
 

Montagehandleiding 

Garantie 

Als je voor het monteren onze FIX-IN producten gebruikt, geeft AGC 10 jaar garantie 
op de glazen keukenachterwanden. De garantie wordt gegeven op het niet 
afschilferen, barsten van de verf of verkleuren van de verf, nadat deze AGC 

beglazingen in contact zijn gekomen met AGC FIX-IN verlijmingsproducten, op 
voorwaarde dat de montage is gedaan conform onze montagehandleiding. 

Voorbereiding en afwerking 

Ondergrond 
Als ondergrond voor het glas kunnen veel verschillende materialen worden gebruikt. De ondergrond 
moet stevig genoeg zijn om het gewicht van het glas te dragen (2,5 kg/m²/mm) zonder risico op scheef- 
of kromtrekken of enige andere vervorming. Ook moet de ondergrond egaal en vlak genoeg zijn om 
zichtbare verbuiging van het glas te voorkomen. Als de ondergrond poreus is, dient het eerst te worden 
behandeld met een primer. AGC biedt één primer voor het verlijmingssysteem met silicone (zie de tabel 
hieronder: Ondergronden en primers). Om een krachtige hechting te verzekeren tussen het glas en de 
ondergrond, moeten alle onderdelen grondig worden gereinigd en gedroogd. Ook moeten ze ontdaan 
worden van stof, deeltjes, olie, was, vuil of andere onzuiverheden die de hechting zouden kunnen 
verminderen. Er zijn verscheidene redenen waarom zulke onzuiverheden zouden kunnen optreden: 
slijpwerkzaamheden, bekistingsolie, door vet beschermde metalen oppervlakken of zelfs vuile vingers. 
Het beton moet droog genoeg zijn (gewoonlijk na 3 maanden) voordat het gebruikt kan worden als 
ondergrond voor glas. 

Kleur ondergrond 
Wanneer men doorzichtige voegkit gebruikt, kan de kleur van het muuroppervlak zichtbaar zijn door de 
voegen. Om uniforme voegen te verkrijgen, raadt AGC aan de hele muur te lakken (of ten minste de 
ruimte achter de glasvoegen) in een soortgelijke kleur als de kleur van het glas. Nota voor het verlijming 
met silicone: Voor sommige lichte kleuren (kleuren gemarkeerd met SW in kleurkaart) raad AGC aan een 
witte geschilderde achtergrond te gebruiken. In dit geval is geen extra wand primer op het poreuze 
oppervlak nodig, omdat de verf vervolgens als primer functioneert. Als gekleurde geschilderde stroken 
achter de voegen worden gewenst, altijd gebruik maken van tape op de witte gebieden naast deze 
stroken. 

Vlakheid van de muur 
Om de vlakheid en egaalheid van een muur (afgewerkt oppervlak) te meten: houdt u een waterpas 
tegen de muur (1) om te bepalen hoe glad deze is en of er pieken zijn. De maximumhoogte van de 
pieken wordt beperkt ten opzichte van de afstand tussen de pieken. 



 

 

Vereisten voor muren, vlakheid Afstand tussen pieken (3) Maximumdiepte van dal (2) 
Muuroppervlak, afgewerkt 1 m 3 mm 
Muuroppervlak, afgewerkt 4 m 8 mm 
Muuroppervlak, afgewerkt 10 m 15 mm 
 

Snijden en boren 

Onze glazen keukenachterwanden zijn van gehard glas. Gehard glas kan na harding niet meer worden 
bewerkt! 

Plaatsingssystemen 

Verlijming is de meest gebruikelijke methode om glasbladen aan een ondergrond (zoals muren, 
meubilair en andere structuren) te hechten. AGC heeft vele jaren van succesvolle ervaring op dit gebied 
en biedt zijn eigen geavanceerde oplossingen voor de vele beschikbare verlijmings- en 
bevestigingsmogelijkheden. Verlijmingssystemen zijn onzichtbaar. In tegenstelling tot veel 
bevestigingsmethoden (met schroeven, klinknagels, enz.) wordt met verlijmingssystemen gegarandeerd 
dat er geen zichtbare bevestigingswijze is die de gladde aanblik van de vlakke glazen muur onderbreekt.  

AGC biedt een oplossing voor interieurtoepassingen waar de lijm, aangepaste juiste primer en 
oppervlakte-activator beschikbaar zijn. Alle onderdelen van het systeem zijn gestandaardiseerd om erop 
toe te zien dat het glas naar behoren aan de ondergrond hecht. Voor goede resultaten is het nodig om 
de uiterste verkoopdata en de opslagvoorwaarden van het product te respecteren (zie technische 
infosheets (TDS) en veiligheidsinformatiefiches (MSDS)). Lokale regelgeving respecteren bij het gebruik 
van de AGC-FIX-IN System. 



