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Uitgangssituatie
Glas droog houden

Reinigen

• Verwijder informatiestickers.
•  Maak het glas schoon met voldoende 

schoon water (zonder zand) en een zachte doek.
•  Gebruik niet-agressieve, of op alcohol gebaseerde 

oplosmiddelen zoals aceton of spiritus.
•  Gebruik geen messen of andere harde en/of scherpe 

voorwerpen om lijmresten etc. te verwijderen.

Keramische band plakken

Zorg dat de keramische band goed 
op elkaar aansluit. 

Band altijd schuin insnijden.

7,5 x 112 mm
Plug ≥ 8 mm 

stalen schroef

Onbrandbare steunblokjes    (gekleurd) 
en kunststof stelblokjes    (gekleurd)

Draaideur/-raam

10 cm

10 cm

*  Schuiframen: Controleer bij ramenfabrikant 
of testrapport aanwezig is.

SGG Vetrofl am

Band altijd schuin insnijden.
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•  Plaats steunblokjes op de plekken van 
zwaartekracht en zwaaikracht.

•  De ruimte rondom het glas gelijk 
houden met stelblokjes.

   Onbrandbare steunblokje
   Kunststof stelblokje (gekleurd)

Vast raam

•  Het raam is gemonteerd. 
 

• Transport moet droog gebeuren.
•  Houd de opslag droog (of afdekken).
•  Als het glas in de verpakking toch nat is, pak het dan uit. 

Dit om aanslag te voorkomen.

•  Plak de keramische band 
altijd met overlengte in 
de sponning.

  Plak de keramische band 
altijd met overlengte in 

•  Plak de keramische band 
op de glaslat.

•   Zorg dat de keramische 
band iets minder hoog is 
dan de rand i.v.m. het later 
afkitten.

10 cm

10 cm

10 cm10 cm
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Bron: NEN 3576 / NPR 3577 Nederlandse Praktijk Richtlijn 

Brandstempel leesbaar 
aan vuurzijde

•  Plaats het glas altijd met 
stempel / tekst in de hoek,
leesbaar naar de vuurzijde.

 
 Bij twijfel bel Vetrotech,
tel. 0495-574435.

Insteekdiepte

•  Zorg dat de insteekdiepte 
van het glas circa 8-12 mm is.

5 6

7a 7b
Glas- of neuslat plaatsen 
in houten kozijn

B.  Plaats de houten neuslat 
met voorgeboorde gaten 
 op de sponning en bevestig 
de glaslat d.m.v. RVS-schroe-
ven (4,5 x 45 mm, 30 cm uit elkaar).

A

B

A.  Plak op de neuslat onder 
de voorgeboorde gaten de 
glaslatblokjes (30 cm uit elkaar).

Afkitten
•  Het glas wordt op afstand 

gehouden door de kera-
mische band. Wij raden 
u aan deze af te kitten 
met neutrale siliconenkit 
(zonder weekmakers).

8

B.  Sla de glaslat voorzichtig op 
zijn plaats met een houten 
of kunststof hamer.

A B

Het gebruik van een metalen hamer wordt ten zeerste afgeraden.

A.  Klik de stalen glaslat over 
de schroeven heen.

Dubbele beglazingEnkele beglazing

KLIK!

Glaslat plaatsen in 
metalen kozijn

A.  Plaats de houten glaslat 
met voorgeboorde gaten 
op de sponning. 

B.  Bevestig de glaslat d.m.v. 
RVS-schroeven (4,5 x 45 mm, 

20 cm uit elkaar).

Dubbele beglazingEnkele beglazing

A

B

C.   Draai de schroeven (4,5 x 
45 mm) door de stelblokjes 
heen voor een stabiele 
bevestiging.

30 cm 30 cm

5 mm 5 mm
C

Nooit glaslat nagelen.

SGG VETROFLAM is ook in tweezijdige toepassing mogelijk. 
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• Transport moet droog gebeuren.
•  Houd de opslag droog (of afdekken).
•  Als het glas in de verpakking toch nat is, pak het dan uit. 

Dit om aanslag te voorkomen.

Reinigen

• Verwijder informatiestickers.
•  Maak het glas schoon met 

voldoende schoon water 
(zonder zand) en een zachte doek.

•  Gebruik niet-agressieve, of op alcohol 
gebaseerde oplosmiddelen zoals aceton of spiritus.

•  Gebruik geen messen of andere harde en/of scherpe 
voorwerpen om lijmresten etc. te verwijderen.

Keramische band plakken

Glas droog houden

Zorg dat de keramische band goed 
op elkaar aansluit. 

Band altijd schuin insnijden.

•  Plak de keramische band 
altijd met overlengte in 
de sponning.

  Plak de keramische band 
altijd met overlengte in 

•  Plak de keramische band 
op de glaslat.

•   Zorg dat de keramische 
band iets minder hoog is 
dan de rand i.v.m. het later 
afkitten.

Band altijd schuin insnijden.
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•  Plaats steunblokjes op de plekken van 
zwaartekracht en zwaaikracht.

Onbrandbare steunblokjes    (gekleurd) 
en kunststof stelblokjes    (gekleurd)

•  De ruimte rondom het glas gelijk 
houden met stelblokjes.

   Onbrandbare steunblokje
   Kunststof stelblokje (gekleurd)

Vast raam Draaideur/-raam

*  Schuiframen: Controleer bij ramenfabrikant 
of testrapport aanwezig is.

Uitgangssituatie

7,5 x 112 mm
Plug ≥ 8 mm 

stalen schroef

•  Het raam is gemonteerd. 
 

SGG Contrafl am (Lite) 
SGG Swissfl am (Lite)

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm



Bronnen: • Bouwbesluit 3576 / Nederlandse Praktijk Richtlijn 3577.

Brandstempel Insteekdiepte

•  Zorg dat de insteekdiepte 
van het glas circa 13-17 mm is.

5 6

7a 7b
Glas- of neuslat plaatsen 
in houten kozijn

Dubbele beglazingEnkele beglazing

Glaslat plaatsen in 
metalen kozijn

Dubbele beglazingEnkele beglazing

A

B

A.  Plak op de neuslat onder 
de voorgeboorde gaten de 
glaslatblokjes (30 cm uit elkaar).

A.  Plaats de houten glaslat 
met voorgeboorde gaten 
op de sponning. 

A

B

C.   Draai de schroeven (4,5 x 
45 mm) door de stelblokjes 
heen voor een stabiele 
bevestiging.

Afkitten
•  Het glas wordt op afstand 

gehouden door de kera-
mische band. Wij raden u 
aan deze af te kitten met 
neutrale siliconenkit
(zonder weekmakers).

8
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30 cm 30 cm

5 mm 5 mm
C

Het gebruik van een metalen hamer wordt ten zeerste afgeraden.

Nooit glaslat nagelen.

B.  Sla de glaslat voorzichtig 
op zijn plaats met een 
houten of kunststof 
hamer.

A.  Klik de stalen glaslat over 
de schroeven heen.

A B

KLIK!

B.  Plaats de houten neuslat 
met voorgeboorde gaten 
 op de sponning en bevestig 
de glaslat d.m.v. RVS-schroe-
ven (4,5 x 45 mm, 30 cm uit elkaar).

B.  Bevestig de glaslat d.m.v. 
RVS-schroeven (4,5 x 45 mm, 

20 cm uit elkaar).

•  Plaats het glas altijd met stempel / 
tekst in de hoek, zorg dat de 
vulopening naar onderzijde gericht 
is (zie aanwijzingen op het glas)

 Bij twijfel bel Vetrotech, 
tel. 0495-574435


