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Glas plaatsenis een zeersecuurwerkje.Kitdichtingen goedeventilatierondomhet glas
bepalen in hoge mate de uiteindelijkekwaliteitvan het kozijn.Veel schade is te wijten aan
tekortkomingen
tijdenshet beglazent

Bij binnenbeglazing
wordende ruitenvan binnenuitgeplaatst,
en bij buitenbeglazing
van buitenaf.Na plaatsingmag het glas
het hout niet raken.Daartoedienende kunststofsteun-en
stelblokjesonder het glas en hout. De ontstaneruimterondom
het glas staat in open verbindingmet de buitenlucht.De binnen- en buitenvoegen
afkitten.Kleinenadentrekkenvocht aan
en houdendat lang vast (capillairen).
Om die redenmoet bij
buitenbeglazing
de kitsponningin de glaslatwordenafgekit
(ziedetail).Houd de stijlglaslatten,
ook om capillairente voorkomenbij buitenbeglazing,
aan de onderzijde+ 0,4 cm korter.
Deze naden ook afkitten.

stêlblokjeop pootjes
celbandmin.0,4cm
topafdichting
min.0,4x0,6
cm
max.2cm
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bevestiging
beèindigingglaslat

min.scm - max.7,5cm

af/vaterend

-0,1cm
lengteneuslat= sponningmaat
afgerond
rvs bevestigingsmateÍiaal
loodrechtop sponningvlak

dichtkitten

rvs bevestigingsmateriaal
loodrecht op sponningvlak

topafdichting
min.0,4
cm x 0,6cm
celbandmin.0,4
cm
steunblokjeop "pootjes"
glaslatblokje
bevestigenaan neuslat

De eerstehandelingis het schoonmakenvan de sponningen.Vuilen cementrestenbelemmereneen goede
ventilatieen kithechting.De verflaagmoet Qichten
minstens100 micrometerdik zijn (zoalsde timmerfabrikant deze bij Concept I aflevert).ls dit niet zo dan eerst
de sponningschilderen.Vervolgensin de sponningeerst
tegen de zijkantcelbandaanbrengenen laterook op de
te bevestigenneus- en glaslatten.Dit celbandvormt de
onderkant- de bodem - van de kitvoeg.

Het glas in draaiendedelen (ramenen deuren)moet
altijd diagonaalworden ondersteunddoor steun- en
stelblokjes(het zogenaamdeopklossen).Dezewijze
van beglazengeeft extra steun aan het raam en brengt
hetglasgewicht over naar een hoekpunt van raam
of deur.In dit gevalzijn bij binnenbeglazing,
door de
timmerfabrikant,ventilatiesleuven/gaten
aangebracht.
Deze beslist niet dichtkitten!
o stelblokje
A stêunblokje

In zowel ramen als deuren kunnenventilatieroostersworden geplaatst.Het rooster met een
beglazingsrubberop het glas plaatsen.Vervolgens
het geheelin de sponningaanbrengen.Ook hier geldt:
het glas bij de draaiendedelen diagonaalopklossen.
Bij vast glas kunnende roosterswel gewoon worden
afgekit. Bij hefschuifdeurenis het even opletten dat
er geen (rooster)knoppenof iets dergelijksbuiten de
deur steken.

Woningendienente voldoen aan de Bouwbesluit-eis
van luchtdichtbouwen. Dit heeft mede invloed op de
juiste wijze van beglazen.Een regendichtingwordt aan
de buitenzijdeen een luchtdichtingaan de binnenzijde
aangebiacht.

