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Spesialglass

Dette kapittelet handler om glassprodukter 
med spesielle egenskaper. Vi fokuserer på 
Pilkington Optiwhite™, et ekstra klart glass, som 
ikke har den grønntonen som normalt finnes i alle 
glassprodukter. Det gir høyere lystransmisjon og 
bedre fargegjengivelse i gjennomsikt. 

Pilkington OptiView™ Therm er et 
lavreflekterende energispareglass. Glasset har 
svært lav refleksjon samtidig som det har gode 
varmeisolerende egenskaper. Refleksjonen er 
kun på 3%, og glasset passer ypperlig til for 
eksempel store panoramavinduer hvor de termiske 
egenskapene også er viktige. 

Andre spesialglass, som ikke omtales her, 
er Pilkington Microfloat™, et ekstra tynt 
glass i tykkelser fra 0,95 til 1,7 mm og 
Pilkington Plateau™, et glass med ekstra snevre 
toleranser, som brukes i støpeformer til produksjon 
av plastplater. Vil du vite mer om noen av disse 
produktene, se www. pilkington.com.
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Eksempel på hvordan du beskriver ditt valg av glasskombinasjon

Ekstra klart floatglass

Den enkleste måten å beskrive ditt valg av  
glasskonstruksjon er å bruke vår produktkode:

Pilkington Insulight™

4w-16Ar-4w-16Ar-S(3)4

Du kan også beskrive konstruksjonen i klartekst, 
utenfra og inn:

l Trelags isolerrute 4-16-4-16-4
l Ytterst 4 mm Pilkington Optiwhite™

l 16 mm mellomrom med argonfylling
l I midten 4 mm Pilkington Optiwhite™

l 16 mm mellomrom med argonfylling
l Innerst 4 mm Pilkington Optitherm™ S3
l Verdier U/LT/g = 0,9/75/62
l Støydemping RW (C; Ctr) = 31 (–1;–5) dB

4 mm Pilkington Optiwhite™

16 mm mellomrom med argonfylling

4 mm  Pilkington Optitherm™ S3

4 mm  Pilkington Optiwhite™

Brosjyre Pilkington Optiwhite™ 

Datablad Pilkington Optiwhite™ 

Pilkington Optiwhite™ 
er et floatglass tilnærmet 
fritt for jernoksid og 
grønntone – et fargenøy-
tralt floatglass med høy-
ere lystransmisjon, bedre 
fargegjengivelse i gjen-
nomsikt, uten forandring 
av det innfallende lyset. 
Glasset har også lavere 
varmeabsorpsjon enn 
andre typer glass. Se 
solbeskyttelseskapittelet 
side 28-29.

Ekstra klart floatglass

Vanlig floatglass har en svak grønntone, som øker 
med tykkelsen. Fargen forårsakes av jernoksid, 
som finnes naturlig i glass. 

Pilkington Optiwhite™ er et floatglass med et 
minimum av jernoksid og grønntone – et farge-
nøytralt floatglass med høy UV- og lystransmi-
sjon, bedre fargegjengivelse i gjennomsikt og uten 
endringer av det innfallende lyset. 

Dette glasset brukes til formål med høye krav  
til ovenstående egenskaper, for eksempel i utstil-
lingsmontre, møbler og hvitevarer, men også for 
å oppnå riktig fargegjengivelse ved produksjon av 
fasadeglass og silketrykk på glass. Dessuten brukes 
Pilkington Optiwhite™ i tykke glasskonstruksjoner 
der grønntonen ellers kan virke forstyrrende, for 
eksempel i tykke sikkerhetsglass og ved fremstilling 
av våre brannvernglass f.o.m. 23 mm og tykkere. 

Ettersom Pilkington Optiwhite™ har høy transmi-
sjon gjennom hele solenergispekteret er det også 
riktig glass å bruke til solfangere og solcellepaneler. 

Pilkington Optiwhite™ fremstilles i tykkelser fra 
3 til 19 mm. Lystransmisjonen er høyere enn for 
vanlig glass; 1% høyere ved 4 mm glasstykkelse og 
4% høyere ved 15 mm. Glasset har dessuten betyde-
lig høyere UV-transmisjon enn vanlig glass. Ved 
4 mm tykkelse er den f.eks. 85% til sammenligning 
med 65% for vanlig glass. Uønsket UV-stråling 
stoppes effektivt med laminering. Samtlige solbe-
skyttelsesglass i Pilkington Suncool™ serien og våre 
Pilkington Optitherm™ energispareglass kan fås 
belagt på Pilkington Optiwhite™, for å gi høyere 
lystransmisjon og redusere absorpsjonen i glasset.
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Spesialglass

Ekstra klart floatglass og lavreflekterende glass

Produktnavn Type Ytelseskode Termiske data Optiske data  Lydreduksjon Vekt
Produktkode U-verdi T overfl. UV Dagslys Solenergi
se side 5 + 9 U/LT/g Ug −10/+20 TUV LT LRut Ra ST g Rw Rw+Ctr

