


Ook als het buiten koud en ongezellig is, zorgen de 
producten van uniGlas voor comfort binnen. Ze laten 
veel zonlicht in de ruimte en houden de warmte vast. 
Thermisch geoptimaliseerde afstandhouders (TPS) 
versterken het effect en zorgen ook langs de glasranden 
voor een geoptimaliseerde thermische isolatie. Daardoor 
zijn de oppervlaktetemperaturen aan de binnenkant van 
het glas hoger dan bij conventionele afstandhouders van 
aluminium of staal. De vorming van condens binnen 
wordt geminimaliseerd. Bovendien dragen thermisch 
geoptimaliseerde afstandhouders bij aan de verbetering 
van de warmtedoorgangscoefficiënt van het totale 
raamelement, en wel met minimaal 0,1 W/m²K.

Bij TPS (Thermo Plastic Spacer) gaat het om een 
afstandhouder van thermoplastisch materiaal met 
daarin droogmiddel waarbij geen warmtegeleidende 
metalen worden gebruikt en zodoende een verbeterde 
thermische isolatie langs de randen van het isolatieglas 
wordt bereikt.
Om ze te onderscheiden van de isolatieglassystemen 
met kokerprofielen, worden de systemen met flexibele 
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Wat is TPS?

Afb. 1:  Traditionele aluminium afstandhouder 
Afb. 2:  TPS-afstandhouder met duidelijke optische voordelen,
 ook bij 3-voudig isolatieglas

Afb. 3:  Ruit met TPS-streng vóór de montage
Afb. 4:  Aanbrengen van de TPS-streng van een modelruit
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Duidelijk verbeterde U-waarde (Uw) langs de randen van 
het glas. De Uw voor het raam verbetert afhankelijk van 
de afmetingen van het raam met tot wel 0,3 W/m²K.

De zwarte TPS-afstandhouder valt optisch in het  
raamkozijn niet op. Er zijn geen storende lichtreflecties die 
bij een metalen afstandhouder onvermijdelijk optreden.

Bij het gebruik van uniGlas® | STARTPS garanderen  
wij een door u bepaalde totale dikte voor de door u 
benodigde uniGlas®-producten met een tolerantie  
van +/- 0,5 mm. Dit gebeurt door continue meting van 
de diktes van de afzonderlijke ruiten en automatische 
instelling van de TPS-spouw.

Dankzij de verbeterde U-waarde langs de randen van de 
beglazing wordt de condensvorming op het raamkozijn 
aan de binnenkant van het glasoppervlak grotendeels 
gereduceerd. Daardoor worden het beglazingssysteem 
en het raamkozijn minder belast. De optische voordelen 
zorgen voor een grotere tevredenheid van uw klanten.

Door toepassing van een variant van het TPS-afdicht-
materiaal is de productie van uniGlas® | TOP met 
siliconekit en een vulling met argongas mogelijk. Dankzij 
de extra chemische hechting met het glas en met  
de siliconekit is het systeem optimaal geschikt voor  
structural-glazing-gevels.

Optische beperkingen door deuken of vervormingen  
die bij metalen afstandhouders onvermijdelijk optreden, 
worden bij het TPS-systeem gegarandeerd vermeden. 
Vooral glasplaten met rondlopende randen bereiken  
een uitstekende kwaliteit en exacte maatvoering. 
Daarnaast is de optische kwaliteit in de hoeken  
(buigzone) veel beter dan bij metalen afstandhouders  
die door indeukingen zeer lelijk kunnen uitvallen.

De grote nauwkeurigheid bij het aanbrengen van de 
afstandhouders (tolerantie +/- 5 mm) zorgt voor een 
even exacte uitvoering bij de breedte van de randaf-
dichting. Dit is bij systemen met een geringe hoogte van 
de glasspouw een belangrijk voordeel, omdat daarmee 
gegarandeerd wordt voorkomen dat de randafdichting 
binnenwerks bij het raam zichtbaar wordt.

Bij de productie van 3-voudig isolatieglas met TPS is er 
naast de bijzonder goede Uw-waarden geen sprake van 
waarneembare verschuivingen tussen de twee afstand-
houderframes. De onvermijdelijke dislocatie van de twee 
metalen afstandhouderframes wordt daarmee voorkomen.

Het systeem uniGlas® | STARTPS is – zoals aangetoond 
door recente onderzoeksrapporten – aanzienlijk beter 
dicht tegen binnendringende waterdamp en tegen 
gasverlies en biedt daardoor nog hogere reserves dan 
conventioneel gefabriceerd isolatieglas.
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TPS betekent:
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De voordelen in een oogopslag:
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duidelijke verbetering van de ψ-waarde langs de  

randen en zodoende een verbeterde U-waarde van  

het totale raam;

een gelijkmatiger oppervlaktetemperatuur;

een sterk verminderde condensvorming langs de  

randen van de beglazing;

de elastische randafdichting vermindert de 

stressbelasting van het glas;

besparing van energie en verhoging van het comfort;

geen storende reflecties door metalen afstandhouders, 

maar aanpassing aan de kleur van het raamkozijn;

maximale kwaliteit en nagenoeg onbeperkte levensduur;

minimale diktetoleranties

Gedetailleerde en verdergaande informatie 
vindt u in ons actuele


