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1. VERPAKKINGSWIJZE 
 
Met een goede verpakking kunnen beschadigingen worden voorkomen in de volgende 
risicosituaties: 
 

 Chemische risico's: oppervlaktebeschadigingen als gevolg van regen (directe regenval op de 
gestapelde beglazingen) of condensvorming (wegens temperatuurschommelingen); 

 Mechanische risico's: oppervlaktebeschadigingen, breuken, enz. 
 
Mirox spiegels zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen: PLF, DLF, MF (zie Product Catalogue op 
www.yourglass.com). 
 
Een etiket op de rand van de stapel noemt de exacte inhoud van elk van de ladingen. 
 

Etiket Verklaring 

XXXXXX-XX-XXX Stapelnummer 

PLANIBEL CLEAR 
 

Kleur floatglas 

MIROX 3G SAFE+ Productcode (*) 
 

6 MM Dikte 

255.00*321.00CM Afmeting in cm 

0024 glasbladen Aantal volumes 

000196.56 m² Aantal m² per stapel 

001916.46 kg Nettogewicht 
(*) Productcode 
 
MIROX3G  = MIROX 3G spiegel 
MIROXMNGE  = MIROX MNGE spiegel 
SAFE+   = Doorzichtige veiligheidsfilm 

2. OPSLAG 
 
Bij ontvangst van de bestelling zorgvuldig de staat van elke stapel glas controleren en 
elke breuk, elk spoor van vocht en elk ernstig gebrek melden,  
 

 hetzij aan de transporteur, die uw opmerkingen met alle vereiste documenten moet opnemen in de 
CMR,  

 hetzij aan de AGC-vertegenwoordiger, hetzij rechtstreeks aan de fabriek.  
 

Dit moet binnen maximaal 7 dagen na de datum van ontvangst gebeuren. 
 
Het product moet: 
 
a. zo snel mogelijk worden uitgepakt; 
 
b. altijd worden opgeslagen: 
 

 in verticale stand op een zachte ondergrond (bv. houten latten), met gebruik van tussenlagen of 
afstandhouders; 

 in droge en goed geventileerde ruimten zonder al te grote temperatuurschommelingen, om 
condensvorming te vermijden; 

 ver van warmtebronnen of bijtende materialen zoals bijvoorbeeld dampen van organische 
oplosmiddelen, chemische producten, zuren, brandstoffen,.... 

 nooit buiten! 
 
De opslagduur hangt af van de mate waarin aan de bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaan. AGC raadt u aan Mirox 3G en MNGE spiegels nooit langer dan 6 maanden op te slaan. 
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3. OPPAKKEN 
 
Algemene opmerkingen: 
 

 Elk rechtstreeks contact met harde materialen vermijden. 
 Vóór elke verplaatsing de etiketten en/of tape op de rand van de stapel verwijderen. 
 De hijsbalk moet goed worden gecentreerd. 
 Het blad wordt eerst licht opgetild en vervolgens van de overige bladen gescheiden. 
 Wrijvingen tussen de rand van een blad en het oppervlakte van de andere bladen moeten worden 

voorkomen om krassen te vermijden. Met name in het geval van gecoat glas. 
 De hijsbalken met zuignappen en het overige transport- en hefmaterieel moeten aan de geldende 

voorschriften voldoen en goedgekeurd zijn door de betrokken autoriteiten. 
 De goede hechting van de zuignappen dient vóór de verplaatsing te worden gecontroleerd. 
 Zie te allen tijde toe op de veiligheid van het personeel. Hou al het onnodige personeel uit de 

transportzone. Draag geschikte beschermende kledij. 
 Het personeel dient de vereiste training te hebben gekregen.  

 
Specifieke hantering: 
 
PLF / DLF: 
 

 De bladen dienen te worden opgepakt met een hijsbalk met zuignappen, of met behulp van een 
automatische ontstapelmachine. 

 De algemene opmerkingen navolgen. 
 

L-frames, verloren L-frames, terugleverbare en demonteerbare frames: 
 

 Zie erop toe dat de stapel goed op de stijlen rust en niet op de piketten. 
 Het sluitsysteem van de piketten openen. 
 De piketten wegnemen. 
 De algemene opmerkingen navolgen. 

