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1. PRODUCTEN 
 
Deze handleiding voor verwerking beslaat het volgende product: 
 

 iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF  

Dit glas is op beide zijden gecoat: anti-condens op zijde 1 en iplus 1.1, Energy N, ipasol neutral 70/37 of 
Stopray Vision-72 op zijde 2. 
 
De coating op zijde 1 is een harde coating (EN 1096 klasse A). 
De coating op zijde 2 is een offline coating (EN 1096 klasse C). 
 
Beide typen glas worden geleverd met de anticondenscoating naar de buitenzijde van de bok gericht. 
De eerste glasplaat van de stapel, die naar de bok is gericht, is een dekglas (Planibel Clearlite 4 mm). 
 
Als de klant het andersom wenst, zal hij dit zo moeten bestellen. 

2. OPLEVERING EN OPSLAG 
 
2.1.  Lossen 
 
De pakketten met glas moeten bij aankomst worden gecontroleerd. AGC aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor gebreken na levering of tijdens de behandeling, verwerking of installatie van eindproducten in het 
gebouw als onderstaande procedure niet wordt gevolgd:  

 Plaats het rek op een perfect vlakke ondergrond. 
 Gebruik de geschikte uitrusting voor verplaatsing van goederen. 
 Plaats de griffe perfect in het midden. 
 Voorkom dat de beschermende verpakking wordt beschadigd tijdens de hantering. 
 Plaats het glas op geschikte rekken. 
 Leef alle aanbevelingen uit deze handleiding voor de verwerking strikt na. 

 

Algemene opmerkingen:  

 Klemmen, draagriemen, hijsbalken en ander transportmaterieel moeten aan de geldende 
voorwaarden voldoen en goedgekeurd zijn door de betrokken autoriteiten  

 Let te allen tijde op de veiligheid van het personeel. Verbied de toegang aan personeel dat niet in de 
transportzone aanwezig moet zijn. Draag de geschikte beschermende kleding.  

 Het personeel moet de nodige opleiding hebben genoten. 

 
2.2.  Opslag van de pakketten 
 
Storing Het correct opslaan van pakketten verlaagt het risico op chemische of mechanische schade aan het 
glas.  

In het algemeen moeten grote schommelingen van temperatuur en vochtigheidsgraad, die tot condensatie 
op het glas kunnen leiden, worden vermeden. Deze schommelingen komen meestal voor in de buurt van de 
laad- en loszones. De glasbladen mogen beslist niet in contact komen met water.  

Zorg ervoor dat de omgevingslucht niet is vervuild met corrosieve elementen, zoals chloor of zwavel. Deze 
stoffen kunnen vrijkomen uit machines met verbrandingsmotoren, accu-laadpunten, strooizout op de grond, 
enz..  

Tijdens het transport wordt het glas op bokken geplaatst. Deze zijn niet bedoeld voor opslag. Daarom moeten 
de PLF's op bokken worden opgeslagen met afstandshouders tussen de pakketten waarbij alle pakketten 
met dezelfde afmetingen bij elkaar worden opgeslagen.  
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 Glasbladen uit voorraad (PLF) 

Voor de volgende markten: Oostenrijk, Benelux, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Lichtenstein, Noorwegen, Zweden, San Marino, Estland, 
Letland, Litouwen, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Bosnia-
Hercegovina, Macedonië, Servië, Montenegro, Kosovo, Kroatië en Slovenië : geen speciale bescherming.  

Houdbaarheid: het glas moet vanaf de levering in de fabriek van de verwerker binnen 3 maanden worden 
opgebruikt. 

 

Voor alle overige markten worden de pakketten voorzien van speciale bescherming: 

Zakjes met droogmiddel worden bevestigd bovenop en naast de stapel (tweederde van de hoogte, vanaf de 
bovenhoeken). Aan alle vier de zijden van de stapel wordt een beschermende tape aangebracht. 

Houdbaarheid: maximaal 3 maanden nadat het glas in de fabriek van de verwerker werd geleverd, op 
voorwaarde dat de tape nog op zijn plaats zit en onbeschadigd is. 

Zodra het pakket geopend is, dient het glas binnen een week te worden opgebruikt. 

Wij raden u aan om bij ontvangst te controleren of de verpakking tijdens het vervoer/de hantering is 
beschadigd. Indien de weerbestendige verpakking beschadigd is, kunnen condensatieplekken op het glas 
verschijnen. In dit geval moet u de verpakking openen om er een zakje droogmiddel uit te halen en dit te 
wegen. Neem onmiddellijk contact op met AGC.  

