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Как да намалим максимално 
топлозагубите през прозорците
Използването на две обикновени бели стъкла е отживелица

Иван Зайков, марке-
тинг мениджър на AGC Flat 
Glass за България, Сърбия, 

Македония, Черна гора и 
косово 

Бихте ли си купили 
автомобил, който има 
разход 20 л на 100 км? 
Бихте ли ползвали кре-
дит с 50% месечна лих-
ва? Бихте ли инвести-
рали парите си в оче-
видно безперспективен 
бизнес? 

Въпроси с еднозна-
чен отговор. Всеки от 
нас внимателно обмис-
ля, насочва и ръководи 
личните си или корпо-
ративни финанси. 

Защо тогава с такава 
лекота оставяме парите 
ни да излитат през про-
зорците?

„Eй Джи Си глас Ев-
ропа“ е европейски-
ят клон на „Ей Джи Си 
глас“ – световният ли-
дер в производството на 
плоско стъкло. Компа-
нията работи както със 
сурово стъкло (флоатно 
стъкло, стъкло с покри-
тие, ламинирано стъкло 
и огледало), така и с об-
работено стъкло (стък-
ло за строителството, 
мебелната промишле-
ност и интериорния ди-
зайн, за автомобилната 

промишленост и други 
сектори на индустрия-
та). Фирмата има про-
изводствени бази в цяла 
Европа – от Испания до 
Русия. 

В България работи 
търговско представи-
телство, а с продукти-
те на AGC са остъкле-
ни много от знаковите 
сгради в цялата страна. 

Влиянието на избо-
ра на стъклопакета е от 
съществено значение за 
енергийната ефектив-
ност на сградата и ком-
форта на обитаване. 

В основата на остъкля-
ването на всяка една 
сграда стоят няколко 
важни аспекта, 

а именно:
• термална изолация
• соларен и светлинен 

контрол
• акустична изолация
• сигурност и безо-

пасност
• визия и декорация.
Разглеждайки въпро-

са с термалната защи-
та, от основно значение 
е да обърнем сериозно 
внимание на топлинни-
те загуби в една сграда. 

Проучвания на спе-
циалисти в тази област 
дават следната инфор-
мация за загубите на 
топлина през:

• подове - 9%
• стени - 26%
• покрив - 24%
• прозорци - 41%.
Не можем да не спо-

менем, че около 85% от 
всеки един прозорец 
се падат на стъклата, 
т.е. остъкляването най-
чувствително повлиява 
върху параметрите на 

цялата прозоречна кон-
струкция. 

В стремеж за пости-
гане на все по-добри то-
плотехнически и солар-
ни показатели на стък-
лопакетите развойни-
те екипи на Ей Джи Си 
извървяха огромен път, 
изпреварвайки актуал-
ните изисквания и тен-
денции и винаги крач-
ка напред – така че да 
може да се предложи на 
пазара стъклопакет с 
характеристики на до-
бре изолирана стена. 

По отношение на то-
плинната изолация по-
казателен е факторът 
Ug – колкото по-нисък 
е този коефициент, тол-
кова по-малки са то-
плинните загуби, рес-
пективно достигаме по-
добра енергийна ефек-
тивност и получава-
ме по-бърза финансова 
възвращаемост.

Използването на две 
обикновени бели стък-
ла отдавна вече е от-
живелица. Специална-
та обработка на повърх-
ността на стъклото чрез 
нанасяне на един или 
няколко специални до-
пълнителни слоя подо-
брява в пъти неговите 
топлоизолационни ха-
рактеристики. 

В началото на мина-
лата година в гамата на 
Ей Джи Си беше пред-
ставено 

стъклото Планибел топ 
1.0. Какво означава ко-
ефициентът 1.0? 

Ако се върнем към 
нашия пример с авто-
мобила, това означава 
да свалим разхода от 20 

на 10 на сто, и то с из-
ползването на обикно-
вен двоен стъклопакет 
с аргон. 

Не е за пренебрегва-
не и фактът, че при този 
стъклопакет перфект-
ната топлоизолация и 
много добра слънчева 
защита са достъпни на 
много добра цена. Но 
това не е всичко. Про-
дължавайки нататък в 
оптимизирането на на-
шите разходи, стига-
ме до миналогодиш-
ното нововъведение на 
Ей Джи Си - за първи 
път в двоен стъклопа-
кет със стъкло от гамата 
Стопрей и стъкло Пла-
нибел G фаст с криптон 
бяха достигнати 

нива на топлопремина-
ване Ug = 0.8 W /(m².K). 

Това е с около 30% 
по-добра топлоизола-
ция спрямо предлага-
ните масово на пазара 
продукти, а нашият ав-
томобил вече разходва 
9 на сто. 

Разбира се, можем да 
стигнем още по-далеч. 
И тук на помощ идват 
тройните стъклопакети, 
които напоследък съв-
сем заслужено придо-
биват голяма популяр-
ност. Ей Джи Си успя 
да постигне коефици-
ент на топлопреминава-
не в троен стъклопакет 
Ug = 0.5 W /(m².K) с из-
ползването на две стък-
ла с покритие - висо-
коселективното стъкло 
Стопрей и нискоемиси-
йното Планибел топ 1.0. 

Стопрей е високо-
технологично стъкло с 
няколко слоя сребър-

ни покрития, нанесени 
с вакуум. Стъклата от 
тази гама предлагат бо-
гата палитра от цвето-
ве, различни степени на 
слънчева защита, свет-
лопреминаване и рефле-
ксия. Те са перфектно-
то решение за всякакви 
климатични условия и 
са изключително подхо-
дящи за поддържане на 
приятна вътрешна тем-
пература с минимални 
енергийни разходи. 

Поставяйки в по-

добен стъклопакет газ 
криптон, коефициентът 
на топлопреминаване 
спада до 0.4 W /(m².K), 
или нашият автомобил 
вече гори 4 л на 100 км!

Искаме ли да свалим 
разхода на нашия ав-
томобил от 20 л на 4 л? 
Това вече е лесно и дос-
тижимо. Можем да бъ-
дем отговорни към 
енергийните ресурси 
на планетата и да се по-
грижим за нашите фи-
нанси.

Ей Джи Си успя да постигне кое-
фициент на топлопреминаване в 

троен стъклопакет Ug = 0.5 W /(m².K) 
с използването на две стъкла с по-
критие - високоселективното стъкло 
Стопрей и нискоемисийното Плани-
бел Топ 1.0.

©AGC Glass Europe ©AGC Glass Europe

©AGC Glass Europe

Сграда: Sino Ecological Energy Efficient Building,Beijing, China 
Архитект: Mario Cucinella Architects, Стъкло: Stopray Elite

Сграда: Sodetorns Library Stockholm. Архитект: C.Malmstrom Arkitekontor, 
Стъкло: Stopray Safir

Сграда: 
MyZeil
Frankfurt, 
Germany
Архитект: 
Фуксас
Стъкло: 
Stopray 
Vision 50T