Têr voorkomingvan indringingvan water moet naast
het afkittenaan de buitenzijdeaan de binnenzijdede
z.g. hieldichtingin de sponningwordenaangebracht.
Nadathet glas in de sponningop de steun-en stelblokjes is gezet (bij draaiendedelen opklossen),moet
onder het binnensteglasbladeen kitrilwordenaangebracht. Dezeover de gehele lengtevan onder- of
tussendorpelaanbrengen.Langs de stijlen minstens
10 cm hoog opzetten om te voorkomendat het opgestuwde regenwaterkan binnenkomen(ventilatieopeningen vrijhouden.)
Bij het beglazenook de aansluitingvan
het aluminiumbeglazingsprofiel
aan de buitenkantbij
de stijlaansluitingafkitten. De luchtdichtingwordt aan
de binnenzijdeaangebrachtdoor het afkittenvan de
(speciale)sponningvan alle glaslatten(ziedetails).
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luchtdichting
(hieldichting)

Het is ook mogelijkde waterdichtingen luchtdichtingte
combinerendoor de kitrilonder het binnensteglasblad
geheelrondomdoor te zetten.Ook hier de waarschuwing: ventilatieopeningenkitvrij houdenl

topaídichting
min.0,4
cmx 0,6cm
en celbandmin.0,4
cm

l;

topafdichtingmin.0,4cm x 0,6 cm
en celband min.0,4cm

rondgaande
luchtdichting

Algemeen
Dorpelafdekkers,neuslattenen overigeglaslattennagelenof
schroeven(éénen ander mede afhankelijkvan inbraakwerendheidseisen).De neuslattenen dorpelafdekkerszijn voorzien
van aÍstandblokjes.Alle kitsponningenvan zowel water- als
luchtdichtingdirect na plaatsenvan de ruiten en aanbrengen
van de glaslattenafkitten. Direct na en aansluitendaan het
afkitten de spijkergatenin horizontaledelen stoppen. Alle
bevestigingsmiddelenbij buitenbeglazingvan roestvaststaal.
De hechtlengtevan schroeven1,5 cm en die van nagels2,2 cm.

Hang- en sluitwerk,aluminium-en kunststoÍprofielen,
scharnierenetc. beslist niet schilderen.Verschillendeorofielen
zijn van een beschermlaagof folie voorzien.Deze pas na het
schilderenverwijderen.Het schilderwerkis voor de levensduur
van de houten elementenzeer belangrijk.De kwaliteitervan is
sterk afhankelijkvan een goede voorbehandeling,maar ook
van de weersconditiestijdens het schilderen.Temperatuuren
vocht zijn twee belangrijkefactoren,waarmee rekeningmoet
worden gehouden.

De eerstehandelingis het schoonmakenvan de sponningen.Vuilen cementrestenbelemmereneen goede
ventilatieen kithechting.De verflaagmoet dicht en
minstens100 micrometerdik zijn (zoalsde timmerfabrikant deze bij Concept I aflevert).ls dit niet zo dan eerst
de sponningschilderen.Vervolgensin de sponningeerst
tegen de zijkantcelbandaanbrengenen laterook op de
te bevestigenneus- en glaslatten.Dit celbandvormt de
onderkant- de bodem - van de kitvoeg.

Het glas in draaiendedelen (ramenen deuren)moet
altijd diagonaalworden ondersteunddoor steun- en
stelblokjes(het zogenaamdeopklossen).Deze wijze
van beglazengeeft extra steun aan het raam en brengt
het glasgewichtover naar een hoekpuntvan raam
oÍ deur. In dit geval zijn bij binnenbeglazing,door de
timmerfabrikant, ventilatiesleuven/gaten
aangebracht.
Deze beslist niet dichtkitten!
o stelblokie
steunblokje

In zowel ramen als deuren kunnenventilatieroostersworden geplaatst.Het rooster met een
beglazingsrubberop het glas plaatsen.Vervolgens
het geheelin de sponningaanbrengen.Ook hier geldt:
het glas bij de draaiendedelen diagonaalopklossen.
Bij vast glas kunnen de roosterswel gewoon worden
aÍgekit. Bij hefschuifdeurenis het even opletten dat
er geen (rooster)knoppenof iets dergelijksbuiten de
deur steken.

Woningendienente voldoen aan de Bouwbesluit-eis
van luchtdicht bouwen. Dit heeft mede invloed op de
juiste wijze van beglazen.Een regendichtingwordt aan
de buitenzijdeen een luchtdichtingaan de binnenzijde
aangebracht.