 
Houten beschermkappen: 
 

 De beschermkap op een licht hellende ondergrond plaatsen (5°). 
 De verticale staalbandomsnoering doorsnijden. 
 Eerst de bovenste kap, vervolgens de 2 zijkappen wegnemen. 
 De beschermplastic rond het glas verwijderen. 
 De algemene opmerkingen navolgen. 

 

4. KWALITEITSCONTROLE 
 
Gelieve u voor de kwaliteitscontrole te baseren op de vereisten van de norm EN 1036-1:2007, in verband 
met de volgende visuele aspecten: gebreken aan het floatglas, optische gebreken, krassen, verkeerde 
afmetingen, enz. 
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5. SNIJDEN 
 

 De snijtafels en transportbanden moeten bedekt zijn met vilt en geregeld worden gereinigd om te 
voorkomen dat glassplinters krassen op de verf of beschermlak zouden veroorzaken. 

 De druk van het snijgereedschap beperken om splinters te vermijden. 
 Snijd in het begin langzaam en bouw de druk geleidelijk op totdat u een goede snede verkrijgt. 
 Bij figuurglas moet langzamer worden gesneden. 
 Gebruik minimale hoeveelheden neutrale snijolie, zoals de olie van de Aachener Chemische 

Werke (bv. ACECUT 5503 snijolie of equivalent). 
 AGC raadt de snijwielen in de onderstaande tabel aan om bij glas met een SAFE en SAFE+ film 

met succes door de filmzijde te snijden. 
Zie de volgende website voor het dichtstbijzijnde kantoor:  
http://www.bohle-group.com/shop/.  

 De correcte snij-instellingen kunnen verschillen van de ene snij-installatie tot de andere. Zij kunnen 
getest worden door 100mm brede en ten minste 1m lange teststroken te snijden. Deze teststroken 
moeten handmatig gebroken kunnen worden. 

 De hieronder genoemde snijwielen kunnen ook worden gebruikt om niet-lakglas zonder SAFE of 
SAFE+ film te snijden. 

 AGC verstrekt deze informatie slechts bij wijze van advies. De gebruiker/klant is als enige 
verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat het oppervlak van Mirox 3G spiegels aan de verfzijde gladder is dan standaard verfoppervlakken 
(zoals Mirox MNGE), kan het zijn dat er bij het versnijden enkele machineparameters moeten aangepast 
worden, wil men schilfers vermijden. 
 
Daarom volgende aanbevelingen: 
 

 De door te breken snit moet in het midden van de breekrol liggen. Het kan gebeuren dat bepaalde 
elektrische switchen anders reageren op de 3G-verf dan op de normale verfsoort. Daarom is een 
nieuwe afregeling soms noodzakelijk om uiteindelijk een goede positie te bekomen van de door te 
breken snit t.o.v. de breekrol/breeklat. 

 Het is ook mogelijk dat de breeklat of breekrol iets hoger moet uitgestuurd worden, wil men er zeker 
van zijn dat de snit volledig doorgebroken is. 

 Doordat het verfoppervlak gladder is, hebben de transportriemen soms minder grip op het 
afgebroken gedeelte dat moet afgevoerd worden. Daarom kan het noodzakelijk zijn: 

 ofwel de versnelling van het riementransport (na de breekrol) om de afgebroken traverse te 
evacueren, te verlagen (geleidelijk aan naar maximum afvoersnelheid komen). Men moet er 
echter steeds voor zorgen dat de afgebroken traverse reeds geëvacueerd is vooraleer de 
breekrol/breeklat volledig naar beneden is. 

 ofwel kan men opteren om met riemen te werken met een ruwer oppervlak. 
  