   W/m²K °C % % % indeks % % dB dB kg/m²

Pilkington Optiwhite™ Enkeltglass Farge i T / R: Klar T: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 og 19 mm

4w 1 5,8/92/91 5,8 –1,8 85 92 8 100 91 91 29 26 10,0
6w 1 5,7/91/90 5,7 –1,4 81 91 8 100 90 90 31 28 15,0
8w 1 5,7/91/90 5,7 –1,4 79 91 8 100 89 90 32 29 20,0
10w 1 5,6/91/89 5,6 –1,0 77 91 8 99 88 89 33 30 25,0
12w 1 5,5/91/89 5,5 – 0,6 75 91 8 99 88 89 34 32 30,0
15w 1 5,5/90/88 5,5 – 0,6 72 90 8 99 87 88 34 32 37,5
19w 1 5,3/90/87 5,3 0,1 69 90 8 99 86 87 34 32 47,5

Pilkington Optiwhite™ Isolerruter og kombinasjoner med andre glass

4w-16Ar-4w 2 2,6/84/84 2,6 10,3 73 84 15 100 83 84 31 28 20
4w-16Ar-K4 2 1,5/76/78 1,5 14,4 40 76 18 99 66 78 31 28 20
4w-16Ar-S(3)4 2 1,1/81/66 1,1 15,9 31 81 13 99 59 66 31 28 20
4w-12Ar-4w-12Ar-4w 3 1,8/78/78 1,8 13,3 64 78 21 100 76 78 32 27 30
4w-16Ar-4w-16Ar-K4 3 1,1/71/73 1,1 15,9 37 71 24 99 60 73 32 27 30
4w-16Ar-4w-16Ar-S(3)4 3 0,9/75/62 0,9 16,8 29 75 19 98 55 62 32 26 30
4S(3)-14Ar-4w-10Ar-8,8wLp 3 0,9/75/56 0,9 16,6 0 75 20 98 51 56 38 32 40,8
4wC(70)-16Ar-4w-16Ar-S(3)4 3 0,6/66/36 0,6 17,9 8 66 20 97 33 36 32 27 30

Pilkington Optilam™ OW Laminert Pilkington Optiwhite™ T: 6,4-12,8 mm

6,8wL (33.2) 1 5,7/91/85 5,7 –1,4 1 91 8 100 82 85 32 29 15,8
8,8wL (44.2) 1 5,6/91/85 5,6 –1,0 1 91 8 99 82 85 33 30 20,8
12,8wL (66.2) 1 5,5/90/83 5,5 – 0,6 1 90 8 99 80 83 37 34 30,8

Pilkington Optiphon™ OW Pilkington Optiwhite™ med lydlaminat T: 8,8-12,8 mm

8,8wLp (44.2) 1 5,6/91/85 5,6 –1,0 1 91 8 99 82 85 37 33 20,8
12,8wLp (66.2) 1 5,5/90/83 5,5 – 0,6 1 90 8 99 80 83 39 37 30,8

Pilkington OptiView™ Lavreflekterende glass T: 6 mm

v6 1 5,7/91/84 5,7 –1,4 58 91 6 99 81 84 31 28 15,0
v12L (66.2) 1 4,3/88/68 4,3 3,9 0 88 2 99 61 68 37 34 30,8

Pilkington OptiView™ Therm Pilkington OptiView™ med lavemisjonsbelegg for bedre varmeisolering T: 6,4-12,8 mm

v6S-16Ar-S6v 2 1,0/78/55 1,0 16,3 16 78 3 96 45 55 31 27 30,0
v6S-16Ar-4-16Ar-S6v 3 0,6/70/50 0,6 17,8 14 70 9 95 40 50 34 29 40,0
v6S-16Ar-4w-16Ar-S6v 3 0,6/71/51 0,6 17,8 15 71 9 96 41 51 34 29 40,0

Pilkington Optifloat™ Clear og Pilkington Optitherm™ S3

6 1 5,7/88/82 5,7 –1,4 53 88 8 98 79 82 31 28 15
6-16Ar-S(3)4 2 1,1/79/59 1,1 15,9 24 79 13 97 53 59 32 28 25
6-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,9/72/54 0,9 16,8 21 72 18 96 47 54 36 30 35

Forklaringer til tabellrubrikkene finnes på side 10-11. 
Ytterligere data og egenskaper for andre produktkombinasjoner finner du i Pilkington Spectrum.
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Glass som byggemateriale

Vanlig planglass fremstilles av sand, soda og kalk, 
med små tilsetninger av magnesium, aluminium 
og jern, samt et herdemiddel for å homogenisere 
glassmassen. 

De godt blandede råmaterialene smeltes ved ca. 
1550°C i smelteovnen. Når glassmassen holder en 
temperatur på ca 1100°C, flyter den ut på ett bad 
av smeltet tinn og danner et kontinuerlig glass-
bånd i en kontrollert atmosfære. Etter tinnbadet 
synker temperaturen sakte fra 600 grader til 
romtemperatur for å unngå spenninger i glasset. 
Deretter skjæres det til passene grader til romtem-
peraturformater. 

