Goed Fout

Spontane breuk door

nikkelsulﬁde-insluiting

Bij een ruit toegepast in een
glasdak boven een gemeenschappelijke ruimte van een
woongebouw is een spontane
glasbreuk opgetreden. Er wordt
gevraagd om te onderzoeken
wat de breukoorzaak is en of
er nu sprake is van een onveilige situatie.
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Wanneer is heatsoaken verplicht?
In de Nederlandse norm NEN 2608:2014 die voor het bepalen van de sterkte van glas aangewezen is
door het Bouwbesluit worden de volgende eisen gesteld.
Thermisch gehard floatglas toegepast als enkelglas of een enkel glasblad als buitenste of binnenste
ruit van isolatieglas dient altijd geheatsoaked te worden conform de daarvoor geldende Europese productnorm NEN-EN 14179. Uitgezonderd zijn situaties daar waar het glas verticaal geplaatst is en geen
enkel deel van het glasblad zich hoger dan 3,5 meter vanaf aansluitend vloer, terrein of water bevindt.
De gebroken ruit.

Voor thermisch gehard floatglas waar er geen risico is op vallend glas na breuk, zoals een thermisch
gehard glasblad in gelaagd glas of het middenblad van triple glas, geldt er geen heatsoak verplichting.
De reden van het verplicht heatsaoken is dat de kans op spontane breuk van een thermisch gehard
glasblad door een nikkelsulfide-insluiting statistisch te hoog is: het glas kan als bouwproduct niet meer
voldoen aan de betrouwbaarheidseisen van het Bouwbesluit. Door het uitvoeren van een zogenoemde
heatsoaktest (waarbij het glas gedurende een voorgeschreven periode wordt verwarmd tot een temperatuur dat eventuele glasplaten met nikkelsulfide-insluitingen zullen breken) wordt de statistische kans
op een nikkelsulfide breuk zodanig verlaagd dat deze weer voldoet aan de betrouwbaarheidseisen van
Close-up van de breukoorsprong.

het Bouwbesluit. De test geeft geen 100 procent uitsluiting van glas met nikkelsulfide-insluitingen (men
spreekt van 98% a 99%), maar de kans op breuk door een nikkelsulfide-insluiting in het glas wordt dan
wel tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht.
De uitzondering met betrekking tot de hoogte waar het glas wordt toegepast heeft te maken met het
risico op letsel dat kan ontstaan door het vallende glas. Boven een hoogte van 3,5 meter zal het val-

Deze nikkelsulfide-insluiting
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