ECLAZ
BY GLASSOLUTIONS

Maksimal trivsel, komfort og energitilførsel

ECLAZ

PRODUKTOVERSIGT

ECLAZ giver:
› højeste grad af naturligt lys
› optimale isoleringsegenskaber
› maksimalt energibidrag
› lav lysrefleksion

ECLAZ er lagerført i tykkelserne 4 mm, 6 mm og 33.1
STADIP.

FORDELE

ANVENDELSE

Andre tykkelser og varianter på forespørgsel.

Maksimalt energibidrag
Varmetransmission fra solen er en gratis energikilde og 		
bidrager især til vinterkomfort i dit hjem. Da vi mennesker
bruger gennemsnitlig 90% af vores tid indendørs, er ECLAZ
den ideelle løsning for en bedre komfort i både forårs-, 		
efterårs- og vintermånederne. ECLAZ belægningens ydeevne er allerede klassificeret efter de kommende nye strengere deklarationskrav iht. EN1096-4, som træder i kraft fra
2019.

Energieffektivitet
ECLAZ sænker opvarmningsbehovet om vinteren, hvor denne egenskab er ”guld” værd. Med en isoleringsværdi som
ved en 3-lagsrudekombination på 0,6 W/m²K sikres et meget lavt energitab igennem glasset. Optimalt til anvendelse
i BR18 og de frivillige 2020 krav, hvor ruden i forhold til Eref
beregningen ikke må give et negativt energibidrag set over
et kalenderår. En 2-lags CLIMAPLUS ECLAZ rude yder hele
38 kWh/m2 over en fyringssæson i energibidrag.

ECLAZ er grundet sit optimale energibidrag samt sin
høje æstetik igennem transparens og farvegengivelse
det optimale energiglas til vores hjem.
Ved at kombinere andre glasegenskaber med ECLAZ,
kan man yderligere få sikkerhed- og/eller sikringsaspekter integreret, og man kan målrettet adressere
irriterende støjkilder ved at designe glasopbygningen
til den ønskede lydreduktion i forhold til den specifikke
kilde til støj.
Kombineret med en integreret persienneløsning,
som i sig selv byder på mange fordele, bliver denne
rude den p.t. bedste på markedet i forhold til sin
yde- og tilpasningsevne.

Bæredygtighed
ECLAZ produceres på samme måde som
almindelige energibelægninger, men grundet
det højere energibidrag som 2-lags rude har
den allerede efter 3 måneders brug genereret
lige så meget energi, som det krævede at
producere glasset.

Æstetik
ECLAZ er det hidtil mest neutrale energiglas fra
GLASSOLUTIONS og er det ideelle produkt, når man
		
samtidig også ønsker en forholdsvis lav lysrefleksion i 		
boligen.

Ny patenteret produktionsmetode:
Laserbehandling af energibelægningen,
som øger rudens ydeevne.

PLANITHERM ECLAZ

EREF

U-værdi [W/m2K]

Lystransmission i %

Lysreflektion udvendig i %

g-værdi

Ra indeks

kWh/m2 pr.
fyringssæson

CLIMAPLUS

1,1

83

12

0,71

96,0

38,2

CLIMATOP

0,6

77

14

0,60

93,7

65,7

CLIMAPLUS:
CLIMATOP:

2-lags rude - opbygning 4/16*4
3-lags rude - opbygning 4*/16/4/16/*4

Type

* Markerer hvor ECLAZ belægningen er
U-værdi beregnes iht. EN673 med en gasfyldningsgrad i alle ruder som udgangspunkt minimum 90% argon
Lystransmission, g-værdi, indv. og udv. refleksion beregnes iht. EN410

