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Champalimaud is een instituut

gespecialiseerd in onderzoeken

naar kanker. Vorig jaar werd in Lissabon

een volledig nieuw centrum geopend.

Van Noordenne Glasprojecten  verzorg-

de de engineering, coördinatie en leve-

ring van de glazen stabilisatievinnen

voor de buitengevel.

Hurricane folie

De vinnen zorgen constructief voor de

stabilisatie van de glazen structureel

verlijmde buitengevel. Ze zijn deels uit

één stuk zijn gemaakt, deels samenge-

steld door middel van een staalverbin-

ding. Directeur Zaman van Glasprojec-

ten Van Noordenne: ‘De langste lengte

van 10,80 meter uit één stuk kon wor-

den gerealiseerd door het toepassen van

de speciale folie van Dupont, ook wel

Hurricane folie genoemd. Die is op onze

specifieke aanvraag in de VS geprodu-

ceerd. Sentry Glas Plus is zo sterk dat ze

extra stabiliteit geeft aan de constructie,

Glazen stabilisatievinnen
tot 10,80 meter lengte

Voor de nieuwbouw van onderzoekcentrum Champalimaud in Lissabon reali-

seerde Van Noordenne Glas uit Hardinxveld-Giessendam stabilisatievinnen

met een lengte van 10,80 meter en een breedte van 0,70 meter. Het toegepaste

geharde glas is gelamineerd met Sentry Glas Plus folie. Een folie die volgens

Van Noordenne een nieuwe wereld opent voor constructieve geveltoepassin-

gen en architecten nog meer ontwerpvrijheid biedt.

E X T R A  S T E R K E  G L A S F O L I E  B I E D T  G R O T E  O N T W E R P V R I J H E I D
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zonder iets aan transparantie in te leve-

ren. Door de kracht van de folie kan de

dikte en samenstelling van het glas aan-

zienlijk worden verminderd.’

De vlakheid van het glas, nodig om het

te lagen, vormde een knelpunt.

De vinnen bestaan uit vier glaslagen van

15 millimeter dik gehard glas, gelaagd

met drie tussenlagen van 1,52 millimeter

folie. De zwaarste ruit weegt 3.278 kilo-

gram. Zaman: ‘Een ander constructie -

dilemma vormde de lengte van de vin-

nen. Glas heeft standaard een afmeting

van 6 meter. Het eenmalig leveren van

een langere lengte had de nodige gevol-

gen voor de productie; van de afwerking

na het floatproces tot het snijden en slij-

pen van de vinnen.’ De vinnen zijn

gemaakt van ijzerarm glas, een extra

heldere glassoort die zorgt voor een opti-

male transparantie. De samengestelde

vinnen zijn voorzien van twaalf uitspa-

ringen om de staalplaten te bevestigen. <
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