 

Glasbladen uit voorraad (DLF) 

Voor de volgende markten: Oostenrijk, Benelux, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Lichtenstein, Noorwegen, Zweden, San Marino, Estland, 
Letland, Litouwen, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Bosnia-
Hercegovina, Macedonië, Servië, Montenegro, Kosovo, Kroatië en Slovenië:  

 

Voor “losse” leveringen: geen bescherming. 

Houdbaarheid: het glas moet vanaf de levering in de fabriek van de verwerker binnen 3 maanden worden 
opgebruikt. 

 

Voor levering van “eindkappen”: zakjes met droogmiddel worden bevestigd bovenop en naast de stapel. Aan 
alle vier de zijden van de stapel wordt een beschermende tape aangebracht.  

Houdbaarheid: maximaal 3 maanden nadat het glas in de fabriek van de verwerker werd geleverd, op 
voorwaarde dat de tape nog op zijn plaats zit en onbeschadigd is. Zodra het pakket geopend is, dient het 
glas binnen een week te worden opgebruikt. 

 

Voor alle overige markten (eindkappen): 

Aan alle vier de zijden van de stapel wordt een beschermende tape gekleefd.  

Vervolgens wordt een beschermende plastic film om de stapel gewikkeld, met enkele zakjes droogmiddel 
tussen het glaspakket en de plastic film. 

Houdbaarheid: maximaal 3 maanden nadat het glas in de fabriek van de verwerker werd geleverd, op 
voorwaarde dat de tape nog op zijn plaats zit en onbeschadigd is. Zodra het pakket geopend is, dient het 
glas binnen een week te worden opgebruikt. 
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3. VERWERKING 

3.1.  Veiligheid 
 
In elk stadium van het verwerkingsproces dient het personeel dat het glas behandelt, de geschikte uitrusting 
te dragen: veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen2, veiligheidsbril, … 

3.2.  Snijden 
 

Vóór het snijden is de anticondenscoating herkenbaar wanneer men naar de "ingesneden" rand van het glas 
kijkt. 

 

Onderstaande specifieke voorzorgsmaatregelen moeten bij het snijden van het glas in acht worden 
genomen:  

 Onder het snijden moet de anticondenscoating naar beneden gericht zijn. Op deze manier bevindt 
het snijgereedschap zich op de offline coating. Van deze coating moeten de randen worden 
weggeslepen, meteen tijdens het snijden of vóór het assembleren van de dubbele beglazing (zie 
volgende §). 

 De gebruikte snijolie moet compatibel zijn met de coating, moet voldoende vluchtig en 
wateroplosbaar3 zijn. 

 Het werkblad en breekgereedschap dat wordt gebruikt voor de verwerking van het glas, moet 
daarvoor vooraf zijn goedgekeurd. 

 De snijtafel dient vrij te zijn van schurende materialen als glasstof of -schilfers. 
 Het snijpersoneel dient schone handschoenen te dragen om vingerafdrukken op de offline coating te 

vermijden. 
 Als het glas moet worden gesneden met een vorm, dient deze vorm heel voorzichtig te worden 

gepositioneerd en moet u ervoor zorg dragen hem niet over de coating te krassen. Wij raden u aan 
tussen de vorm en het glas een beschermend blad te plaatsen.  

 De gesneden glasbladen moeten op rekken worden geplaatst. U dient er bij het verplaatsen voor te 
zorgen dat de coating op het eerste blad niet tegen de achterkant van het rek rust. Alle 
opeenvolgende bladen dienen andersom te worden geplaatst.  

 Er zijn geen specifieke afstandshouders vereist indien de oorspronkelijke poedertussenlaag nog 
aanwezig is. Als er om een of andere reden niet voldoende poedertussenlaag meer op het glas ligt, 
verdient het aanbeveling kurken afstandshouders4 tussen de glasbladen te plaatsen. 

 

3.3. Verwijdering van de randen 

 

De randen van de offline coating van de iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF of ipasol neutral 

70/37-AF moeten langs de hele omtrek van het glas worden weggeslepen, zodat de dichtingskit in contact 

komt met het glas en niet met de coating. 

  

Bij montage in dubbele beglazing moeten de randen zo ver worden verwijderd als de dichtingskit. De rand 

van de verwijderde zone moet de butyllijn aanraken. Het verwijderen van de randen kan geschieden bij de 

montage in dubbele beglazing of bij het snijden. In beide gevallen moet ervoor worden gezorgd dat de 

slijpstof volledig wordt verwijderd. De kwaliteit van het proces van randverwijdering kan op een van de 

volgende manieren worden geïnspecteerd:  

 met een ohmmeter (als de ohmmeter niet reageert, is de coating naar behoren verwijderd). 

 visuele inspectie of reflectie. 
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3.4. Edge processing 

 

iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF kan aan de randen worden 
bewerkt. 
 
