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10.6 Uitvoering
10.6.1 Algemeen
De uitvoering van een glasdak vereist extra aandacht. Hierbij een aantal zaken waarop gelet
moet worden:
Vallen van hoogte, door middel van steigers of valbeveiliging kunnen ongevallen
voorkomen worden.
Vallen van materialen, bij werkzaamheden aan glasdaken altijd het onderliggende vlak
afzetten.
Zorgen voor een juiste toegang naar het dak.
Voorkom vallen van lasten, zorg dat de materialen op de juiste manier getransporteerd en
gelost worden. Beglazing dient met een gekeurde glaszuiger verplaatst te worden.
Bij plaatsen materialen op het dak, ervoor zorgen dat het er niet kan afwaaien.

10.6.2 Montage in detail
Hierbij een aantal zaken waarop gelet moet worden.
De binnendichting is belangrijk. Zorg dat alle rubbers luchtdicht aangesloten zijn. Rubbers
dienen met een zekere mate van overlengte aangebracht te worden, zodat bij hoeken er
altijd druk op staat. Bij kruisingen is het belangrijk dat de rubbers hier goed aansluiten.
Het glas dient egaal opgelegd te zijn en aan de onderzijde op een tweetal plekken
ondersteund te worden. Deze ondersteuning dient constructief in orde te zijn om de

lasten van de beglazing af te dragen naar de onderconstructie. De hoogte van de
glasblokjes dient zodanig te zijn dat bij isolatieglas alle ruiten gelijkmatig ondersteund
worden. De buitenruit dient voor de helft van de dikte ondersteund te worden.
Het glas dient gelegd te worden zonder beschadigingen.
Afdeklijsten dienen een zekere spanning te verlenen, echter de spanning mag niet te
groot zijn anders komt er teveel spanning op de glasrand te staan.
Zorg dat de afwatering kan plaatsvinden. Het interne waterkanaal dient schoon te zijn
voordat de afdeklijsten worden aangebracht. Het dient ook in één aan te sluiten, dat wil
zeggen dat bij een lange roedelengte die uit meer dan 1 profiel gemaakt moeten worden
er een deugdelijke koppeling aangebracht wordt, zodat het water ongehinderd naar
onderen en naar buiten af te voeren is.
Aansluitingen (voet, kant en nok) luchtdicht en waterdicht aansluiten.

10.6.3 Glas
Glasoplegging
Het glas mag niet te weinig opleggen om doorvallen te voorkomen. Daarnaast mag het glas ook
niet teveel opleggen om thermische breuk te voorkomen.
Glasoplegging bedraagt minimaal 10 mm en maximaal 20 mm.
Voorkomen moet worden dat bij uitzetting en inkrimping en door het “wandelen” van de ruiten
in de constructie deze eruit vallen.
Thermische breuk
Glas in een helling is gevoeliger voor thermische breuk. Thermische breuk ontstaat in het geval
dat in één ruitvlak een te groot temperatuurverschil ontstaat. Bij sterk absorberende beglazing
moet de ruit gehard worden om thermische breuk te voorkomen. Een systeem waarbij de
binnenruit doorsteekt naar de buitenzijde is niet toelaatbaar. De binnenruit zal de temperatuur
van de binnenruimte aannemen, echter het gedeelte glas wat naar buiten steekt kan kouder
worden en thermische breuk tot gevolg hebben.

