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7.7 Steun- en stelblokjes
De steunblokjes zijn bedoeld om het gewicht van het glas over te brengen op de profielen. Om
overmatige spanningen op de hoeken van de ruit te voorkomen, behoort de afstand tussen de
hoek van het kozijn en de dichtstbijzijnde zijde van het blokje minimaal gelijk te zijn aan de
lengte van het blokje, maar nooit minder dan 50 mm, en niet meer dan 25% van de lengte van
de ruit. In bijzondere gevallen mag, na overleg met de glasleverancier, de afstand aangepast
worden. Bij isolatieglas dienen beide glasbladen volledig ondersteund te worden.
Wanneer de afmetingen van het glasblad dit vereisen, kan het noodzakelijk zijn om deze blokjes
boven de vaste punten in het raamwerk (ankers, schuifdeurwielen en dergelijke) te plaatsen.
Stelblokjes dienen om de glasruit op zijn plaats te houden en te voorkomen dat de ruit met de
sponning in aanraking komt. Het verdient aanbeveling een zelfklevende uitvoering toe te
passen.
De minimumlengte van de steunblokjes is 50 mm voor ruiten tot 2 m2; 75 mm voor ruiten van 2
tot 3,25 m2 en 100 mm voor ruiten van 3,25 tot 5 m2. Voor stelblokjes is de minimum lengte 50
mm. Voor beide soorten blokjes is de minimum breedte gelijk aan de dikte van het glas plus de
spouw vermeerderd met 2 mm. Bij afmetingen groter dan 5 m² de verwerkingsvoorschriften in
overleg met de fabrikant bepalen.
Het verdient aanbeveling met de leverancier van het isolatieglas overleg te plegen over de
plaatsingsvoorschriften. Het is noodzakelijk bij geïsoleerde profielen de via de steun- en
stelblokjes optredende krachten af te laten dragen aan het ondersteunende metaalprofiel, tenzij
de isolator op overbrenging van deze krachten is ontworpen.

De steunblokjes mogen de afwatering en/of beluchting van de sponning niet belemmeren. Bij
inbraakwerende gevelelementen verdient het aanbeveling om extra midden-stelblokjes aan te
brengen bij het middenslot of sluitpunt en daar recht tegenover in de hangstijl. Meer informatie
hierover is te vinden onder Inbraakwering.
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