Goed Fout

Glazen balustrade

eenzijdig ingeklemd

Steeds vaker wordt glas toegepast zonder een zichtbare
bevestigingsconstructie rondom het glas. Bij glazen
balustrades is de trend dat het glas zonder tussenstijl of
zichtbare profielen wordt toegepast. Dit is mogelijk door
het glas aan de onderzijde volledig stijf in te klemmen.
Het glas dient gelaagd gehard (thermisch versterkt of
thermisch gehard) te zijn. In een schoolgebouw worden
glazen balustrades onderzocht en er blijkt gewoon
floatglas te zijn toegepast.

Breuk ontstaan ter plaatse van de inklemming.
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