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Mag ik folie aanbrengen op mij* beglaxing?
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Er zijn diverse folies op de markt die op (bestaande) beglazing aangebracht
kunnen worden. Veelfolies hebben eigenschappen die een toevoeging zijn
op de bestaande beglazing. Er zijn bijvoorbeeld folies met letselwerende-,
zonwerende- , inbraaleverende- of geluidwerende eigenschappen en zelfs
folies die deze eigenschappen combineren.

Er zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het aanbrengen
van folies op (bestaande) beglazing.

Aanbrengen folie op isolatieglas
In het algemeen geeft een fabrikant van isolatieglas 10 jaar garantie op
isolerend dubbelglas. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn
van de eenheid. Dit betekent dat het doozicht niet wordt verminderd door
inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de
glasbladen. Aan deze garantie zijn een aantal voorwaarden verbonden. In de
garantievoorwaarden van de fabrikanten is bijvoorbeeld vermeld dat schade
door veranderingen of bewerkingen aan de eenheid uitgesloten worden van
de garantie. Onder veranderingen of bewerkingen verstaat men ook het
aanbrengen van folie op het glas.

Aanbrengen folie op enkelglas
Voor enkelglas kent men geen algemene garantie van de fabrikant zoals bij
isolatieglas. Een glaszetter of aannemer die het glas heeft geplaatst kan wel
een eigen garantie afgeven op het glas of het geleverde werk. Indien de ruit
breuk gaat of mankementen vertoont zonder een duidelijke verklaring,
bestaat de kans dat degene die het glas heeft geplaatst en/of geleverd de
klacht afiruijst indien de klacht te herleiden is naar de aangebrachte folie,

Verandering van eigenschappen
Door het aanbrengen van een folie verandert u de eigenschappen van het
glas. Zo kan bij een aangebrachte folie met een hoge warmteabsorptie (bijv.
een donkere kleur), de kans op thermische breuk doen toenemen.
Thermische breuk valt altijd buiten de garantie.

Een ander voorbeeld is het aanbrengen van folie op bijvoorbeeld beglazing
met een brandwerende eigenschap. Door de folie worden de prestaties van
het brandwerende glas negatief beïnvloed en voldoet de ruit niet meer aan
de opgegeven brandwerende prestaties. Op brandwerend glas mag nooit
een folie worden aangebracht zonder dat dit is getest.

Aanbrengen van de folie
Indien u van plan bent om folie aan te brengen op uw beglazing dient u er
rekening mee te houden dat de opgegeven eigenschappen van een folie
enkel gelden als deze worden toegepast zoals de producent ze getest heeft.

Zo behaalt een doorbraakvertragende of letselbeperkende folie enkel de
opgegeven prestatie, indien de folie wordt aangebracht zoals de producent
heeft getest. Voor doorbraakvertragende of letselbeperkende folies betekent
dit dat de folie op het volledige glasoppervlak moet aangebracht worden. Dit
is niet enkel het glas dat zichtbaar is, maar ook juist het glas dat ingeklemd
of opgelegd is in het kozijn. U dient dus bij een houten kozijn de glaslatten
los te halen en eventueel het glas uit te nemen om de folie correct te kunnen
aanbrengen.
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Geqdviseerd wordt om het aanbrengen van folies altijd uit te laten voeren
doof een gespecialiseerd bedrijf, Dit soort bedrijven geven ook garanties af
op de folie en het geleverde werk en kunnen bijvoorbeeld berekénen wat de
extq thermisehe belasting voor het glas is bij fret gebruik van een bepaalde
folie.
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