I dag produseres mer enn 90% av den vestlige 
verdens planglass i floatglassanlegg. 

Unike egenskaper 
Glass er et fast materiale, men har en helt uordnet 
molekylstruktur som gjør at lys og solenergi kan 
passere og vi kan se gjennom det. Det gjør glasset 
unikt. Vanlig glass slipper gjennom opptil 88% av 
den totale solenergien og 91% av dagslyset, men 
er opakt under 300 og over 4000 nm. Solbeskyt-
telsesglass reduserer transmisjonen i ulike deler 
av det mellomliggende spekteret. Glass er dessu-
ten et miljøvennlig, evigvarende, variasjonsrikt 
og økonomisk materiale som krever et minimum 
av vedlikehold. 

Glass er et miljøvenn-
lig, evigvarende, varia-
sjonsrikt og økonomisk 
materiale som krever et 
minimum av vedlike-
hold og kan gjenvinnes 
uten miljøbelastning.

GRUNN- 
LEGGENDE
OM GLASS

På 1950-tallet utviklet Pilkington 
floatglassprosessen som i dag 
er standard for hele verden 
ved produksjon av planglass 
(floatglass).
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Mer dagslys 
Moderne forskning viser at dagslyset spiller en 
mer betydelig rolle for menneskenes biologiske 
funksjoner og velbefinnende enn man tidligere har 
trodd. Samtidig tilbringer mennesker en større del 
av sin tid inne. Dette innbærer at vi må stille større 
krav til dagslysnivået i våre bygninger. Idag er det 
fullt mulig å øke vindusarealene uten å få proble-
mer med f.eks. varmetap i boliger, overskudds-
varme på kontorer, kaldras og kaldstråling. 

Glassets styrke 
Planglassets praktiske fasthet er mindre enn 1% 
av den teoretiske. Det kommer av at glassoverfla-
ten inneholder et stort antall mikrosprekker som 
kan danne bruddanvisninger. Også de skjærte 
glasskantene kan ha bruddanvisninger, varierende 
i størrelse og antall med kvaliteten på skjæringen. 
Vi har derfor bestemt fastheten gjennom testing og 
statistisk analyse for hver enkelt glasstype og hvert 
enkelt belastningstilfelle. 

Siden fastheten varierer bruker vi en risikofaktor 
når vi bestemmer den dimensjonerende verdien for 
fasthet. Det er altså ingen materialkonstant, men 
en designverdi for det aktuelle belastningstilfellet. 
Grunnet avvikende erfaringsunderlag, kan den  
dimensjonerende verdien for fasthet i ett og samme 
lasttilfelle variere noe mellom glassprodusentene. 

Diagrammet viser transmisjonen 
ved ulike frekvenser for et utvalg 
av 6 mm enkeltglass. Anslagsvis 
halvparten av solstrålingen  
er synlig lys i spekteret  
380-780 nm. Den usynlige 
strålingen under 380 nm kalles 
ultrafiolett stråling (UV). Den over 
780 nm kalles infrarød stråling 
(IR). Termisk stråling under 300 
og over 4000 nm kan ikke passere 
gjennom glass. Den røde stiplede 
kurven viser energiinnholdet 
i solstrålingen fordelt over 
bølgelengdespekteret.
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Når glasset belastes, skjer en elastisk deformering. 
Ved overbelastning brister det med et sprøtt brudd 
uten plastisk deformering. Derfor motstår glass 
større, jevnt fordelte belastninger bedre enn punkt-
laster. Det tåler kortidslaster, som for eksempel 
vindpåkjenninger, betydelig bedre enn langtidslas-
ter som snø og egenvekt.

Pilkingtons utvalg av 
funksjonsglass gir deg 
full frihet til å skape es-
tetiske og uttrykksfulle 
bygninger. Vi mennes-
ker får et funksjonelt, 
trygt og komfortabelt 
innemiljø, fylt av helse-
bringende dagslys.

Glassets fysiske og mekaniske egenskaper 
i henhold til NS EN 572

Densitet ρ 2500 kg/m³
Hardhet 6 på Mohs skala
Elastisitetsmodul Ε 7 × 1010 Pa
Lengdeutv. koeffisient α 9 × 10 –6/K
Varmekonduktivitet λ 1,0 W/mK

Designfasthet ved korttidslaster
– Floatglass 30 MPa
– Valset glass 15 MPa
– Trådglass 14 MPa
– Herdet glass 50 MPa
– Laminert glass 18 MPa

Tykkelsestoleranser for floatglass i hht. 
NS-EN 572-2

Glasstykkelse Tykkelsestoleranse
3, 4, 5, 6 mm ± 0,2 mm
8, 10, 12 mm ± 0,3 mm
15 mm ± 0,5 mm
19 mm ± 1,0 mm

Solenergitransmisjon, %



www.pilkington.no70

Dimensjonering av glass

Man kan tilnærme seg dimensjoneringsarbeidet  
på to prinsipielt forskjellige måter: 
1. Gå ut fra en kjent glasspesifikasjon og fastlagte 
mål for å finne ut hvilke belastninger glasset kan 
utsettes for uten risiko. 
2. Gå ut fra definerte krav eller lasttilfeller, for å finne 
en glasspesifikasjon som oppfyller disse kravene. 

