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Gefeliciteerd met uw Van Ruysdael aankoop.
Wij vertrouwen erop, dat deze levering in goede orde is ontvangen.
Na aanschaf van het Van Ruysdael glas kunt u een echtheidscertificaat    
aanvragen.
Na plaatsing van het glas met de Van Ruysdael mastiek en volgens onze 
voorschriften, kunt u een garantiecertificaat op het glas aanvragen 
voor 15 jaar. 

belangrijke punten
.Lees deze handleiding alvorens het glas te plaatsen.
.De levering dient binnen 48 uur na levering en altijd voorafgaande de plaatsing   
 gecontroleerd te worden. Meld eventuele schade of onvolkomenheden van de 
 zending binnen 48 uur na ontvangst, en altijd voorafgaande de plaatsing. Na deze 
 periode of plaatsing worden geen claims geaccepteerd. Bij vragen kunt u terecht 
 bij de klantenservice van Van Ruysdael [T] +31-15-2139315.
.Stickers zijn bevestigd op de buitenzijde van het glas.
.Zorg dat de beglazingsmaterialen droog en bij een temperatuur tussen de 5°C en  
 25°C bewaard worden.
.De beglazingsmaterialen kunnen verwerkt worden bij een temperatuur tussen de 
 5°C en 30°C.
.Gebruik geen scherpe of harde materialen die de beglazing kunnen beschadigen, 
 zoals scherpe messen, schuurpapier, schuurspons of zand. Houten spatels 
 worden aanbevolen.
.In het algemeen zijn de Performance en de Detail na 1 week overschilderbaar.
.Het gebruik van (schilders) tape raden we af i.v.m. lijmresten.
.Mocht de sponning tijdens het uithalen van het glas zijn beschadigd, deze 
 beschadigingen aanhelen voordat het glas wordt geplaatst. 

Een instructiefilm is te zien op onze website: 
www.vanruysdael.com/glas/glasplaatsing/beglazen/video
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Van Ruysdael Performance is de verlijmings- en 
afdichtingsmastiek.

Van Ruysdael Detail is de soepele afwerkingsmastiek. 
(Als u afwerkt met glaslatten, gebruikt u dit product niet)

Van Ruysdael Assist is de vloeistof waarmee in combinatie 
met de houten spatels strak kan worden afgestreken en 
die voorkomt dat de mastiek blijft plakken aan de spatels/
handen.

u ontvangt 3 producten:

Alle technische datasheets van deze producten zijn beschikbaar op 
www.vanruysdael.com/glas/downloads/handleidingen.
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Van Ruysdael Perfection, een intensief reinigingsmiddel.

Van Ruysdael reflectielaag tester, een hulpmiddel bij 
het plaatsen van het glas.

Daarnaast kunt u bestellen:
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1 het begin

De Performance en de Detail laten zich goed verwerken in gangbare kitspuiten. 
Het is belangrijk om altijd met schoon gereedschap te werken. Let op dat er geen 
luchtbellen of eventuele velletjes worden meegespoten. In alle gevallen is enige 
handigheid en oefening vereist. 
Betreffende de duurzaamheid: zorg altijd voor een droge, vet- en stofvrije, 
gegronde en vorstvrije ondergrond. Bij twijfel, of de ondergrond geschikt is, 
adviseren wij een test uit te voeren. Hierover kunt u de technische datasheet 
T.101 raadplegen op www.vanruysdael.com/glas/downloads/handleidingen.

binnenzijde raambuitenzijde raam

Tip: door de spatels in lege, halve kokers (of andere potjes) gevuld met 
Assist te zetten blijven de spatels vochtig en wordt een gladdere afwerking 
vergemakkelijkt.
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2 Van Ruysdael Performance: voorbereiding

Snijd de spuitmond schuin af en zorg dat deze niet te groot is. Het verwijderen 
van overtollige Performance is lastig. Meestal wordt onder een hoek van 45° 
gesneden.
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performance
3-4mm

1performance

3 Van Ruysdael Performance: aanbrengen 
buitenzijde raam

Breng de Performance aan achterin de sponning.
Let op, dat de Performance niet te dik wordt aangebracht. In de regel wordt ca. 
3-4 mm van de Performance achterin de sponning gespoten. Houd ruimte om het 
laatste stukje van de sponning aan de buitenzijde van het raam later af te werken 
met de Detail.

