
3M™ Thinsulate™ raamfolie 
dé innovatie voor enkelglas

De meeste historische panden in ons land zijn voorzien van enkel glas. 
Voor een monumentaal pand is en blijft dit natuurlijk het allermooist.

Helaas heeft het ook een aantal nadelen:
- Slechtere isolatie, waardoor veel warmte verloren gaat
- In de winter minder comfortabel door koude lucht
- In de zomer kan het onaangenaam warm worden
- Enkel glas is erg kwetsbaar
- Bij breuk gevaarlijke scherven

Wellicht heeft u zich al eens georiënteerd voor een oplossing van 
bovenstaande problemen. Veel mensen haken echter voortijdig af door:
-  Dubbelglas of voorzetramen hebben een negatieve invloed op de 

authentieke uitstraling van het pand
- Opzien tegen ingrijpende restauratie
-  Gewichtstoename door dubbelglas wat technisch niet altijd haalbaar is
- Sommige aanpassingen worden uitgesloten bij een historisch pand

Er is een geweldige, nagenoeg onzichtbare oplossing voor monumentale panden, 
met behoud van enkel glas, waar we fantastische resultaten mee behalen!

Soort glas Doorgelaten
zichtbaar licht

Reductie in
warmte-verlies

Reductie in
warmte-toename Vermindering UV

Enkel glas

74% 40% 35% 99,9%

Dubbel glas

66% 26% 27% 99,9%
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3M™ Thinsulate™ raamfolie 
dé innovatie voor enkelglas

Onze oplossing is een volledig transparante folie van 3MTM die speciaal ontwikkeld is 
voor toepassing op enkel glas van monumentale panden. Deze folie wordt uitsluitend 
door 3MTM gecertificeerde applicateurs op het kostbare enkel glas aangebracht.

Dit resulteert onder andere in:
- Een beter geïsoleerde woning
- Enkel glas krijgt de prestatie van dubbelglas
-  In de winter 40% minder warmteverlies door het 

enkelglas
- Comfortabel woonklimaat in de winter en zomer
- In de zomer houdt het tot 38% van de warmte tegen
-  Blokkade van UV-straling van 99%, minder schadelijk 

voor uw huid en houdt verkleuring van interieur tegen
-  Bij enkelglas wordt het glas veiliger ivm doorval. 

(voldoet aan criteria volgens EN-12600)
- Vrijwel onzichtbare aanpassing op het bestaande glas

3MTM ThinsulateTM

• Winnaar Rob Insinger duurzaamheid award 2017
•  Gecontroleerde kwaliteitsverklaring toegekend 

door bureau CRG
• Kiwa Keurrapport

Wilt u meer weten? We maken graag een persoonlijke 
offerte op maat, mail naar info@revisi.nl
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