
Deze richtlijn geeft eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele

kwal i tei t  van glas, afgeleid van de Europese productnormen. Het behandelt

slechts enkele visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een officiële beoorde-

ling dient altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden. lsolerend

dubbelglas is een,hoogwaardig kwal i tei tsproduct.  Deze beoordel ingsr icht l i jn

is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen of een klacht terecht is, waarmee

tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims op garantie bij de ople-

ver ing van woningen voorkomen worden.

Hoe beoordeel ik isolerend
dubbe lg las?
Voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van
isolerend dubbelglas moeten alt i jd de afzonder-
lijke glassoorten van de opbouw worden beoor-
deeld. De Eurooese oroductnorm voor isolerend
dubbelglas (NEN-EN 1279) verwijst hiervoor naar
de productnormen van de afzonderlijke glassoor-
ten, zoals f loatglas, gelaagd glas en gecoat glas.
De eisen en beoordel ingsmethoden hieruit  zi jn op
de achterzijde samengevat.

Verloop in randhoogte '
Voor het zichtbare verloop van de randhoogte bij
isolerend dubbelglas staan in de Europese pro-
ductnorm geen eisen, maar wordt verwezen naar
de toleranties van de producent. Wel geldt dat
indien het verloop van het kader leidt tot het
zichtbaar zi jn van de kit  van de randafdichting en
dus blootstel l ing aan direct UV-l icht, dit  kan leiden
tot een aantasting van de levensduur van het
isolerend dubbelglas.

Vervui l ing in de spouw
Bij isolerend dubbelglas kunnen er kleine (stof)-
deelt jes in de spouw op de afstandhouder l iggen.
lndien dergel i jke kleine vervui l ingen het doorzicht
niet verstoren, is dit geen reden tot afkeur.

Kleurverschi l
Glas heeft alt i jd een bepaalde kleur. Deze kleur is
afhankeli jk van de dikte van het glas, de toege-
paste folies en eventuele coatings. Door het ge-
bruik van verschi l lende glassoorten en/of samen-
stel l ingen kunnen onderl ing kleurverschi l len
ontstaan. Dergel i jke kleurverschi l len zi jn niet
te vermijden.

Interferentie (kleurvlekken)
Soms zi jn er in het glas of in de weerspiegel ing
van het glas ol ieachtige vlekken zichtbaar. Indien
op het glas wordt gedrukt en de vlekken zich
verplaatsen, is er sprake van interferentie.
Interferentie is een natuurkundig verschi jnsel
en dus geen fout in het product.

Condensvorming op glas
.  aan de binnen- en buitenzi jde van een

gebouw
Condensvorming op glas aan de binnen- of
buitenzi jde van een woning ontstaat door te
hoge relat ieve vochtigheid. Dit duidt niet op
een gebrek aan het glas

. tussen de glasbladen
Indien er condensvorming optreedt tussen
de glasbladen, is de eenheid niet meer lucht-
dicht. De eenheid moet dan worden vervanoen.



Beoorde l ing  (a lgemeen)
Gias wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht.
zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren.
Al le waargenomen storende afwijkingen dienen
dan genoteerd te worden.
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Beoorde l ingsmethode I
Bi j  di f fuus daglicht. op een afstand van 2 meter
waarbi j  het midden van de ruit  zich op oog-
hooqte en recht voor de observator bevindt.
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Beoordel ingsmethode l l
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Bij dif fuus daglicht. op een afstand van 3 meter beoordel ingsmethode l l
waarbi j  het midden van de ruit  zich op ooghoogte Toegestaan:
bevindt. Observeer de ruit  maximaal 20 seconden - al le fouten < 2 mm mits niet geclusterd
tot onder een horizontale ki jkhoek van 30'.  -  ' l  fout per m2 > 2 mm en < 3 mm

-  0 f o u t e n > 3 m m

. Diffuus daglicht is licht bij een gelijkmatig bewolktè hemel zonder direct invallende zonnestralen..- Raadpleeg de officiële normen voor overige afmetingen, samenstellingen en beoordelingen..'. Een coatingfout is een fout in de coating zelí of een fout in het glas die door de coating storend zichtbaar wordt.

,G", GBO en Kenniscentrum Glas hebben dit overzicht met de grootste zorgvuldigheid | 
\

WEO f,3fl:ï3i":.?:#,5i,::i:':?ilïï.:[::il;Êïii]1"5"1#3i'"ÊiiliHfi:,l5;., KCG..-",scÉNTRuMGLÀsf l  
met de toepassinq van de informatie van deze beoordelinosrichtl i in.

Floatglas (ruiten tot 5 m2)..
.  (Haar)krassen en l i jnvormige fouten, zichtbaar

bi j  beoordel ingsmethode
Toegestaan:
- 0 fouten

. Puntfouten (= de kern), luchtbelletjes et cetera
Toegestaan:
- al le fouten < 0,5 mm
- '1 fout > 0,5 mm en < 1,0 mm
- 0  fou ten  >  1 ,0  mm

Gelaagd g las  (max.  2  g lasb laden to t  5m, ) - .
De onderstaande beoordel ing van gelaagd glas
geldt voor het doorzicht met uitzondering van
een '15 mm randzone van het glas.
r (Haar)krassen en l i jnvormige fouten, zichtbaar

bi j  beoordel ingsmethode .
Toegestaan:
- al le fouten < 30 mm
- 0 fouten > 30 mm

o Puntfouten, luchtbel let jes et cetera, zichtbaar
bi j  beoordel ingsmethode I
Toegestaan als fout > 1 mm en < 3 mm:
- 1 fout als ruit < '1 m2
- 2 fouten als ruit  > 1 m2 en < 2 m2
- '1 fout per m2 als ruit > 2 m2 en s B m2
Toegestaan als fout > 3 mm:
- 0 fouten

Coatingfouten (voor centrale zone =
90% g lasopperv lak) - - -
.  (Haar)krassen, zichtbaar bi j  beoordel ingsmethode l l

Toegestaan:
- al le fouten < 75 mm mits niet geclusterd
- u Touten > /5 mm

o Puntfouten (spatten/gaatjes), zichtbaar bij