Let op: zorg dat er geen luchtbellen of velletjes worden meegespoten en vermijd 
zoveel mogelijk mastiek op het zichtbare glasgedeelte.
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4 Van Ruysdael glas: plaatsing
buitenzijde raam

Het Van Ruysdael glas heeft een binnenzijde en een buitenzijde.  Aan de 
binnenzijde zit de speciale Van Ruysdael warmtereflecterende laag. Het is daarom 
van groot belang dat het glas met de juiste zijde naar binnen geplaatst wordt. 
De sticker op het glas is altijd op de buitenzijde bevestigd. 
U kunt dit controleren met de reflectielaag tester. Het lampje brandt als de 
tester tegen de reflectielaag en binnenzijde van het glas wordt gehouden. 
Een andere manier om de juiste kant van het glas te bepalen, is door met de 
vingertoppen te wrijven over het glas. De stroeve kant die geluid maakt, is 
de reflectielaag en binnenzijde. De gladde kant die geen geluid maakt, is de 
buitenzijde.
Druk de ruit gelijkmatig in de aangebrachte Performance en houd het glas 
rondom gelijkmatig vrij van de sponning. Als er verticaal beglaasd wordt, het glas 
ondersteunen aan de onderkant met houten of kunststof (let op: géén neopreen) 
afstandhouders.

Tip: druk de ruit zodanig aan dat de Performance, regelmatig verdeeld, tot aan de 
sponninghoogte stijgt. Zo kan stap 6 (deels) overgeslagen worden.
Tip: overtollig Performance zo snel mogelijk verwijderen.
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Tip: overtollig Performance zo snel mogelijk verwijderen.

performance 1performance

5 Van Ruysdael Performance: opvulling  
buitenzijde raam

Spuit tegen de buitenzijde van het raam de ruimte tussen het glas en de sponning 
vol met de Performance. Let op, dat de ruimte geheel met de Performance wordt 
gevuld, zonder luchtinsluitingen.
Door de Performance strak aan te brengen kan deze eventueel zonder 
tussenstappen perfect afgewerkt worden met de Detail. 

Te weinig Performance kan zorgen voor onthechting.
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6 Van Ruysdael Performance: aanbrengen
binnenzijde raam

De ruimte aan de binnenzijde van het raam tussen het glas en de sponning kan nu 
worden volgespoten daar waar deze nog niet gevuld is door het aandrukken in 
stap 4.
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7 Van Ruysdael Performance: afwerking 
binnenzijde raam
 
Werk de voeg af met behulp van de Assist en met de spatels bevochtigd met 
Assist. Besproei de opgevulde voeg met Assist en verwijder de overtollige 
Performance met een houten spatel.performance

3 3assist

Let op: geen harde of scherpe voorwerpen gebruiken.
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8 Van Ruysdael Detail: aanbrengen
buitenzijde raam

Als u het glas afwerkt met glaslatten kunt u direct naar stap 10.
Snijd de spuitmond zodanig af dat de voeg in een keer kan worden aangebracht 
en de Performance geheel wordt bedekt.
De Detail kan bij een temperatuur van ± 20°C al na 1,5 uur worden aangebracht 
op de Performance. Let er in dat geval op dat de Performance niet wordt 
weggedrukt door het inspuiten van de Detail. Wij adviseren om de Detail één dag 
na de Performance aan te brengen.

Om een strakke voeg te kunnen verkrijgen is het belangrijk dat tijdens 
het aanbrengen van de Detail de zijkanten van de voeg goed strak worden 
aangebracht. 

Tip: indien de onderste sponning breder is dan de overige sponningen adviseren 
wij de spuitmond op deze breedte aan te passen.
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9 Van Ruysdael Detail: afwerking
buitenzijde raam 

Met behulp van de houten spatels in combinatie met de Assist wordt de Detail 
in één beweging gladgetrokken, waarbij de overtollige kit op een groot plamuur- 
of spackmes kan worden weggezet. Waar nodig kunnen eventuele aanzetten 
(hoeken) worden bijgewerkt met een spatel, bevochtigd met de Assist. Het is 
ook belangrijk om geen Assist of water over het raam te laten lopen voor dat 
de onderkant is ingekit, anders komt er vocht onder in de rand en dat stoort de 
aanhechting van de kit. 

Terugliggende voegen en hoekvoegen kunnen met houten spatels, bevochtigd 
met de Assist, worden afgewerkt. 