Her følger noen vanlige lasttilfeller med veilednin-
ger, samt spesifikasjoner over de faktorer som må 
være kjente dersom vi skal kunne gjøre beregnin-
ger. For mer informasjon og anbefalinger vises til 
publikasjoner fra Glass og Fasadeforeningen. 

Glass i fasade 
Glass i vinduer dimensjoneres vanligvis kun for å 
motstå vindlaster, og for de vanligste glasskombina-
sjonene bruker bransjen veiledninger (se diagram) 
for å fastslå at glassformatet motstår normale 
belastninger. 

I diagrammet avleses den anbefalte glasstykkelse 
i treffpunktet for isolerrutens bredde og høyde. 

Sidefor- 
hold...

...eller  
minste side

 
Glassalternativ

1:6 -1:7 
 

400 -200 mm 
 

Øk glasstykkelsen 
1mm, eller velg 
4mm herdet glass

1:7 -1:10 
 

300 -200 mm 
 

Øk glasstykkelsen 
2mm, eller velg 
5mm herdet glass

Langside, mm

 500 1000 1500 2000 2500
Kortside, mm

8 mm glasstykkelse

6 mm glasstykkelse

5 mm glasstykkelse

4 mm glasstykkelse

Innenfor det blå feltet gjelder
spesielle regler, se tabellen til høyre

4000

3500

3000

2500

2000

1500
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500

Anbefalte dimensjoner på isolerruter

Biolan pääkonttori, Eura, Finland
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Dersom den treffer linjen, velges den største  
tykkelsen. Verdiene gjelder for tettbebyggelse 
0-8 m over bakken, hvilket tilsvarer en vindlast  
på 600 N/m². Innenfor det mørke, vertikale båndet 
til venstre i diagrammet gjelder spesielle regler 
gjengitt i nedenstående tabell. 

Dersom glasskombinasjonene ikke dekkes av dette 
diagrammet, eller dersom lasttilfellet er annerle-
des, kan vi alltid bistå med beregninger. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Glasset: Type glass, glassets tykkelse, format 
og glasskombinasjon, type innfestning. 
Laster: Dimensjonerende vindlast i N/m². 

Glass i tak 
Glass i tak dimensjoneres mht. egenvekt, vind- og 
snølast, eventuelle snølommer og faren for at snø 
raser ned på glasstaket. Dette er en kompleks last 

situasjon som krever dimensjonerende beregning 
i hvert enkelt tilfelle. Vår anbefaling er vanlig eller
herdet glass ytterst, min tykkelse 6 mm og lami-
nert glass innvendig, min tykkelse 8,8 mm. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Glasset: Type glass, glassets tykkelse, format og 
glasskombinasjon, glassets helling, type innfestning. 
Laster: Dimensjonerende vindlast og snølast i N/m². 

Glasshyller 
Glasshyller utsettes som oftest for vanskelig 
definerbare punktlaster over tid. Glass som sitter 
ubeskyttet bør være sikkerhetsglass, mens glass 
inne i skap kan være vanlig floatglass. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Glasset: Format, type og tykkelse. 
Laster: Fritt spenn mellom anlegg. Fordelt last 
i N/m² og punktlast. 

Glass i akvarium 
Glass i akvarium utsettes for store langtidslaster. 
Skaderisikoen og faren for ødeleggelser er stor ved 
brekkasje. Derfor bør glass til akvarier dimensjo-
neres med større sikkerhetsfaktor enn normalt. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Glasset: Format, type glass og glasstykkelse, 
glasskombinasjon, helling og innfestningsmåte. 
Laster: Glassets plassering i forhold til vannover-
flaten, samt vannets densitet. 

Glass og eksplosjoner 
Ved dimensjonering av glass som skal motstå 
eksplosjoner bruker man som grunnprinsipp et ytre 
herdet glass som motstår store laster, og et indre 
laminert glass som forhindrer at splinter slynges 
inn i bygningen. Laminatsjiktet bør være minst 
1,5 mm PVB. I tillegg må naturligvis rammeverket 
dimensjoneres for å motstå tilsvarende laster.  

Følgende faktorer påvirker glassvalget:  
Glasset: Type glass, glasstykkelse, format, 
glasskombinasjon og innfestningsmåte. 
Laster: Eksplosjonstrykk i kN/m² og varighet 
i msek.

Ved dimensjonering av 
glass har vi fremfor alt 
tilgang til tre forskjel-
lige glasskvaliteter – 
vanlig floatglass, herdet 
glass og laminert glass, 
samt kombinasjoner av 
disse. På sidene 45 og 
69 forteller vi litt mer 
om deres egenskaper.