Wanneer de gesneden platen van de snijlijn komen, is de positie van de offline coating te zien aan de 
"ingesneden rand" van het glas. 
 

a) Hantering van het glas 
 
Het personeel dat de randen van het glas behandelt en bewerkt moet veiligheidshandschoenen2 dragen. 
 

b) Bewerking van de randen 
 

Op de markt zijn verscheidene typen machines verkrijgbaar voor het bewerken van de randen:  

 

Kruisbandsysteem  

Wij bevelen het personeel aan diamantgordels te gebruiken en zich strikt aan de instructies van de 
leverancier te houden, met name wat snelheid en afkoeling betreft.  

De offline coating is naar boven gericht bij horizontale machines, en naar de operator toe bij verticale 
machines. 

 

Verticaal enkelzijdig systeem  

Aangezien het glas op zijn plaats wordt gehouden door rubberen rupsblokken, loopt u hierbij het risico de 
coating te krassen. De offline coating is naar de operator toe gericht. 

 

Horizontaal dubbelzijdig systeem 

De offline coating is naar boven gericht. Dit type machine kan worden gebruikt op voorwaarde dat het glas 
op zijn plaats wordt gehouden door schone banden. De snelheden van de verschillende transportbanden 
dienen synchroon te lopen. Enkele watersproeiers worden zo geplaatst dat de verf afgespoeld en van 
onzuiverheden ontdaan wordt (vuil, glasstof..) vlak voordat hij in contact komt met de bovenste 
transportbanden.  

 

Computer Numerical Control (CNC) systemen)  

De offline coating is naar boven gericht. 

Het glas wordt eerst volledig afgespoeld alvorens te worden gewassen. Het wassen dient onmiddellijk na de 
randbewerking te geschieden. 

 

Algemene aanbevelingen voor bewerking randen:  

 Het glas moet vochtig blijven gedurende het bewerkingsproces, om ‘natuurlijke opdroging’ te 
vermijden.  

 Het glas moet na bewerking onmiddellijk worden gewassen.  
 Het glas kan worden bewerkt aan de hand van droge kruisbanden, op voorwaarde dat het 

afzuigsysteem effectief genoeg is om de bij het slijpen vrijgekomen stof te verwijderen. 
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3.5.  Wassen 

 

In dit stadium wordt het glas gewassen, gespoeld en gedroogd.  

 

De offline coating is naar boven gericht. 

 

Vlak voordat het glas de wasmachine ingaat, moet een sproeierleiding met leidingwater worden 

geïnstalleerd. Deze leiding vormt een barrière voor alle schurende elementen op de verfzijde 

(slijpresten) die krassen zouden kunnen veroorzaken wanneer de borstels en de breekrollen in 

contact komen met de coating.  

 

Het glas moet gewassen worden met schoon, gedemineraliseerd water, met een pH-waarde van 7 (± 1) en 

een geleidbaarheid < 30 μS/cm. Het spoel- en waswater mag geen harde deeltjes (zoals kalk) en geen  

zuur/wasmiddel bevatten want deze kunnen de coating beschadigen.  

 

Wij bevelen het gebruik aan van "zachte" borstels (doorsnede van vezels < 0,15 mm), waarvan 1-2 mm in 

contact komt met het glas. Er moet genoeg water zijn om te verzekeren dat het gelijk en efficiënt over de 

coating verdeeld wordt voordat het in contact komt met de borstels.  

 

Het is van belang de cyclus niet stop te zetten terwijl het glas zich in de wasmachine bevindt.  

 

Na het wassen dienen rondom het glas micro-zuignappen4 te worden geplaatst, daar waar de randen 

zullen worden verwijderd, teneinde ieder contact tussen het glas en de coating te vermijden. Voor grote 

glasbladen dient een blad papier in het midden van het glas worden geplaatst.  

 

Het glas moet geheel droog zijn. Wij raden u aan te checken of de luchtfilters van de ventilatie-eenheden 

schoon zijn.  

 

Bij de uitgang van de machine worden twee of drie halogene schijnwerpers geplaatst, om het glas 

correct te belichten (verticaal, van bovenaf) en zelfs eventuele overtredingen van de 

bovengenoemde voorschriften snel te kunnen vaststellen en corrigeren. 

