
Uitzonderlijk zonne-
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sgg cool-lite® 
XtReme 60/28
sgg cool-lite® 

XtReme 60/28 ii



 Toepassingen

sgg cool-lite XtReme 60/28 en 
XtReme 60/28 ii kan toegepast 
worden voor utiliteit- en woningbouw, 
en wordt aanbevolen voor verticale 
én dakbeglazing. Dankzij zijn eigen-
schappen is deze beglazing uitermate 
geschikt daar waar geharde of half-
geharde beglazing vereist is, onder 
andere voor grote gevels.

 Voordelen 

sgg cool-lite XtReme 60/28 combi-
neert 4 karakteristieke eigenschappen
• Uitzonderlijk helder 
De lichttoetreding van sgg cool- lite 
XtReme 60/28 is zeer hoog (60 %); 
zij zorgt voor natuurlijk en helder licht 
in de leef- en werkomgeving.
• Uitzonderlijke zonnewarmtewering 
De uitstekende zonnefactor g (28 %) 
van sgg cool-lite XtReme 60/28  
weerkaatst de zonnewarmte. gevolg:
- vermindering van kosten voor 

klimaatregeling;
- aangenaam binnenklimaat;
- verhoogd thermisch comfort met 

behaaglijke temperaturen in de 
zomer.

• Uitzonderlijk effectief 
sgg cool-lite XtReme 60/28 is  
één van de meest effectieve opties 
voor zonnewarmtewering en verbe-
terde thermische isolatie.  
De Ug = 1,0W/(m2.K) coëfficiënt, is 
de beste isolatiewaarde in dubbele 
beglazing en minimaliseert optimaal 
de warmteverliezen.

   G a m m a 

sgg cool-lite XtReme 60/28 kan 
gecombineerd worden met andere 
functies:
- akoestische isolatie met  

sgg staDiP silence;
- veiligheid met sgg staDiP of 

sgg staDiP PRotect.

   Prestaties

Waarden volgens de Europese normen  
en 673 en en 410

Dubbel glas met SGG COOL-LITE
XTREME 60/28 / XTREME 60/28 II

Buitenglasblad sgg cool-lite 
XtReme 60/28

sgg cool-lite 
XtReme 60/28 ii

Binnenglasblad sgg PLANILUX sgg PLANILUX
Samenstelling (argon 90%) 
mm 6(15)4 6(15)4

Plaats van de zonwerende
low-e coating zijde 2 2

Lichtfactoren

 TL % 60 60

 Rlext % 14 15

 Rlint % 16 19

UV   TUV % 13 9

Energetische factoren

 TE % 26 26

 REext % 39 39

 AE1 % 34 34

 AE2 % 1 1

Zonnefactor g 0,28 0,28

Ug-coëfficient W/(m2.k) 1,0 1,0

Selectiviteit* 2,14 2,14

* Verhouding tussen de lichttoetreding en de 
zonnefactor g: hoe hoger deze factor, hoe beter de 
selectiviteit.

SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE              Zonwerend glas
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sgg cool-lite, sgg PLANILUX, sgg staDiP, sgg staDiP PRotect en sgg staDiP silence  zijn geregistreerde merken.

• Uitzonderlijk estethisch 
De gematigde externe reflectie zorgt 
voor een neutraal aanzicht. mechani-
sche zonwering aan de gevel die het 
architecturaal aanzien van het gebouw 
kan bepalen, kan worden voorkomen.
sgg cool-lite XtReme 60/28 is 
daarom zeker geschikt voor renovatie 
van gebouwen.
• De twee producten, sgg cool-lite 
XtReme 60/28 ongehard en sgg cool-
lite XtReme 60/28 ii gehard of half-
gehard, hebben vergelijkbare techni-
sche en esthetische eigenschappen.

   Beschrijving

sgg cool-lite XtReme 60/28 is een 
zonnewarmtewerende beglazing 
voorzien van een uiterst doeltreffende 
coating. Deze wordt aangebracht door 
middel van een kathodisch sputterpro-
cédé onder vacuüm op blank  
sgg PLANILUX.
sgg cool-lite XtReme 60/28 ii is een  
«te harden » beglazing uit het nieuwe 
assortiment zonwerende beglazingen 
van saint-gobain glass. om naast 
thermische en zonwerende, tevens 
aan esthetische eigenschappen te vol-
doen, moet het product steeds gehard 
of halfgehard worden alvorens het 
verwerkt wordt in dubbele beglazing 
met de coating op zijde 2.
De 2 beglazingen sgg cool-lite XtReme 
60/28 en XtReme 60/28 ii kunnen pro-
bleemloos in  eenzelfde gevel toegepast 
worden, sgg cool-lite XtReme 60/28 
niet gehard en sgg cool-lite XtReme 
60/28 ii gehard of halfgehard.

sgg cool-lite® XtReme 60/28
sgg cool-lite® XtReme 60/28 ii
Een uitzonderlijke zonnewarmtewerende beglazing met een  
isolatiewaarde Ug van  1,0 W/(m2.K).
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