For å kunne dimensjo-
nere glass riktig, må 
man finne ut, eller esti-
mere hvilke belastnin-
ger glasset utsettes for. 
Vi må også kjenne til 
hvordan designparame-
trene påvirker glassets 
fasthet, og hvilke krav 
myndighetene stiller.

Herdet/vanlig glass

Laminert glass

Parametre som påvirker glassvalget
l  Glassets tykkelse
l  Glassets format (bredde × høyde)
l  Glasstype (floatglass, herdet glass, laminert 

glass, valset glass, etc.)
l  Rutens oppbygging (enkel, to-lag, tre-lag etc.)
l  Glassets helling
l  Tillatt nedbøying
l  Belastningen på glasset

Definer last-tilfellet
Det er enklere og sikrere å velge glass
dersom de grunnleggende kravene som skal
oppfylles er kjente og fastslåtte.

Myndighetenes krav
Når de krav som angis, f.eks. etter norsk bygge-
norm, er høyere enn det beregninger leder frem 
til, gjelder naturligvis myndighetenes krav. 
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Det er viktig at hele systemet inklusive innfestnin-
ger og rammeverk klarer dimensjonerende laster. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Type baldakin: Skal glasset monteres frittstående 
eller i rammeverk med punktfester, alternativt to 
eller firesidig innfestning. 
Glasset: Format (eller fritt spenn ved punktinnfest-
ning), type glass og glasstykkelse. 
Laster: Linjelast i N/m, punktlast i N og flatelast 
i N/m². 

Glassrekkverk og baldakiner 
Glasset må vanligvis være herdet eller laminert, 
alternativt herdet og laminert avhengig av innfes-
tingsmetode og fare for nedfall ved brudd. Det skal 
være montert enten i et rammeverk med punktfes-
ter, alternativt tosidig eller firesidig innfestning, 
eller helt frittstående med innfestning kun i gulvet. 
I det siste tilfellet anbefales en håndløper i over-
kant eller nær overkant av glasset. Denne skal 
spenne over flere glass, som en ekstra beskyttelse 
dersom ett av glassene skulle briste. 

”Sikkerhetsnormen” 
fra Glass og Fasadefo-
reningen gir en meget 
god veiledning vedr. 
glassvalg, konstruk-
sjons- og innfestings-
detaljer. Denne publi-
kasjonen forventes å 
bli rettledende for all 
prosjektering der glass 
benyttes i risikoområder.
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Innvendige glassvegger 
Glass interiørt fra gulv til tak kan betraktes på 
samme måte som baldakiner og dimensjoneres ut 
fra fastsatte linjelaster og punktlaster. Valget av 
glassdimensjon avgjøres bl.a. av monteringsmå-
ten, dvs. om det er to- eller firesidig innfestning. 
Dersom veggen er nivåskillende, stilles det høyere 
sikkerhetskrav enn om den bare er adskillende. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Glasset: Format, type glass og glasstykkelse, 
samt to- eller firesidig innfestning. 
Laster: Linjelast i N/m, punklast i N og flatelast 
i N/m². 

Glass i gulv 
Gulvglass kan utsettes for store lastpåkjenninger 
over kort tid noe som forårsaker nedbøyninger 
og riper i glassoverflaten. Det anbefales å bruke 
flerlags laminert rute med tykke uherdete glass 
dimensjonert for aktuell lastpåkjenning. 

Som topplag kan et varmeforsterket glass være 
fordelaktig. Som et utgangspunkt vil en dimen-
sjonerende last på 5 kN/m² være retningsgivende 
for privatboliger og 8 kN/m² i offentlige bygg, 
men det bør alltid gjøres en beregning for det 
spesifikke prosjekt. 

Bæring og innfesting er avgjørende for glassets 
holdbarhet. Glass bør være understøttet på alle 
4 sider og bæreprofiler må være tilstrekkelig sta-
bile for å unngå utilsiktet nedbøyning. Understøt-
ting på glassets kortsider kan sløyfes dersom målet 
er under 40 cm og sideforholdet er større enn 4. 
(eks: trappetrinn) 

Glasset skal ligge på et ca. 30 mm anlegg av hard-
gummi (eller tilsvarende materiale med hardhet 
60-80 shore) med tilpasning for to distanseklosser 
per side. Avstanden mellom omramming og glass 
skal være ca. 5 mm. Forseglingen skal være en 
fugemasse som ikke er basert på eddiksyre, for 
eksempel MS-fugemasse med en hardhet på ca. 
50 shore. 

Følgende faktorer påvirker glassvalget: 
Glasset: Type glass, format, glasstykkelse og 
innfestingsmåte. 
Laster: Punktlast i kN og jevnt fordelt last i kN/m²

Glass i gulv bør være 
laminert eller herdet/ 
laminert glass og dimen-
sjonert for 5 kN/m2 for 
privatboliger, og 8 kN/m2 
i offentlige bygg.

