
SGG COOL-LITE SKN 145
Zonwerende beglazing met grote selectiviteit



SGG COOL-LITE, PLANILUX, DIAMANT, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en SGG STADIP SILENCE zijn gedeponeerde merken.
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Saint-Gobain Building Glass Benelux N.V.
Industrielaan 129, B 1070 Brussel

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com 

www.saint-gobain-glass.com

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium N.V.  

Einsteinlaan 6, B 1300 Waver 

BTW BE 0402.733.607 

RPR Nijvel

Verdeler

Beschrijving

SGG COOL-LITE SKN 145 is een gecoat 

glas, bekomen door kathodische 

verneveling onder vacuüm. Het wordt 

opgebouwd door opeenvolgende 

lagen van vernevelde edelmetalen op  

PLANILUX. Het moet altijd worden 

samengesteld in een dubbele 

beglazing met de coating op zijde 2.

Toepassingen

SGG COOL-LITE SKN 145 is een 

zonwerende beglazing met 

bijzondere eigenschappen, bestemd 

voor beglazingen die sterk worden 

blootgesteld aan zonnestralen:

- dakramen;

- verandadaken;

- beglaasde gevels van 

kantoorgebouwen.

Voordelen

Energetische efficiëntie en  
thermisch comfort

• Dankzij zijn zeer lage zonnefactor g = 

0,22 reflecteert SGG COOL-LITE SKN 

145 bijna 80% van de zonnewarmte. 

Het draagt bij tot de vermindering 

van de airconditioningkosten in de 

tertiaire sector. Het biedt ook een 

toegenomen thermisch comfort met 

zeer aangename temperaturen in de 

zomer.

• Dankzij zijn Ug-coëfficiënt van  

1,1 W/(m2.K), minimaliseert het de 

verwarmingskosten in de koude 

seizoenen.

- akoestische isolatie met  

SGG STADIP SILENCE;

- veiligheid met SGG STADIP of  

SGG STADIP PROTECT;

Prestaties

Waarden volgens de normen EN 673 

en EN 410.

Zorg voor het milieu
SGG COOL-LITE SKN 145 laat toe de 

airconditioning- en verlichtingskosten 

te verlagen voor grote glaspartijen en 

gevels met veel invallend zonlicht. De 

gerealiseerde energiebesparing draagt 

bij tot het behoud van het leefmilieu.

Visueel comfort
De eigenschappen van dit glas 

verzekeren eveneens een helder en 

comfortabel doorzicht van binnenuit:

- de door de beglazing geboden 

zonwering laat toe de 

buitenzonwering te beperken en dus 

de transparantie van de gevels en 

puien te behouden;

- de zwakke lichtreflectie binnenin 

voor een beglazing van dit type 

draagt bij tot het visueel comfort bij 

het naar buiten kijken.

Veilig te gebruiken
De energetische absorptie AE1 

beschermt het glas tegen thermische 

breuk en overdreven opwarming van 

gelaagde beglazingen.

Esthetiek
De blauwachtige reflectiekleur, die 

lichtjes schittert, is aantrekkelijk, 

stabiel en gelijkblijvend onder alle 

kijkhoeken.

Gamma

De coating van SGG COOL-LITE 

SKN 145 is eveneens beschikbaar in 

uitvoering SKN 045 op DIAMANT 

basisglas. Deze twee versies kunnen 

volgende aanvullende functies invullen:

SGG COOL-LITE SKN 145
Intense zonwering en grote selectiviteit

 Glas  

  Buiten  SGG COOL-LITE

    SKN145  SKN045
  Binnen  PLANILUX  DIAMANT

  Samenstelling 

(argon 90 %) mm  6(15)4

 Positie kant coating  2  2 

 Lichtfactoren 

  Tl % 41  43

  RLext % 19  20

  RLint % 15  15

 Energetische factoren 

  Te % 20  21

  REext % 36  43

  AE1 % 44  36

  AE2 % 1  1

 Zonnefactor g  0,22  0,23

 Coef. Ug  W/(m2.K)  1,1  1,1

 Selectiviteit *   1,86  1,87

 SGG COOL-LITE SKN 145

*  Het verband tussen de lichttransmissie en de 
zonnefactor g: naarmate deze waarde hoger 
is, is de selectiviteit beter.


