit

op 54 mm, maar haalt dan ook een Ug-

waarde van 0,15 W/m2K, oftewel een Rc-

waarde van maar liefst 6.66 m2K/W. Vol-

gens AGC is dit paneel qua dikte nog

steeds gangbaar voor de fabrikanten van

paneel- en borstweringsprofielen.

Thermobel Vip is speciaal ontwik-

keld met het oog op energiebespa-

ring, duurzaamheid en efficiëntere

ruimtebesteding (meer binnenopper-

vlak, door een dunnere buitengevel).

Vip staat voor Vacuüm Isolatie Panelen.

Het gaat om panelen waarvan de

opbouw en productiewijze vergelijkbaar

is met traditioneel isolerend dubbel

glas. Het geheim van Vip zit hem echter

in de spouw: hierin bevinden zich

vacuümelementen van volledig recycle-

baar silicium. De meest gangbare

opbouw kent een buitenruit van 6 milli-

meter Colorbel, een 22 millimeter Vip-

element en een 4 millimeter binnen-

ruit. Ook dat kan Colorbel zijn, maar

ook blank floatglas al dan niet gehard

en desgewenst voorzien van een tradi-

tionele afwerking zoals gemoffeld staal

of een ander plaatmateriaal. Dit slanke

paneel (totale dikte 32 mm)  heeft een

Ug-waarde van 0,3 W/m2K, oftewel een

warmteweerstand (Rc) van 3,2 m2K/W. 

Toegevoegde waarde

De nieuwe ontwikkelingen in het

gamma van AGC zorgen voor aan de ene

kant meer toegevoegde waarde en aan de

A S S O R

AGC Flat Glass scoort nationaal en internationaal goed met Thermobel Vip, het dunne glasgevelpaneel met hoge isolatie-

waarden. Inspelend op de vraag naar energiezuinige bouw en, nog een stap verder, passieve bouw, heeft AGC Heerlen het

bestaande assortiment uitgebreid met panelen met een Ug-waarde van 0,15 W/m2K. Ook op het gebied van structurele

toepassingen en brand- en doorval veiligheid zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden en bovendien wordt de innovatie

uit Heerlen nu ook Europees uitgerold.

De opbouw van Vip traditioneel toegepast in combinatie met isolatieglas
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Daarnaast heeft AGC een extra smal

Vip-paneel ontwikkeld met een totale

dikte van 22 millimeter dat speciaal

bedoeld is voor toepassingen in bijvoor-

beeld kunststofkozijnen. De kleurstel-

ling van dit paneel heeft een grote mat-

ching met de meest gebruikte kunststof-

profielen zoals RAL 9001 en Ral 9010.

Dit slanke paneel heeft een Ug-waarde

van 0,4 W/m2K (Rc 2,5). Met dit nieuwe

paneel gaat AGC de concurrentie aan

met zaken als esthetische meerwaarde,

duurzaamheid en uiteraard ook de

hoge isolatiewaarde als verkoopargu-

menten.

Doorontwikkeling

De ontwikkelingen op het gebied van

doorval- en brandveiligheid staan ook

nog gepland voor 2010. Uit testen met

de glasparelslingerproef (conform NEN

6702) is gebleken dat een Thermobel

Vip met een staalplaat mag worden toe-

gepast op plaatsten waar de NEN 3569

veiligheidsbeglazing adviseert. De tes-

ten met betrekking tot brandwerende

eigenschappen van het nieuwe paneel

zullen volgen in de tweede helft van dit

jaar. Als eerste panelenproducent in

Nederland maakt AGC Heerlen het

tevens mogelijk om Thermobel Vip in

een structurele uitvoering te leveren,

bijvoorbeeld met een VGG systeem rand-

afdichting. AGC verwacht veel van deze

ontwikkeling omdat het niet eerder

mogelijk was om een isolatiepaneel

structureel toe te passen.

Met deze uitbreiding van het Thermobel

Vip assortiment en de daarbij behoren-

de testrapporten is Thermobel Vip, dat

wordt geproduceerd bij AGC Heerlen,

klaar voor toepassingen buiten de lands-

grenzen. AGC gaat het product, onder-

steund door een uitgebreide marketing-

campagne, dan ook Europees uitrollen.

De toegevoegde waarde zitten volgens

AGC dan ook in de combinatie van het

borstweringspaneel en doorzichtbegla-

zing, oftewel het kunnen leveren van

Thermobel Vip samen met traditioneel

isolatieglas of zelfs een triple-beglazing:

één gevel op één bok, afkomstig van één

leverancier en gemonteerd in één gevel-

systeem. ‘Going green met AGC’ horen

we enthousiast in de gangen van Heer-

len en Tiel. Thermobel Vip is juist om

die reden dan ook voorgedragen voor de

innovatieprijs die AGC jaarlijks in de

eigen gelederen uitreikt. <

Marco Groothoff

S S O R T I M E N T  T H E R M O B E L  V I P  V E R D E R  U I T G E B R E I D

Structurele toepassing van Thermobel Vip. 

Thermobel Vip wordt geproduceerd bij AGC Heerlen. De opbouw en productiewijze zijn vergelijkbaar met die

van traditioneel isolatieglas.
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