Silicone is de meest gebruikte verlijmingsmethode. Het glas kan op zeer uiteenlopende ondergronden 
worden verlijmd. Sommige ondergronden en glasproducten vereisen een voorafgaande behandeling 
met primers of oppervlakte-activatoren. 

Geteste en goedgekeurde AGC-producten: 

• FIX-IN PR muurprimer 
• FIX-IN SA oppervlakte-activator (veiligheidsfolie) 
• FIX-IN AT tape (als afstandshouder en voor de initiële hechting) 
• FIX-IN SL silicone 

FIX-IN SL Silicone 
De meest gebruikelijke manier om glasbladen te plaatsen is om ze aan de ondergrond te verlijmen met 
producten op basis van silicone. Het FIX-IN systeem verzekert een goede compatibilteit tussen de 
verschillende onderdelen, zodat schade aan de lak als gevolg van bijtende onderdelen in de lijm wordt 
vermeden. Het FIX-IN systeem is ideaal voor Lacobel, Matelac en Mirox, met of zonder extra 
veiligheidsfolie. Het is ook geschikt voor Lacobel T / Matelac T (alleen voor gebruik binnenshuis!), dat 
altijd wordt geproduceerd zonder veiligheidsfolie. Het FIX-IN systeem is zowel bestemd voor gebruik in 
vochtige als droge ruimten, maar alleen binnenshuis. Terwijl de silicone uithardt, kan het zichtbaar zijn 
vanaf de voorzijde van het glasblad. Zodra de silicone volledig is uitgehard, is deze echter niet meer te 
zien. Voor Crisp White, in het Lacobel T / Matelac T assortiment, raadt AGC aan geen silicone te 
gebruiken omdat hierbij permanent zichtbare vlekken worden gevormd. 

NB: 
Lokale normen en voorschriften moeten worden gerespecteerd bij het plannen van projecten en het 
plaatsen van glasbladen. 

Belangrijk: 
FIX-IN SL moet worden opgeslagen (tussen 5°C en 25°C) en gemanipuleerd in overeenstemming met de 
technische infosheet (TDS), de Installatiehandleiding en de veiligheidsinformatiefiches (MSDS). 

FIX-IN SL SILICONE 
AGC’s doorzichtige FIX-IN SL silicone is ideaal om een stevige hechting te verkrijgen tussen 
verzilverd/gelakt glas en een ondergrond. Silicone FIX-IN SL moet worden gecombineerd met FIX-IN AT 
tape. Zo is men zeker dat de siliconenlijm uithardt in de juiste einddikte en dat de juiste ventilatie wordt 
verkregen. 

FIX-IN PR PRIMER 
Als de ondergrond poreus is, dient ze eerst te worden behandeld met een primer. De primer bereidt de 
ondergrond voor zodat deze een goed oppervlak vormt om het glas op te verlijmen. 

FIX-IN SA OPPERVLAKTEACTIVATOR 
Bij alle producten met een SAFE+ veiligheidsfolie moet op deze folie een oppervlakte-activator worden 
aangebracht vóór het gebruik van FIX-IN SL silicone en FIX-IN AT tape. 

  



GEBRUIK 
AGC’s FIX-IN SL Siliconelijm wordt altijd in verticale lijnen op het muuroppervlak aangebracht. Als het 
oppervlak vlak en recht is, kan de lijm ook aan de rugzijde van de glasbladen worden aangebracht. 
Verder moet de dubbelzijdige tape altijd parallel met de siliconenlijnen worden aangebracht. Dit zorgt 
voor ventilatie terwijl de silicone uithardt en verschaft bovendien de permanente ventilatie die 
decoratieve glasproducten zoals Mirox, Lacobel, Matelac en Lacobel T nodig hebben om te voorkomen 
dat er zich aan de rugzijde van het glas condensatie vormt. Een roller moet worden gebruikt om de tape 
tegen de ondergrond te duwen (vóór verwijdering van de beschermstrook) en een goede hechting te 
verzekeren. Verder verschaft de tape een initiële hechting totdat de siliconelijm zijn volle sterkte heeft 
bereikt. De onderstaande tabel toont de minimaal aanbevolen lijmlijnen voor het AGC FIX-IN systeem. 
Het aantal lijmlijnen hangt af van de dikte (gewicht: 2,5 kg/mm/m²) van het glas. De juiste hoeveelheid 
lijm wordt verzekerd door gebruik van een V-vormige spuitmond (geleverd bij de tube AGC FIX-IN SL). 

Zie onderstaande tabel om te berekenen hoeveel FIX-IN SL moet worden gebruikt. De glasbladen 
moeten onmiddellijk na aanbrenging van de FIX-IN SL silicone worden gemonteerd, voordat er zich op 
de lijm een vel vormt (binnen 15 minuten). 



 



 

Materiaal Product Glasdikte Minimale strekkende meter per m2 
Siliconenlijm FIX-IN SL 6 mm 5 
Tape (naast 
siliconenlijm) 

FIX-IN AT 6 mm 3 

 