Glass i gulv – monteringsdetalj

8 mm dekkplate

Distansekloss
Ramme

Hardt underlag

20 -30 mm anleggsflate

Forsegling
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Basisfakta om isolerruter

Pilkington Insulight™ består av to eller tre glass, 
distanselister og luft/gass i mellomrommene. 
Rutene presses sammen med butyl på sidene av 
distanselistene, som er bøyd i alle fire hjørner.  
Det er brukt polysulfid eller polyuretan som  
ytterforsegling rundt rutens kanter. Isolerrutene 
skal monteres i omramming med falser. Kantfor-
seglingen beskyttes da mot UV-stråling fra solen. 

Isolert avstandslist (”varm kant”) 
De nye listtypene finnes i flere varianter. Alle har 
fokus på lav varmeledning uten at isolerrutens 
kvalitet og levetid forringes. De finnes i bredder 
fra 8 til 20 mm og i flere farger. De varmeisole-
rende egenskapene beskrives med et ekvivalent 
varmeledingstall λk (lambda k) avhengig av isoler-
rutens kantkonstruksjon. Dette må ikke forveksles 
med den lineære transmisjonskoeffisienten Ψg 
(psi) for randsonen i hele vinduskonstruksjonen. 

Ved å velge isolert avstandslist (”varm kant”) 
oppnås ca. en halvering av psi-verdien for vinduet 
avhengig av karm-/rammekonstruksjon. Resultatet 
er en forbedring av vinduets totale U-verdi med 
anslagsvis 0,1 W/m²K avhengig av vindustype 
og format. Med varmere randsone reduseres også 
risiko for innvendig kondens. 

Distanselister 
Distanselistene fylles med et tørremiddel som 
absorberer eventuell fukt under produksjon og sør-
ger for tørr luft mellom glassene i rutens levetid. 
I begynnelsen ble listene fremstilt av aluminium. 
Senere gikk vi over til galvanisert stål som redu-
serte varmeledningen til en fjerdedel i forhold til 
tidligere. Nå foregår det ytterligere en utvikling av 
distanselister med enda lavere varmeledning. 

Pilkingtons fabrikker 
i Norden har mer enn 
35 års erfaring når det 
gjelder dobbeltforse-
glede isolerruter. Dette 
garanterer høy kvalitet 
på den ferdige ruten.

U-verdi
U-verdi er den mengde varme som pr. tidsenhet 
passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en 
temperaturforskjell fra den ene siden av konstruksjonen 
til den andre på en grad. U-verdien måles i W/m²K. 
U-verdien på en glassrute kan måles på ulike måter, 
f.eks. randsoner eller som midtpunktsverdi på ruten. 
Sørg for at du sammenligner U-verdien i hht. samme 
målemetode. CE-merkingen sikrer dette.

1 + 2 glass
Brukes i vinduer og dører 
med koblede rammer.  
Enkeltglasset sitter i den  
ytre rammen. 

2 + 1 glass
Meget uvanlig konstruksjon,
der isolerruten sitter ytterst.
Brukes i begrenset omfang 
ved renovering av vinduer 
og dører med koblede 
rammer.

3-lags isolerrute
Brukes i vinduer, dører,
fasader og glasstak.

1 + 1 glass
Ble tidligere benyttet i vin-
duer og dører med koblede 
rammer. Forekommer nå 
mest i enklere bygninger  
og fritidshus. 

2-lags isolerruter
Brukes i vinduer, dører,
fasadepartier og glasstak,
hovedsakelig i bygninger
med overskuddsvarme. 

Noen eksempler på vanlige kombinasjoner av glassruter

Avstandslist
av galva-
nisert eller 
rustfritt stål 

Butyl

Kantforsegling
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Utvendig fastlimt glass,  
”Structural sealant glazing” 
Dette er isolerruter eller enkeltglass, som brukes 
i helglassfasader, uten utvendige bæreprofiler. 
Glasset limes med silikon mot den bærende kon-
struksjon. Rutens egenvekt skal imidlertid samti-
dig være mekanisk understøttet. I disse tilfellene 
stilles det store krav til fugematerialets egenskaper. 
Derfor erstattes den tradisjonelle forseglingen med 
UV-bestandig silikon. Når det anvendes glass med 
myk belegning, må den slipes bort fra kantene. 
Dette kan gi en synlig rand da refleksjonen her blir 
annerledes. De forskjellige silikonmaterialene for 
kantforsegling, konstruksjonsliming og fuging må 
dessuten være kompatible. 

Montering 
Det er viktig at glass og isolerruter monteres riktig, 
for å sikre at de fungerer som forventet. 

Isolerruter monteres i omrammingssystemer 
med fals som ivaretar krav til kantklaring og 
overdekning, og som sikrer tilstrekkelig lufting 
og drenering. Som innsettingsforskrifter gjelder 
Norsk Standard 3420 Kap. R7. Forøvrig vises 
til publikasjoner fra Glass og Fasadeforeningen: 
Fakta om glass og Retningslinjer for reklamasjons-
behandling. 

