Performance Detail Assist
beglazingsmateriaal

1-4mm

3-15mm

Van Ruysdael beglazingsmateriaal: Performance, Detail en Assist

afwerking met mastiek

Voor het optimaal verbeteren en verduurzamen van uw raamconstructie, is
Van Ruysdael beglazingsmateriaal ontwikkeld. In combinatie met Van Ruysdael
glas biedt dit beglazingsmateriaal de totaaloplossing voor dunne, authentieke
vensterdetailleringen.
≥ 3mm

Van Ruysdael beglazingsmateriaal versterkt de raamconstructie, draagt bij aan
veiligheid, blijft flexibel, droogt snel en kan met de meeste synthetische en water
gedragen verfsoorten worden overgeschilderd. Het vocht heeft minder vat op het
kozijn en ook het schilderwerk blijft veel langer goed. Het resultaat is een gevel die
opvallend lang mooi blijft: een zorg minder en goed voor portemonnee en milieu.
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Performance: beglazingsmateriaal met de beste
eigenschappen
Van Ruysdael Performance is de sterkste en meest
duurzame oplossing voor het plaatsen van glas
in waardevolle en klassiek gedetailleerde ramen.
Materiaalkleur benadert RAL 9002
Overschilderbaar met de meeste synthetische en
watergedragen verfsoorten.
Volgens ISO 11600 G25 HM beglazingsnormen
> Performance: code VR P1.02 per 6 kokers
van 290ml

detail
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Detail: perfect gedetailleerd en duurzaam

3

assist

performance

3mm

Van Ruysdael Detail biedt met zijn blijvende
elasticiteit de beste bescherming voor de klassieke
detaillering.
Materiaalkleur benadert RAL 7044
Assist: eenvoudig afwerken
Overschilderbaar met de meeste synthetische en
watergedragen verfsoorten.
Eventueel kan Van Ruysdael Detail vervangen worden
door glaslatten.
> Detail: code VR P2.02 per 6 kokers van 290ml

Met Van Ruysdael Assist en spatels kan het glas tot
in de kleinste details perfect, eenvoudig en duurzaam
worden afgewerkt.
> Assist: code VR P3.01 per set met 500ml en houten
spatels in 3 verschillende maten.

Van Ruysdael Detail kan eventueel vervangen worden door glaslatten
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plaatsing met glaslat
1-4mm

performance

3-15mm

Als u het glas afwerkt met glaslatten, maakt u enkel gebruik van de Performance
en de Assist.

≥ 3mm
3mm

assist
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Voor uitgebreidere plaatsingsvoorschriften,
voorbehandeling en afwerking, kijk op
www.vanruysdael.com/glas/assortiment/mastiek

Fijn werken met Performance Detail en Assist
aan een sterke en duurzame constructie.

levering
Een complete beglazingsset met Performance, Detail
en Assist wordt op aanvraag geleverd bij bestelling
van Van Ruysdael glas.
De benodigde hoeveelheden worden bij uw
glasofferte of -bestelling apart gecalculeerd op basis
van sponningdiepte en -hoogte.
Performance, Detail en Assist inclusief spatels
kunnen als complete set of apart besteld worden.

Zonder de sponningen aan te passen zorgt de
combinatie van Performance, Detail en het glas
voor een versteviging van de raamconstructie
die onder de hoogste klasse valt voor wat
betreft doorbraakbeveiliging en duurzaamheid.
Eventueel kan Van Ruysdael Detail vervangen
worden door glaslatten.

Wilt u een offerte aanvragen of direct bestellen,
dat kan per mail info@vanruysdael.com of per fax
015-2139226.
Vanaf ca. 400kg zijn afwijkende verpakkingen
(worsten) of kleuren op aanvraag leverbaar.
sponningmaat

Mooi afwerken met Van Ruysdael Detail en Assist.

diepte

hoogte

Met behulp van de houten spatels en Assist
worden zowel de binnen- als de buitenzijde
eenvoudig en mooi afgewerkt. Hierna kan
het overschilderd worden met de meeste
synthetische en watergedragen verfsoorten.

Optimaal restaureren met de beste prestaties
Door bestaand glas te vervangen door dun isolerend enkelglas en dat te
plaatsen met Van Ruysdael beglazingsmateriaal, kunnen klassieke details
in de meeste gevallen zonder enige moeite bewaard blijven. Een goede
warmteisolatie en andere gewenste glasprestaties zijn daarmee ook in
bestaande vensters uitstekend uitvoerbaar.
Meer informatie en voorbeelden hiervan kunt u vinden op onze website
www.vanruysdael.com
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