
NIET SCHROEVEN MAAR LIJMEN | Wout Hoogendoorn

BOUWEN MET GLAS, WANNEER DE TECHNISCHE EN/OF

ARTESTIEKE UITDAGING MAXIMAAL GROOT IS



Ultraslanke hybride trap ABT Velp



lamineerfolie als lijm!



Instagram Pavilion Cannes Lions Festival



Vocht-schade 

Visuele-schade spiegel (!) 

ETAG

Kruipgedrag 

Transport ! (3.000km)



Reinigen RVS



Glas – 6mm band - RVS



DOWSIL 993



Instagram Pavilion Cannes Lions Festival

100% lijmen > ongehard glas > optisch 100%



INSTAGRAM PAVILLION, CANNES 2019

UV uithardende acryl-lijm

Design: Germans Ermičs



CoCreationCentre Delft | 13,5 x 22,5 x 5,2m1



Bouwvolgorde..

Glas staat los op fundatie en dak ligt los op het glas

Lijm zorgt voor stabilisatie
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Hechting op secundaire randdichting glas

Hoeveelheid 993

Verwerking op locatie

‘Siliconewater’



INSTAGRAM PAVILLION, CANNES 2019

BEREKENIINGEN, TESTEN, 
bezwijkgedrag ?



GLASBOXEN EINDHOVEN

Hoogte: 7m1
Breedte: 5,5m1
Diepte: 2,5m1

Gewicht: 3.000kg
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PLASMA



VLAM



…. nu we weten wat maximaal haalbaar is ….

Voor de eenvoudige lijmnaden volstaat goed reinigen 
met IPA en hechtingverbeteraar Silaan toe te passen. 
Proeven met de DP490 bij KU-Leuven hebben dat aangetoond.

Lijmoppervlak vergroten (sterkere verbinding) met opruwen
van het glas zorgt voor vervuiling in de poriën die niet meer 
goed te reinigen zijn. Per saldo geeft dit geen beter resultaat.



04-12-19

materiaal hardheid (shore) ETAG (veiligheid)
verwerkbaarheid / 

haalbaarheid lijmen op 
locatie / in de lucht

kruipgedrag
transparant (eis 

architect)
herstelbaarheid lijm bij 

falen

ongevoelig voor vocht 
(waardoor 

sterktevermindering)

dikte volgens spec. 
fabrikant versus echte 

dikte

gevoeligheid uitzetten 
en krimp = oplopende 

spanningen

500mm' tegen 
inscheuren lijm-

detail, 
uitvoerbaar 

visueel?

uithardingstijd

PU (polyurethaan) -
Araldite-2028-01, 2-

component
? nee lastig, wel mogelijk

ip geen kruip bij 5mm 
lijm, tot 1 MPa

door dikte transluc.
schoonmaak en voorbeh.? 

+ zichtbaar

groot risico: 
maatregelen treffen 

indien mogelijk

lijmdikte is normaal 
0,05 - 0,1mm, we gaan 

nu 10mm gebruiken
aandacht geven! zichtbaar 7 dgn.? oneigenlijk gebruik lijm

UV-hardende ACRYL-
lijm, 2276, Sadechaf, 

1-component
71 shore D nee

lastig, wel mogelijk. (is 
als water)

kruip verwacht
redelijk transparant, 

kan vergelen 
schoonmaak en voorbeh.? 

+ zichtbaar

groot risico: 
maatregelen treffen 

indien mogelijk

lijmdikte is normaal 
0,05 - 0,1mm, we gaan 

nu 10mm gebruiken
aandacht geven! zichtbaar 7 dgn.? oneigenlijk gebruik lijm

HOT-meld Dow-
corning 2400, 

Silicone, transp.
60 shore A nee

niet verwerkbaar i.v.m. 
uitzakken lijm totdat 
volledige doorharding 
heeft plaatsgevonden.

kruip verwacht door dikte transluc. haalbaar goed goed hoge rek dieper kitten 7 dgn.?

2-component silicone 
993, Dow-Corning,  

kleur
60 shore A ja goed verwerkbaar

kruip verwacht bij 
meer dan 0,01MPA

kleur haalbaar goed goed bewezen kwaliteit dieper kitten 72 uur

2-component epoxy 
DP490, kleur. Voor de 
verlijming titanium en 
glasvinnen zijkanten

nee
goed verwerkbaar, bij 
naad tot 3mm dikte

ip geen kruip bij 5mm 
lijm, tot 1 MPa

kleur haalbaar onbekend (?)

lijmdikte is normaal 
0,05 - 0,1mm, we gaan 

nu 1 tot 3mm 
gebruiken

onbekend (?) NVT 72 uur ? oneigenlijk gebruik lijm

PRIMAIRE LIJMVOEGEN

HOE KOM JE TOT EEN KEUZE ?