Faren for termisk sprekkdannelse 
Ved store temperaturforskjeller mellom glassover-
flatens varmere midtsone og kaldere kanter utvides 
midtsonen så mye at strekkspenningene som 
oppstår langs kantene risikerer å sprekke glasset. 
Den totale risikoen avhenger av type glass, glas-
stykkelse, format og glasskombinasjon, type karm 
og ramme og plassering i fasaden. Slagskygge, 
innvendig eller utvendig solavskjerming, samt på-
klistret solbeskyttelsesfilm øker risikoen. Proble-
met ungår man enklest ved å herde glasset.

Gassfylling 
Man kan redusere konveksjonen og varmeledingen 
i spalten ved å bytte ut luften med en gassblanding, 
– fremfor alt er dette gunstig i ruter med energi-
spareglass. U-verdien forbedres betraktelig. 

Argon og krypton er de mest brukte gassene. I en 
tolags isolerrute gir argongass best effekt ved  
15-20 mm avstand mellom glassene og krypton 
ved 10-12 mm. 

Et godt argument for å velge trelags glass 
I tabellen kan forskjellen i U-verdi mellom to- og 
trelags ruter være relativt liten. Da bør du tenke 
på at U-verdien i en isolerrute beregnes i hht. 
standardiserte parametere for et betydelig mildere 
klima enn i Norden. I praksis forverres U-verdien 
når temperaturen synker og vinden øker, særlig 
i tolagsruter. I trelagsruter er forverringen marginal 
og de er derfor et spesielt bra valg i regioner med 
kaldt og vindfullt klima. 

Isolerruter med avtrappet kant 
For enkelte fasadeløsninger og for visse typer 
renovering av koblede vinduer, har man behov for 
isolerruter med glass av forskjellig størrelse. Dette 
kalles avtrapping og kan utføres på alt fra en til 
fire sider av ruten. 

Isolerruter i store høyder 
Isolerruter i store høyder eller andre situasjoner 
med vesentlig forskjell på indre og ytre trykk. 
Normalt produserte isolerruter kan ved montering 
i store høyder (over ca. 1000 m) utsettes for så 
store påkjenninger at de sprekker. Dette kommer 
av at forskjellen mellom luftspaltens trykk og det 
atmosfæriske trykket blir alt for stort. Risikoen for 
brekkasje kan beregnes, dersom trykk og tempera-
tur ved produksjon og på byggeplassen er kjente. 

Distanselistene forsy-
nes med en tekst som 
angir produsent, glass-
kombinasjon, glassmål, 
produksjonstidspunkt 
og evt. CE-merking.

www.standard.no

Termisk overbelastning forår-
saker sprekker som utgår fra 
glasskanten. Sprekkene kjen-
netegnes ved at de er rettvin-
klede både mot glasskanten 
og glassoverflaten.
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Noen råd om kantbearbeiding, hull og innhakk

Kantbearbeiding av glass 
Når glassruter skal monteres med frie kanter, bør 
kantene bearbeides. Her viser vi åtte forskjellige 
typer kantbearbeiding. 

Sømmet kant tar vekk de skarpe glasseggene, 
mens kanten fremdeles er rå og har mindre groper. 
Grovslipt kant som fremdeles kan ha små forsen-
kninger i de slipte flatene. Finslipt kant med helt 
slette, matte flater. Polert kant med helt slette, 
blanke flater. C-kant med slipte matte eller polerte 
flater. D-kant med slipte matte eller polerte flater. 
Gjæret kant med slipte matte eller polerte flater. 
Fasettkant med polerte flater. 

Hull og innhakk i glass 
Avstanden fra kant til hull med mindre enn 50 mm 
diameter anbefales å være minst 1,5 ganger glas-
sets tykkelse, og dersom glasset er 8 mm eller mer, 
skal det være minst 2 ganger tykkelsen. I hjørnene 
anbefales avstanden i andre retningen å være minst 

4 ganger glassets tykkelse. Dersom hullet er mer 
enn 50 mm i diameter eller rektangulert, anbefales 
avstanden å være minimum 0,5 ganger hulldiame-
teren respektive hullets bredde. Avstanden mellom 
hull anbefales å være minimum 0,5 ganger det 
største hullets diameter eller minst 2-5 ganger 
glassets tykkelse. 

Et rundt hull må aldri være større enn èn tredjedel 
av glassets bredde. I et rektangulært hull anbefales 
hullets bredde å være maks. èn tredjedel av glas-
sets bredde, og hullets høyde maks. èn tredjedel 
av glassets høyde. Innhakk må være maksimalt 
150 mm dype og ikke ligge nærmere et hjørne enn 
100 mm. Radien til hjørnehull i rektangulære hull 
og innhakk skal være minst lik glassets tykkelse 
og aldri mindre enn 10 mm. 

Regler for hull og innhakk i herdet glass –  
se NS EN 12150-1.

