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Mag ik folie aanbrengen op mij* beglaxing?
Antwsord;

Erzijndiversefoliesop de marktdieop (bestaande)
beglazing
aangebracht
kunnenworden.Veelfolieshebbeneigenschappen
dieeentoevoeging
zijn
op de bestaande
beglazing.
Er zijnbijvoorbeeld
foliesmetletselwerende-,
zonwerendeof geluidwerende
eigenschappen
en zelfs
, inbraaleverendefoliesdiedezeeigenschappen
combineren.
Er zijnechterwel een aantalkanttekeningen
te plaatsenbij hetaanbrengen
vanfoliesop (bestaande)
beglazing.
Aanbrengenfolieop isolatieglas
geefteenfabrikant
In hetalgemeen
vanisolatieglas
10jaargarantie
op
geldtuitsluitend
isolerend
Dezegarantie
voorhetvolledigdichtzijn
dubbelglas.
vande eenheid.Ditbetekent
dathetdoozichtnietwordtverminderd
door
vande coatingtussende
inwendige
aanslag,
condensatie,
stofof aantasting
glasbladen.
Aandezegarantie
zijneenaantalvoorwaarden
verbonden.
In de
garantievoorwaarden
vande fabrikanten
is bijvoorbeeld
vermelddatschade
aande eenheiduitgesloten
wordenvan
doorveranderingen
of bewerkingen
Onderveranderingen
of bewerkingen
verstaatmenookhet
de garantie.
aanbrengen
vanfolieop hetglas.
Aanbrengenfolieop enkelglas
garantie
vande fabrikant
zoalsbij
Voorenkelglas
kentmengeenalgemene
kanwel
die hetglasheeftgeplaatst
isolatieglas.
Eenglaszetter
of aannemer
werk.Indiende ruit
eeneigengarantie
afgevenop hetglasof hetgeleverde
zondereenduidelijke
verklaring,
vertoont
breukgaatof mankementen
de
en/ofgeleverd
bestaatde kansdatdegenedie hetglasheeftgeplaatst
folie,
is naarde aangebrachte
indiende klachtte herleiden
klachtafiruijst
van eigenschappen
Verandering
vanhet
u de eigenschappen
Doorhetaanbrengen
vaneenfolieverandert
(bijv.
glas.Zo kanbij eenaangebrachte
foliemeteen hogewarmteabsorptie
breukdoentoenemen.
eendonkerekleur),de kansop thermische
Thermische
breukvaltaltijdbuitende garantie.
vanfolieop bijvoorbeeld
beglazing
is hetaanbrengen
Eenandervoorbeeld
van
Doorde foliewordende prestaties
eigenschap.
meteenbrandwerende
glasnegatief
beïnvloed
en voldoetde ruitnietmeeraan
hetbrandwerende
glasmagnooit
prestaties.
Op brandwerend
brandwerende
de opgegeven
zonderdatdit is getest.
eenfoliewordenaangebracht
Aanbrengenvan de folie
dientu er
Indienu vanplanbentom folieaante brengenop uw beglazing
vaneenfolie
eigenschappen
meete houdendatde opgegeven
rekening
zoalsde producent
ze getestheeft.
enkelgeldenalsdezewordentoegepast
folieenkelde
of letselbeperkende
Zo behaalteendoorbraakvertragende
prestatie,
zoalsde producent
indiende foliewordtaangebracht
opgegeven
foliesbetekent
of letselbeperkende
heeftgetest.Voordoorbraakvertragende
glasoppervlak
worden.Dit
moetaangebracht
dit datde folieop hetvolledige
is, maarookjuisthetglasdatingeklemd
is nietenkelhetglasdatzichtbaar
is in hetkozijn.U dientdusbijeenhoutenkozijnde glaslatten
of opgelegd
hetglasuitte nemenom de foliecorrectte kunnen
loste halenen eventueel
aanbrengen.
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Geqdviseerd
wordtom hetaanbrengen
vanfoliesaltijduitte latenvoeren
doofeengespecialiseerd
bedrijf,Dit soortbedrijvengevenookgarantiesaf
op de folieen hetgeleverde
werken kunnenbijvoorbeeld
berekénen
wat de
extq thermisehe
belasting
voorhetglasis bij fretgebruikvaneen bepaalde
folie.
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