EISEN / OVERWEGINGEN

• Materiaal?
• Hardheid? (shore)
• ETAG? (veiligheid)
• Verwerkbaarheid / haalbaarheid lijmen op locatie / in de open lucht
• Kruipgedrag?
• Transparant? (eis architect)
• Reparatie mogelijkheid?
• Ongevoelig voor vocht? (waardoor sterktevermindering)
• Dikte lijm volgens voorschriften?
• Gevoeligheid uitzetten en krimp? (spanning!)
• In scheurdetail haalbaar?
• Uithardingstijd?



UITEINDELIJKE LIJM-SELECTIE

• PU (polyurethaan) - Araldite-2028-01, 2- component. 

• UV-hardende ACRYL- lijm, 2276, Sadechaf, 1-component.

• HOT-meld Dow- corning 2400, Silicone, transparant. 

• 2-component silicone 993, Dow-Corning, kleur. (*)

• 2-component epoxy DP490, kleur. Voor de verlijming titanium en 
glasvinnen zijkanten. (*)

(*) gebruikte lijm
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HOT-meld Dow- corning 2400, 
Silicone, transparant. 
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optimale reiniging van het glasoppervlak. “Daarvoor ben ik mede 

naar een Duits instituut geweest dat zich bezighoudt met de 

ontwikkeling van plasma-instrumenten om te onderzoeken wat 

er met plasmareiniging mogelijk is.” Ook keek hij naar de mo-

gelijkheden om het oppervlak te laseren. “Daarmee wordt het 

oppervlak opgeruwd en dus vergroot. Het maakt het oppervlak 

echter wel tot een bros geheel. Het oppervlak vergroten door te 

stralen kan ook niet zomaar, want dan komt er heel veel vervui-

ling in de poriën van het glas, wat je er niet meer uit krijgt.”

Een nieuwe transparante hotmelt-lijm op de markt leek te gaan 

voldoen aan de gestelde eisen. “Maar die heeft een lange door-

hardingstijd en de lijm gaat lopen bij een verticale verwerking.”

VERTANDE VERBINDING
Uiteindelijk leverde de zoektocht niet de garantie op dat trans-

parante verlijming mogelijk was zonder kruip. Daarop werd de 

constructie aangepast door te werken met een soort vertanding 

aan de glasplaten. Deze oplossing werd aangedragen door ABT. 

“Doordat de glasplaten nu als een soort puzzelstukjes in elkaar 

haken, was kruip geen probleem meer. Wel hangt de voorste 

ruit nog steeds op de lijmverbinding. Die is niet mechanisch ge-

borgd. Als de lijm het niet zou houden, valt de vooroverhellende 

plaat eruit.”

In combinatie met de vertanding kozen de partijen voor een 

lijmverbinding op basis van tweecomponenten siliconen. “Dat is 

uv-bestendig en veroudert niet, zo bleek recentelijk nog weer uit 

onderzoeken van verbindingen die al 25 jaar oud waren. Omdat 

we geen aanvullende mechanische borging hebben, hadden we 

die bewezen kwaliteit nodig.” Niettemin moest Si-X eerst nog 

bewijzen dat siliconen zouden hechten op de kopse kanten van 

het glas. “Dat zit niet in het ETAG-certificaat van de fabrikan-

‘DOORDAT DE GLASPLATEN NU 
ALS EEN SOORT PUZZELSTUKJES 
IN ELKAAR HAKEN, WAS KRUIP 
GEEN PROBLEEM MEER’

De montage was een 
nauwkeurig proces, 
waarbij de delen 
maar op één manier 
in elkaar gezet kon-
den worden. (Foto’s: 
Si-X)

Aan de bovenzijde 
houden vier mini-
male bevestigings-
punten de erker op 
zijn plaats. (Foto: 
Henk Wind)
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WAT IS ME BIJGEBLEVEN?

• ‘productontwikkeling’ is overwinnen van onmogelijkheden.                  
Mijn speciale dank aan: Redevco / UNStudio / Arnout Meijer / ABT / BBN 
/ Stijn de Bruyne KU Leuven

• Persoonlijk testen en experimenteren geeft meer vertrouwen in lijmen.

• Hou rekening met kruipgedrag van lijmen!

• Ik heb geen toepasbare kennis gevonden voor lijmen in de bouw. Je moet 
zelf aan de slag.

• Geen twijfel: lijm wordt een geaccepteerde verbindingsmethode!

DANK VOOR JULLIE AANDACHT