Ved spesifikasjon: 
Bruk våre betegnelser 
på ønsket kantbear-
beiding for å unngå 
misforståelser. Følg 
anvisningene når du 
angir mål og plassering 
av hull og utskjæringer.

Sømmet kant Grovslipt kant

Finslipt kant Polert kant

C-kant D-kant

Gjæret kant Fasettkant

 for 4-6 mm glass
 for 8-19 mm glass
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Kondens dannes når glassets overflatetemperatur 
er lavere enn duggpunktstemperaturen i luften 
omkring. Ved høy luftfuktighet og kalde glassflater 
øker risikoen for kondens. Den kan dannes så vel 
på innsiden og utsiden som mellom glassene. 

Ved hjelp av beregninger eller et duggpunktsdia-
gram, kan man se når kondens kan oppstå på en 
glassoverflate. Analysen gjøres ut fra glassrutens 
U-verdi og overflatetemperatur, lufttemperaturen 
inne og ute, samt den relative luftfuktigheten. 
Prognosen blir ofte usikker da flere av faktorene 
kan være vanskelige å fastsette nøyaktig. 

Innvendig kondens 
Når det dannes kondens innvendig, kommer dette 
av at vinduet er dårlig isolert. Dette inntreffer  
spesielt ved høy luftfuktighet inne og lav tem-
peratur ute. Kondensen kommer som oftest frem 
nederst på vinduet der luftbevegelsene er minst. 

Isolerruter med distanselister i standard utførelse 
gir kuldebroer i randsonen. Dette øker faren for 
dannelse av kondens. Til og med isdannelser 
kan forekomme i ugunstige tilfeller. Risikoen 
for kondens i kantsonen er større på tolags ruter 
enn på trelags ruter. Med energispareglass økes 
glassflatens overflatetemperatur betydelig, dog 
ikke i randsonen. 

Kondens mellom glassene 
Kondens mellom glassene i koblede 1+1 eller 1+2 
vinduer kommer som regel av at varm inneluft  
lekker ut i spalten mellom glassene og kondenserer 
på det ytre glassets innside. Dette skjer som oftest 
på vinterstid. Årsaken er brist i tettingen mellom 
innerkarm og ramme. En annen årsak til kondens 

er fuktige vinduskarmer som avgir damp om 
dagen. Fukten kondenseres dernest på den kalde 
glassoverflaten om kvelden. 

Dersom det oppstår kondens mellom glassene i en 
isolerrute, kommer dette av at ruten er ”punktert”. 
Kondensen dannes vanligvis midt på ruten. 

Utvendig kondens 
I dag lages vinduer med så lav U-verdi at det under 
spesielle forhold kan dannes kondens på utsiden 
av rutene. 

I vindstille, kaldt og klart vær, kan den ytre ruten 
miste så mye varme ved utstråling mot himme-
len at den til og med får lavere temperatur enn 
luften ute. Dersom luftfuktigheten samtidig er 
høy, hvilket først og fremst skjer vår og høst, kan 
rutens temperatur bli lavere enn duggpunktet, og 
det dannes kondens (sammenlign med dugg og is 
på bilruter). Energitapet innenfra er ikke nok til 
å holde ytterglassets temperatur over duggpunk-
tet for uteluften. Utvendig kondens dannes først 
og fremst om natten, og er som oftest av kort 
varighet. Den forsvinner når solen varmer luften, 
akkurat som morgenduggen i gresset. 

Det er dessverre vanskelig å forutsi hvor stor 
risikoen for utvendig kondens er da den forårsa-
kes av en rekke sammenfallende faktorer. Bedre 
U-verdi og lavere innetemperatur øker risikoen for 
utvendig kondens. Vinduenes plassering er også av 
betydning. Avkjøling av glassoverflaten reduseres 
av store takutspring, markiser, skodder, utvendige 
persienner, trær og busker foran vinduene eller 
nærliggende bygninger. Sammen og hver for seg 
reduserer dette risikoen for kondens.

Kondens på glass

Utvendig kondens kan oppstå 
på godt isolerte vinduer under 
spesielle værforhold.

Innvendig kondens oppstår 
på grunn av dålig isolerte 
vinduer ved høy luftfuktighet 
inne og lav temperatur ute.

Det har vist seg at det selvrensende 
glasset Pilkington Activ™ har to 
positive egenskaper når det gjelder 
utvendig kondens. Glassflaten  
er hydrofil. Det gjør at kondensen 
ikke legger seg som vanndråper, 
men i stedet sprer seg ut som  
en film, noe som forbedrer gjen-
nomsikten betydelig. Dessuten får 
det vannet til å forsvinne raskere 
fra glassoverflaten uten å etterlate 
skjemmende flekker, som du ser på 
ruten til venstre på bildet.

Innvendig kondens 
kommer av at vinduet 
har for lav U-verdi. 
Utvendig kondens kan 
oppstå ved høy luftfuk-
tighet. Det er et tegn på 
at glasskonstruksjonen 
isolerer meget effektivt 
og gir lite energitap.

Folder om utvendig kondens


