
Afmetingen
Maximum 1,5 m x 2,5 m of 1,6 m x 2,4 m

Minimum 0,2 m x 0,2 m

Vorm
Standaard Vierkant of rechthoek

Vormen 2020

Gelaagd  
veiligheidsglas

Ja, een- en tweezijdige versie leverbaar

Optie: figuurglas of monumentaal glas

Licht- en energieprestaties in cijfers(3)

Geluidsdemping(4)

(1) Gemiddelde waarde vergeleken met een ruit van driedubbel glas van gelijke totale glasdikte en twee low-e-coatings.
(2) Gemiddelde waarde vergeleken met een ruit van isolerend glas van gelijke totale glasdikte zonder gelaagd glas.
(3)  Deze gegevens worden berekend op basis van spectrale metingen die overeenstemmen met de normen EN 1990 en ISO 9050  De U-waarde 

(voorheen de K-waarde) wordt berekend op basis van norm EN 673 en gemeten conform EN 674. De meting van de emissiecoëfficiënt voldoet 

aan de normen EN 673 (Annex A) en EN 12898.
(4)  Deze geluidsreductie-indexen komen overeen met een Fineo-monster van 1,23 m x 1,48 m overeenkomstig EN ISO 10140-3. De tests worden 

uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden. De prestatiekenmerken op locatie kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke afmetingen 

van de beglazing, het kozijnsysteem, geluidsbronnen enz.

Onderwerp Contact

Algemene vragen, productinformatie

Vragen in verband met verkoop en prijsopgaven
info@fineoglass.eu

De informatie en gegevens in dit document kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Bezoek eens onze websites

www.agc-yourglass.com/be/en/brands/fineo

www.fineoglass.eu

Voor meer informatie

De nieuwste generatie vacuümbeglazing van AGC

• 5% meer transmissie van natuurlijk licht(1)

• 30% hogere zonnewinst(1)

•  Verbeterde geluidsdemping:  

+3 db [Cw + Ctr conform EN 12758](2)

•  Duurzame investering: prestaties ontworpen voor tientallen 

jaren

•  U-waarde blijft ongewijzigd bij plaatsing in dakbeglazing

• Optimaal voor plaatsing in bestaande kozijnen

• Loodvrij en 100% recycleerbaar
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Fineo Coating Positie Kleur
Tot. dikte

[mm]
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Low-e

#3
Neutraal

6,7 80 13 14 0.68

0.7
8 7,7 80 13 14 0.67

10 9,7 79 13 14 0.65

12 11,7 78 13 13 0.65
 

Fineo

EN ISO 10140

Rw [C;Ctr]
[dB]

Rw+Ctr
[dB]

8 35 (-2;-5) 30

10 36 (-2;-3) 33

12 36 (-1;-2) 34
 

Ultiem dun design voor 
een maximaal wooncomfort 
binnenshuis


