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Wat is een thermisch* breuk?
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Een thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het
oppervlak van het glas. Wanneer er bij gewoon floatglas een
temperatuurverschil van meer dan ca. 30"C in het glasoppervlak optreedt,
ontstaan er te hoge spanningen in het glas. Daardoor breekt de ruit op een
bijzondere manier. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk
heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met een mechanische
breuk die ontstaat door bijvoorbeeld een stootbelasting van een vallend
persoon of voorwerp.

Een thermische breuk is meestalte herkennen aan één breuklijn die
loodrecht vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm
verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een
vakman worden beoordeeld. Een vaak voorkomend misverstand is dat de
breuk zich bevindt op de plek waar het temperatuurverschil is opgetreden.
Dit is niet altijd het geval. Door de spanningen in het glas ontstaan, zal de
ruit bij het zwakste punt aan de rand van het glas breken.

Voorkomen
Men kan de kans op thermische breuk fors verkleinen door:

' Jaloezieën, lamellen of overgord'ljnen op enige afstand van de beglazing
te plaatsen.

. Venrvarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen.
' De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met bijvoorbeeld

plakfolie.
. Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de

beglazing.
' Handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de

beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op
een door de zon veruvarmde beglazing.)

Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen.
Gehard glas is speciaal thermisch behandeld glas dat tegen veel grotere
temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische
breuk. ln situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote
temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Net als mechanische breuk, is thermische breuk geen productfout en valt dit
niet onder een eventuele garantie van een glaszetter of leverancier. Wel
komt het inmiddels steeds vaker voor dat het risico op glasbreuk
meevezekerd is in een vezekering voor het huis oÍ vastgoed.
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