Tip: voegen kunnen eventueel worden nagestreken met een natte vinger met 
uitzondering van de hoeken. U krijgt geen strakke hoeken als deze met de vingers 
worden nagestreken.
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10 afwerking met glaslatten
buitenzijde raam

Als u het glas afwerkt met glaslatten, maakt u enkel gebruik van de Performance. 
Volg de plaatsing  tot en met stap 7.
Breng vervolgens een dikte van 2-4mm Performance aan tegen de buitenzijde 
van het glas en dicht de sponning af met de glaslat. Verwijder waar nodig de 
overtollige Performance aan de buitenzijde volgens stap 7
In de tekening hieronder kunt u zien hoe de Performance moet worden
aangebracht.
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11 Van Ruysdael glas: reiniging en onderhoud

Omdat zandresten of bouwstof krassen kunnen veroorzaken, is het aan te 
bevelen met ruim water elk mogelijk aanwezige vervuiling weg te spoelen. 
U kunt het glas vervolgens reinigen met zachte schoonmaakartikelen zoals spons, 
zeem of trekker. Gebruik uitsluitend zachte en niet-zuurhoudende middelen op 
het glas. Geschikt zijn bijvoorbeeld PH-neutrale afwasmiddelen en glasreinigers, 
alcohol en wasbenzine.
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12 Van Ruysdael Perfection: onvolkomenheden verwijderen 

Kleine restjes van de Performance of de Detail of eventuele zwarte krasjes 
kunnen vanaf ongeveer 24 uur na plaatsing verwijderd worden met de Perfection. 
Dit product kan via info@vanruysdael.com besteld worden.

Breng met een schone, zachte doek een kleine hoeveelheid van de Perfection op 
het glasoppervlak aan. Wrijf de vlek of kras zachtjes weg en poets de ruit verder 
schoon met een zachte doek.

4perfection

Let op: het glas dient uiterlijk 2 weken na plaatsing grondig gereinigd te worden.
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13 overschilderen

Maak de ondergrond voor het schilderen goed schoon, droog, vet- en stofvrij. 
Wanneer er overschilderd kan worden hangt af van de dikte van de laag mastiek 
en van het materiaal van het kozijn. Na één week kan in de meeste gevallen 
overschilderd worden.

Zowel synthetische als watergedragen verven kunnen in principe worden 
toegepast. Bij twijfel kunt u een test uitvoeren.

Meer gedetailleerde informatie over overschilderbaarheid is te vinden 
in de technische datasheet T.101 te vinden op 
www.vanruysdael.com/glas/downloads/handleidingen.
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veel gestelde vragen
1.kan ik het glas met stopverf of andere afwerkingskitten plaatsen?
 Niet alle soorten stopverf zijn geschikt. Sommige soorten kunnen zelfs   
 schadelijk zijn voor het 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 Performance, Detail en Assist.

2.moet ik het glas verticaal of horizontaal plaatsen?
 Beide posities zijn mogelijk. De liggende positie werkt makkelijker. Het 
 aanbrengen van de 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 op te vullen. 

4.kan ik het hele jaar door het glas plaatsen?
 Ja, maar het glas moet geplaatst worden bij een temperatuur tussen de 5˚C en 
 de 30˚C.

5.hoe reinig ik mijn gereedschap?
 Zolang de Performance of de Detail nog niet is ingedroogd op het    
 gereedschap, kan deze met een doek goed worden verwijderd. Eventueel kan  
 hier wasbenzine bij worden gebruikt. Uitgeharde Performance en 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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algemeen
Deze gebruikshandleiding is van algemene aard, er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. 
De verstrekte informatie is het resultaat van testen en ervaring. Op basis van 
deze informatie kan Van Ruysdael niet aansprakelijk worden gesteld. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te 
stellen of het product geschikt is. Raadpleeg de productbeschrijving op 
www.vanruysdael.com/glas/downloads/handleidingen.

verpakking
De Performance en de Detail worden standaard geleverd in kokers van 290 ml, 
andere verpakkingen zijn mogelijk op aanvraag. 

kleuren
Standaard wordt de Performance in de kleur witgrijs en de Detail in iets 
donkerder zijdegrijs geleverd, op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen 
andere kleuren worden geleverd.

garantie en leveringsvoorwaarden
Van Ruysdael garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheid van 1 jaar, 
in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer 
bedragen dan hetgeen bepaald en beschreven is in de algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Den Haag onder nummer 
27097544.
In geen geval is Van Ruysdael aansprakelijk voor enigerlei vervolgschade.

plaatsen volgens normen
Een goede uitvoering van het plaatsen zoals beschreven in deze handleiding 
bepaalt voor een groot deel de duurzaamheid van de totale constructie. Voor 
uitvoering en constructie zijn in Nederland normen van kracht, namelijk NEN 
3576 en NPR 3577. Deze normen geven aan waar de beglazingssystemen aan 
moeten voldoen en hoe dit te bereiken is. Voor een juiste uitvoering zullen deze 
normen dan ook geraadpleegd moeten worden. Deze zijn verkrijgbaar bij het 
Nederlands Normalisatie Instituut in Delft. 

Van Ruysdael Performance voldoet aan deze ISO 11600 G25 HM norm.
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