 

Samenvatting van de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt voor het bewerken en wassen van 

het glas:  

 

AGC raadt af om tijdens de randbewerking koelmiddel in het water te gebruiken. 

 

Wat het wasproces betreft: 

 

 Geen afwasmiddel gebruiken 

 Watertemperatuur < 40°C  

 pH 7 ± 1  

 Geleidbaarheid < 30 μS/cm  

 

Voorzorgsmaatregelen: 

 Als het glas handmatig wordt gelost, dient het personeel schone handschoenen te gebruiken2. 

 Grotere en zwaardere platen dienen te worden verplaatst met een evenaar. De zuignappen van de 

evenaar dienen te worden bedekt met een beschermend materiaal1. 

 Bij het verplaatsen dient men ervoor zorg te dragen dat de offline coating  op de eerste plaat niet 

tegen de achterzijde van het rek rust. Alle volgende platen moeten de andere kant op worden 

gericht. 
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3.6.  Verpakking 

 

Indien de iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF of ipasol neutral 70/37-AF glazen niet in 
dezelfde fabriek in dubbele beglazing worden gemonteerd, dienen de volgende aanbevelingen voor 
verpakking te worden gevolgd:  

 Tussen elk glasblad moet een 1 mm dikke afstandshouder5 in polyethyleenschuim worden 
geplaatst.  

 Het pakket glas moet in waterdicht plastic worden verpakt. In de verpakking dienen zakjes met een 
droogmiddel te worden geplaatst6.  

 Er moet op worden gelet dat het pakket correct aan het rek is bevestigd zodat de glasbladen niet 
tegen elkaar schuren.  

 Het glas wordt binnen een week na harding in isolerende beglazing gemonteerd. 

 

3.7.  Gebruik in enkel glas 

 

iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF heeft aan één zijde een 
klasse C coating, en kunnen niet als enkele beglazing worden gebruikt. 

 

3.8.  Montage in isolerende beglazing (IGU) 

 

iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF moet in een dubbele 
beglazing worden geassembleerd. De anticondenscoating moet in positie 1 worden geassembleerd. 
 
Het glas dient binnen één week na het snijden te worden geassembleerd in een isolerende beglazing. 
 
De verwerker moet controleren of de coating compatibel is met de dichtingsproducten. 

 

3.9.  Identificatie van het gecoate oppervlak 

 

Indien de randen van het glas niet zijn weggeslepen is de positie van de offline coating heel eenvoudig te 

vinden door naar de "ingesneden rand" van het glas te kijken. Aangezien het glas werd gesneden op de 

offline gecoate zijde, geeft de "ingesneden rand" de positie van deze coating aan. 

 

Nadat de randen van het glas zijn bewerkt, is de “ingesneden rand” niet langer zichtbaar. 

 

Er zijn twee manieren om de coatings te identificeren: 

 Met behulp van een coatmeter (vierpuntssensor): de anticondenscoating heeft een weerstand van 

> 8 Ohm. De offline coating 2 tot 3 Ohm. 

 Door beide coatings met uw handschoenen aan te raken: de anticondenscoating voelt veel zachter 

aan dan de andere. 

 
De anticondenscoating van de iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF 
dient zich altijd op positie 1 bevinden. 
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3.10. Opslag van vaste maten / isolerende beglazing 

 

a) Tijdens het bewerken in dezelfde fabriek 
 
Na de verschillende bewerkingsstappen, wanneer het glas in rekken is opgeslagen, zijn geen specifieke 
afstandshouders vereist wanneer de oorspronkelijke poedertussenlaag nog aanwezig is. Als er om een of 
andere reden toch niet voldoende poedertussenlaag op het glas ligt, en vooral na het wassen, verdient het 
aanbeveling kurken afstandshouders tussen de glasbladen3 te plaatsen. Dat geldt tevens voor pakketten 
die beglazing van verschillende afmetingen bevatten. 
Het glas moet worden opgeslagen zoals beschreven in § I.2. 
 

b) Vaste maten naar een andere fabriek vervoeren 
 

Als iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF van de verwerkingsfabriek 
aan een andere fabriek moet worden geleverd, moeten onderstaande aanbevelingen in acht worden 
genomen:  

 tussen elk glasblad moet een 1 mm dikke afstandshouder in polyethyleenschuim worden geplaatst. 
 er moet op worden gelet dat het pakket correct aan het rek is bevestigd zodat de glasbladen niet 

tegen elkaar schuren.  
 het pakket glas moet in waterdicht plastic worden verpakt. In de verpakking dienen zakjes met een 

wateronttrekkend middel te worden geplaatst. 

