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Onderhoud Adviezen Dubbelglassystemen

In samenwerking met de brancheorganisaties GBO, NBvT, 

FOSAG en VLK (voorheen VNVI) heeft Kenniscentrum Glas 

de richtlijn voor Onderhoud Adviezen Dubbelglassystemen 

(OAD) vernieuwd. De nieuwe NPR 3577:2011 Beglazen van 

gebouwen is aanleiding voor het uitbrengen van de OAD 2011 

als opvolger van de gedateerde versie uit 1981. 

op nieuwe NPR 3577
OAD sluit naadloos aan

de Oad 2011 geeft een helder overzicht van mogelijke ge-

breken aan een beglazingsysteem en oplossingen hoe deze 

gebreken te verhelpen. de oplossingen die worden beschreven 

zijn concreet, praktisch en dus ook direct toepasbaar. daarbij 

is vanzelfsprekend de nPR 3577 het uitgangspunt. Ook in de 

nieuwe versie van deze nPR wordt veel meer nadruk gelegd 

op inspectie en onderhoud. de verdere uitwerking in de Oad 

2011 sluit daar naadloos op aan.

Gebreken 

de Oad geeft allereerst aan dat de afdichting van een begla-

zingssysteem een onderdeel is van het plaatsen van isolerend 

dubbelglas. Het onderhoud van het kader waarin de begla-

zing is geplaatst, is ook van groot belang voor de levensduur 

van de beglazing. de meest voorkomende beglazingssyste-

men zijn:

•  drukvereffenend beglazingssysteem met elastische kit aan 

de binnen- en buitenzijde met glaslatten en ventilerende 

neuslat,

•  drukvereffenend beglazingssysteem met rubber profielen 

aan de binnen- en buitenzijde met glaslatten en/of ventilatie 

mogelijkheid in het kader.

Mogelijke gebreken aan de kitvoegen zijn:

•  loslaten van de kitvoeg van het glas en de glaslat,

•  inzakken van de liggende kitvoeg,

•  niet afwaterend aangebrachte onder- kitvoeg aan de  

buitenzijde,

• onvoldoende kitvoeg hoogte,

•  onvoldoende kitvoeg breedte,

•  luchtinsluitingen/ blazen in de kitvoegen.

Mogelijke gebreken aan de rubber  

beglazingsprofielen zijn:

•  openstaan van de hoekverbindingen,

•  onvoldoende klemdruk op het rubber beglazingsprofiel,

•  openstaande aansluiting bij het begin en einde van het  

rubber beglazingsprofiel,

•  openstaande hoeken bij een doorlopend rubber  

beglazingsprofiel.

Overige mogelijke gebreken die kunnen optreden 

en in de OAD zijn opgenomen, zijn:

•  vervuiling onder de liggende glaslat,

•  kwaliteit van de glaslatten voldoen niet aan de in de  

nPR 3577 gestelde eisen,

•  de glaslatten zijn kromgetrokken of gescheurd,

•  de ontluchtingsopeningen functioneren niet,

•  roestvorming bij de bevestigingsmiddelen,

Vervuiling onder de liggende glaslat.

Openstaande kitvoeg. Foto’s: Kenniscentrum Glas
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Status OAD 2011
De OAD 2011 is net als de OAD ’81 geen officiële norm 

of NPR. Echter de OAD ’81 was eigenlijk het enige do-

cument wat een duidelijke invulling gaf wanneer men het 

over onderhoud en inspectie had. In de algemene garan-

tiebepalingen voor de tien jaar garantie op isolatieglas van 

de diverse isolatieglasproducenten wordt de OAD ’81 dan 

ook nog steeds genoemd wanneer men over voldoende 

of correct onderhoud spreekt. De verwachting is dat men 

deze verwijzing nu zal aan gaan passen. De nieuwe ver-

sie zal dus dezelfde status krijgen als de oude en onder-

houd uitgevoerd volgens de OAD 2011 zorgt voor behoud 

van de tien jaar garantie op het isolatieglas.
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•  onjuiste afdichting tussen de liggende en staande  

glaslat aansluiting, bij beglazing van buitenaf,

•  onvoldoende bevestigingsmiddelen toegepast,

•  lengte van de bevestigingsmiddelen onvoldoende,

•  niet de juiste onderlatten toegepast,

•  klemmen van draaiende delen,

•  sterkte van de constructie onvoldoende,

•  slechte kwaliteit van de afwerking van het kader,

•  onjuiste bevestigingsmiddelen.

Systemen tot herstel

de Oad geeft van al deze gebreken de mogelijkheden tot 

herstel. de oplossingen worden systemen genoemd, totaal 

worden er achttien beschreven. Het voert te ver om ze alle-

maal te behandelen; we geven er twee, de eerste en laatste.

Systeem 1 Herstellen van de liggende  

elastische kitvoegen.

•  De top van de elastische kit van de liggende kitvoegen  

inclusief 20 cm van de aansluitende verticale kitvoeg onder 

een hoek van 45 graden met een scherp mes uitsnijden en 

het glasvlak en de kitrand schoon en vetvrij maken.

•  De ontstane V- groef afwerken met een verenigbare  

elastische kit en aan de buitenzijde (aan de onderzijde),  

afwaterend aanbrengen.

Systeem 18 Slechte kwaliteit van de afwerking 

van het kader.

•  Regelmatig onderhoud voorkomt ernstige gebreken. De 

frequentie van het onderhoud is afhankelijk van het type 

kozijn, het beglazingssysteem, de gebruiksfunctie en het 

klimaat waar de beglazing aan blootgesteld wordt.

•  De inspectie en onderhoud van de beglazing is opgenomen 

in de bijlage van nPR 3577.

de Oad 2011 is uitsluitend digitaal verkrijgbaar en te down-

loaden via de sites van de betrokken brancheorganisaties en 

Kenniscentrum Glas (www.kenniscentrumglas.nl).  <

Vervuiling.

Openstaande rubbers.