Snijwiel                      Hoek (°)       Dikte (mm)  

B0 03A100M     100         3-4 

B0 03A110M     110         4-5 

B0 03A115M     115         5-6 

Snijwiel met inbegrip van plastic houder  

B0 416A100M     100         3-4 

B0 416A110M     110         4-5 

B0 416A115M     115         5-6 

http://www.bohle-group.com/shop/
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6. BEWERKEN VAN DE RANDEN & BOREN 
 

Afschuinen JA 

Slijpen JA 

Boren JA 

Inserts en inkepingen JA 

 
 De kwaliteit van de bewerking hangt af van de snijkwaliteit. 
 De bewerkingssnelheid aanpassen aan het aantal slijpschijven in de machine en de dikte van het 

glas. 
 Indien bolle geprofileerde slijpschijven worden gebruikt, al te scherpe profielen vermijden. U wordt 

aangeraden één type slijpschijf per dikte te gebruiken. 
 Indien u randen slijpt aan de vlakke kant, randen met een helling boven 145° vermijden. 
 De slijpkwaliteit aan de verfzijde van de spiegels moet glad en splinterloos zijn om ieder risico op 

corrosie te vermijden. 
 Niet-bijtende additieven van het type “coolant” (pH-neutraal) gebruiken, met het oog op de 

beschermende coatings op de spiegel. 
 Geregeld het koelwatercircuit reinigen om glasdeeltjes en plastic deeltjes van de SAFE of SAFE+ 

veiligheidsfilm te vermijden. 
 De bewerkte producten onmiddellijk wassen, bij voorkeur met gedemineraliseerd water, en 

zorgvuldig drogen, met name rond de randen. 
 Bij stapeling van de bewerkte producten gebruik maken van tussenlagen of afstandhouders. 

7. LAMINERING 
 
Mirox MNGE & 3G zijn gecoate glasproducten die slechts bestemd zijn voor toepassingen binnenshuis. 
Zij kunnen niet worden gelaagd of verwerkt in dubbele beglazing, zelfs niet aan de binnenzijde van deze 
dubbele beglazing. De plastificeerders in de PVB-film zouden de verflaag immers aantasten. 
 
Mirox Safe / Safe+ biedt echter de perfecte veiligheidsoplossing. Spiegels met veiligheidsfilm conform 
“EN12600 type B” hebben een soortgelijke breuk als bij gelaagd glas (glasscherven blijven aan de 
kunststoffilm kleven zonder los te laten). 

8. ZANDSTRALING 
 
Zowel Mirox MNGE als 3G kunnen gedeeltelijk worden gezandstraald. 
 
Daar de verf- of laklaag op een Mirox 3G harder is dan op een MNGE spiegel, zijn echter wel enkele 
aanpassingen nodig: 
 

 gebruik aluinaarde (aluminiumoxide) in plaats van zand 

 aluinaarde kan verscheidene malen worden gerecycleerd 

 minder stof bij het aanbrengen 
 u kunt verschillende korrelkwaliteiten gebruiken (100-120-150-180-320), bij een druk tussen 3-5 bar 
 u hoeft niet te investeren in nieuwe apparatuur/machines 
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9. VERPAKKING VERWERKT PRODUCT 
 

 De volumes op of in de verpakking plaatsen - altijd rechtop, niet liggend - teneinde krassen door 
opstapeling te vermijden (zie opslag) 

 Gebruik een zachte tussenlaag, zoals bv. houtpoeder, of een poederlaag met middelgrote deeltjes 
op basis van polyolefin, maar gebruik vooral geen organische producten zoals bolletjes lucite, 
die de verf kunnen krassen 

 Indien u krimpplastic gebruikt, mag dit geperforeerd zijn, mits de opslag in een droge ruimte en voor 
een normale periode geschiedt. 

10. REINIGING 
 
De volgende instructies gelden voor de eerste reiniging na plaatsing, voor normaal onderhoud en voor 
uitzonderlijk onderhoud: 
 

 Mirox MNGE spiegels kunnen worden gereinigd met schoon water. 
 Mirox 3G mirror kunnen worden gereinigd met de gebruikelijke schoonmaakproducten (zie 

Installatiegids op www.yourglass.com) 
 Gebruik echter noch voor Mirox MNGE noch voor 3G producten op basis van ammoniak of andere 

bijtende producten, zoals antikalkproducten. 
 De spiegel moet meteen na reiniging worden gedroogd, met name aan de randen. 
 Zie voor verdere, meer gedetailleerde reinigingsinstructies het hoofdstuk “Reinigingsgids” in de 

Mirox Installatiegids op www.yourglass.com. 
 

http://www.yourglass.com/
http://www.yourglass.com/