 

c) Ter plaatse 
 

Wanneer het glas ter plaatste wordt geleverd om in de gevel te worden geïnstalleerd, moet het op een droge, 
overdekte en geventileerde plaats worden opgeslagen. Het glas mag nooit horizontaal en niet in volle zon of 
in de buurt van een warmtebron worden opgeslagen. 

 

4. CONFORMITEIT EN GARANTIE 
 

4.1.  Conformiteit 

 

Het iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 70/37-AF is conform de norm EN 
1096-1. 

 

In die norm is informatie terug te vinden over de inspectievoorwaarden en kwaliteitscriteria. 

 

4.2.  Garantie 

 

De garantie is beschikbaar op www.agc-yourglass.com  

 

4.3.  CE-markering 

 

Alle informatie en verklaringen inzake de CE-markering van iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-
AF en ipasol neutral 70/37-AF zijn te raadplegen op www.agc-yourglass.com/CE.  

http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/CE
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Wanneer een klant deze coatings verwerkt (isolerende beglazing), is hij verantwoordelijk voor de CE-
markering van de verwerkte producten en de bijbehorende vereisten (uitvoering van Initial Type Test, 
labelling van het glas, Factory Production Control,…). 

 

4.4.  Disclaimer 

 

De glasverwerker is verantwoordelijk voor de nodige controle van de verwerkte gecoate beglazing voor en 
na elke fabricagestap en voorafgaand aan de installatie. Als de professionele normen, gebruiksinstructies en 
verwerkingsinstructies uit deze handleiding en bijbehorende documentatie niet worden nageleefd, vervalt 
automatisch alle garantie op gecoat glas van AGC. We raden de glasverwerker aan tests met de typische 
glassamenstellingen voor het project uit te voeren alvorens zich ten opzichte van de klant te verbinden. De 
glasverwerker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eindproduct. 

5. BEGLAZINGSINSTRUCTIES 
 

De beglazingsinstructies van AGC zijn te raadplegen op www.agc-yourglass.com. 

De anticondenscoating moet naar buiten worden gericht (pos.1). 

De anticondenscoating kan eenvoudig gedetecteerd worden met behulp van een coatingdetector. De 
anticondenscoating is namelijk elektrisch geleidend. 

6. REINIGING VAN BEGLAZING OP DE GEVEL 
 

De reinigingsinstructies voor beglazing op de gevel zijn te raadplegen op www.agc-yourglass.com.  

7. OPMERKINGEN 
 

1 Aanbevolen beschermend materiaal voor zuignappen:  
Productbeschrijving: zuignapkap  
NB: max. doorsnede: 300 mm.  
Leverancier: IMPEXACOM  
Rue des tourterelles 14-16  
B - 5651 Thy le Château - België  
Tel.: + 32 71 612145  
Fax: + 32 71 612164  
 
2 Aanbevolen handschoenen:  
Productbeschrijving: HYD TUF 52-547 (handschoen maat 8-10 voor de behandeling van gecoat glas)  
Leverancier: IMPEXACOM  
Rue des tourterelles 14-16  
B - 5651 Thy le Château - België  
Tel.: + 32 71 612145  
Fax: + 32 71 612164  
 
3 Aanbevolen snijolie:  
Productbeschrijving: ACPE 5503 snijolie  
Leverancier: ROLAND  
Klein-Eilandstraat 4  
B – Brussel -België  
Tel.: + 32 2 5250618  

http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
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Fax: + 32 2 5200856  
 
4 Aanbevolen afstandshouder voor iplus 1.1-AF, Energy N-AF, Stopray Vision-72-AF en ipasol neutral 
70/37-AF (strippen van de coating):  
Productbeschrijving: kurken schijven met micro-zuignappen (3x20x20 mm)  
Leverancier: VITO IRMEN 
Mittelstrasse 74-80  
D - 53407 Remagen - Duitsland  
Tel.:+ 49 26 42 40 07 10  
Fax:+ 49 26 42 42 913  
 
5 Aanbevolen verpakkingsschuim:  
Productbeschrijving: 1 mm verpakkingsschuim  
Leverancier: SCRIPHORIA  
Wellen - België  
Tel.: + 32 11 370 111  
 
6 Aanbevolen zakjes met droogmiddel:  
Productbeschrijving: droogmiddel in zakjes van 125 g  
Leverancier: STOKVIS  
Vilvoorde - België  
Tel.:+ 32 2 255 06 11  
  


