
vr
.g

p.
10

-2
02

1

Van Ruysdael | Plaatsingshandleiding
Wij adviseren om het Van Ruysdael glas volgens onderstaande wijze te plaatsen.
Dit voorbeeld gaat uit van 6,5mm VR 22.08. De sticker zijde zit in de regel aan de buitenkant.  Altijd controleren!
Gebruik geen scherpe of harde materialen die de beglazing kunnen beschadigen, zoals scherpe messen, schuurpapier, schuurspons of zand. Mocht 
de sponning tijdens het uithalen zijn beschadigd, deze beschadigingen aanhelen voordat het glas wordt geplaatst. Het Van Ruysdael glas uitsluitend 
met zachte middelen reinigen. Bij gebruik van zeepwater: voeg nooit meer dan 3% PH neutrale zeep aan het water toe. Meer zeep lost namelijk de 
kit op. Dit kan zich verspreiden op het glas en is dan moeilijk of niet te verwijderen.
Afhankelijk van draai- en schuifrichting zo nodig houten of kunststof (zeker géén neopreen) afstandhouders plaatsen.
Het gebruik van de Van Ruysdael beglazingsmaterialen wordt sterk aanbevolen.
De mastiek van Van Ruysdael kent 2 componenten: Van Ruysdael Performance is een verlijmings- en afdichtingsmastiek van glas. Van Ruysdael 
Detail is een soepele afwerkingsmastiek. Van Ruysdael Detail kan eventueel vervangen worden door glaslatten. Van Ruysdael Assist is een vloeistof 
waarmee in combinatie met de houten spatels kan worden afgestreken en voorkomt dat de mastiek blijft plakken aan de spatels/handen.
Met het gebruik van de mastiek van Van Ruysdael krijgt u 15 jaar garantie op het Van Ruysdael glas, verstevigt het de kozijnstructuur, blijft het 
elastisch en is de mastiek overschilderbaar met alle verfsoorten. Lees meer daarover op www.van-ruysdael.com.

Indien u de mastiek van Van Ruysdael wilt bestellen kunt u een e-mail sturen naar mail@van-ruysdael.com of bellen met +31 15 2139315. De 
levertijd is 48 uur.
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veel gestelde vragen

1.kan ik het Van Ruysdael glas met stopverf of andere afwerkingskitten plaatsen?
 Niet alle soorten stopverf zijn geschikt en kunnen zelfs schadelijk zijn voor het Van Ruysdael glas. Producten op basis van lijnzaadolie   
 niet gebruiken, deze kunnen de folie aantasten. Van Ruysdael geeft geen garantie bij toepassing van andere beglazingsmaterialen dan de Van  
 Ruysdael Performance, Van Ruysdael Detail en Van Ruysdael Assist.

2.moet ik het Van Ruysdael glas verticaal of horizontaal plaatsen?
 Beide posities zijn mogelijk. De liggende positie werkt makkelijker. Het aanbrengen van de Van Ruysdael mastiek en de afwerking is dan   
 eenvoudiger.

3.wat moet ik doen als de hoeken niet mooi zijn?
 Hoeken die niet strak zijn kunnen na 24 uur ingesneden worden (niet met scherpe voorwerpen) en opnieuw worden opgevuld. Dit werkt  
 makkelijker dan direct opvullen. 

4.kan ik het hele jaar door het glas plaatsen?
	 Ja,	maar	wij	raden	aan	het	glas	te	plaatsen	bij	een	temperatuur	tussen	de	5˚C	en	de	30˚C.

5.hoe reinig ik mijn gereedschap
 Zolang de Van Ruysdael Performance of de Van Ruysdael Detail nog niet is ingedroogd op het gereedschap, kan deze met een doek goed   
 worden verwijderd. Eventueel kan hier wasbenzine bij worden gebruikt. Uitgeharde Van Ruysdael Performance en Van Ruysdael Detail kan      
 mechanisch verwijderd worden. 

6.kan ik afwaszeep gebruiken ipv Assist
	 Gebruik	absoluut	geen	afwasmiddelen,	in	deze	middelen	zitten	zuren	om	je	vaat	te	onvetten	en	paraffine	en	glycerine	om	je	handen	zacht		
 te houden, al deze middelen hebben een negatieve invloed op mastiek en kunnen zorgen voor verminderde hechting en verkleuring en   
 problemen geven met latere overschilderbaarheid.
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