Gebo Structurele Beglazing

plakglas om esthetische redenen; men
vindt het mooi of modern. Plakglas vindt
zijn oorsprong op een “snel” varend
jacht. Jachtontwerpers zoeken steeds
naar iets nieuws, net als in de mode.
TECHNIEK
STRUCTURELE BEGLAZING;
GLAS VERLIJMD
Structurele beglazing oftewel “plakglas”
komt voort uit de autoindustrie en wordt
tegenwoordig ook toegepast in de jachtbouw. Men kiest niet voor plakglas omdat het beter zou zijn; de keuze gaat naar

Plakglas dient verdiept verlijmd te worden in een sponning. Om een zo strak
mogelijk uiterlijk te krijgen is de passing
van het glas in de sponning belangrijk.
Daarom moet bij het maken van mallen
of bij het digitaal inmeten nauwkeurig
worden gewerkt. Op basis van die meting
of mallen wordt het glaspakket gefabri-

KEUZE MOGELIJKHEDEN
Structurele beglazing geeft veel vrijheid qua
vorm, uitvoering en kleur. Glas kan worden
uitgevoerd in helder of getint glas. Ook is
het mogelijk te kiezen voor enkel, geïsoleerd,
verwarmd of veiligheidsglas. Veel is mogelijk,
alles in overleg en naar wens en technische
mogelijkheden.
GEBO adviseert u graag en kan u bijstaan in
uw project van ontwerp tot montageproces!
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ceerd.
Montage geschiedt na ontvetting, het
aanbrengen van een hechtingsmiddel en
de ramen daadwerkelijk te voorzien van
kit. Na plaatsing en droging zal het geheel nogmaals worden afgewerkt met kit
en geheel schoon worden opgeleverd.

ADVIES
Gebo werkt al jaren met plakglas en
heeft ruime ervaring met het inmeten
en plaatsen van dit glas. Betrek Gebo
daarom direct bij aanvang van uw project! Naar aanleiding van onze ervaring,
adviseren we u aandacht te geven aan
de volgende zaken:
VENTILATIE
Eigenlijk zou in elk schip dat wordt voorzien van plakglas, airconditioning moeten worden geïnstalleerd. In elk schip is
ventilatie belangrijk. Indien u als werf
kiest voor plakglas, zorg er dan voor dat
er voldoende geventileerd kan worden.
Ventilatie d.m.v. van dakluiken en/of via
een kajuitdeur alleen voldoet niet; het
kan immers regenen en dan kunnen dakluiken en deuren niet open blijven staan.
Laat in de slaaphut(ten), keuken en de
badkamer in ieder geval patijspoorten
monteren die open kunnen!

Mocht de overige ruimte onvoldoende
geventileerd zijn, dan kunt u altijd nog
overwegen in de plakruiten patrijspoorten te laten monteren.
INMETEN
Laat het inmeten en plakken over aan
specialisten die ruime ervaring hebben.
Te vaak worden er fouten gemaakt, die
binnen de kortste tijd lekkage tot gevolg
hebben.
Weet dat voor het plakken van deze
glassoort eisen gesteld worden aan
temperatuur en vochtigheidsgraad. Hierdoor is het niet mogelijk bij eventuele
glasschade “even” een ruit te vervangen. Het plaatsen van een noodruit is
niet mogelijk. Plakglas heeft een lange
levertijd, en zoals gezegd, bij natte en
of koude omstandigheden zal het schip
naar een droge en voldoende warme
plaats moeten worden gebracht.

DE VOORDELEN
- Modern en strak
- Gebo kan het “digitaal” inmeten of
maken van de mallen verzorgen;
gen op uw wensen;
- Naast levering is ook plaatsing door
Gebo mogelijk!
Wilt u meer informatie ontvangen of
een offerte aanvragen? Neem dan
contact op met de verkoopafdeling van
Gebo

WWW.GEBO.COM
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