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SOORTEN AFZETTINGEN
Wij zullen hieronder enkele stoffen, die 
zich op glas kunnen afzetten, noemen 
en de manier waarop ze kunnen worden 
verwijderd:

 ■ Wateroplosbare stoffen: kaliumsul-
faat, kaliumcarbonaat en kaliumbicar-
bonaat (allen uit het metselwerk d.m.v. 
regenwater) en roet, vuilstrepen, etc.   
vanuit het buitenmilieu: deze stoffen zijn 
goed oplosbaar in water met een ruiten-
reinigers  product.

 ■ Stoffen, die als ze langere tijd op 
het glas hebben gezeten, alleen nog 
oplosbaar zijn in zuren: calciumcarbo-
naat en calciumsulfaat: behandelen met 
een ontkalkingmiddel of een verdunde 
zoutzuur (pas op: werk volgens de richt-
lijnen en voorkom schade aan personen 
of materialen)

 ■ Siliciumoxides. Deze zijn alleen 
mechanisch of met etsende middelen te 
verwijderen.

Om een goed beeld te geven van het 
ontstaan van de problematiek en de 
mogelijke oplossingen kunt u bij de SBR 
(Stichting Bouw Research) de gevelgids 
nummer 6 “Voorkomen en verwijderen 
van afzettingen op glas”, bestellen. Het 
SBR telefoonnummer is: 010-2065959. 

Met dit rapport in de hand kunt u dan 
alles nog eens rustig doorlezen en de 
eventuele nodig geachte maatregelen 
bepalen. Wij hebben uit dit rapport als 
bijlage bijgevoegd, als aanvulling op dit 
rapport:
* Paragraaf 1, bladzijde 7: “Hoe schade 
ontstaat”.
* Paragraaf 3, bladzijde 13: “herstellen 
van schade”.

WAARNEMINGEN:
 ■ De verontreinigingen komen veelal 

voor op de westgevel.

 ■ Er is “druppel” vorming en verti-
cale streepvorming te zien op het glas, 
lopend van bovenaf, komend uit het 
metselwerk.

 ■ Boven de raamdorpels zijn “druppels” 
op het glas zichtbaar als gevolg van 
spatwater op die raamdorpel.

 ■ Er is een relatie met de opleverdatum 
en de constatering van de eerste afzet-
tingen op het glas.

VOORBEELDEN CONSTATERING 
EN OPLOSSING:
Locatie 1:
Na constatering in het werk proefvlakjes 
gezet met een verdund  zoutzuur (1:10). 
Het resultaat is dat de druppelvorming 
op het glas nagenoeg verwijderd kan 
worden.

Conclusie:
Er is hoogst waarschijnlijk sprake van het 
voorkomen van kalk op het glas uit de 
metsel- en voegmortel (of zelfs van stof-
fen uit de lucht) die dit fenomeen hebben 
veroorzaakt. Kalk is een product dat 
zich op glas steeds vaster gaat inbran-
den door de zon nadat het geruime tijd 
op het glas heeft gezeten en zich heeft 
gevormd tot een kalkcarbonaat.

Het tijdsverschil tussen de opleverings-
datum en de datum dat het verschijnsel 
is opgemerkt geeft aan dat er waar-
schijnlijk vooral sprake is van etsen door 
kalk, doordat niet tijdig en/of regelmatig 
de ramen zijn gelapt.

Hoogst waarschijnlijk is het glas weer 
zuiver te maken door er met zuren 
aan te werken. Deze zuren kunnen bij 

Support gevelstenen

AFZETTINGEN OP GLAS
Er kunnen zich meerdere stoffen uit metselwerk (metselmortel, 
voegmortel, stenen, betonnen elementen, natuursteen, etc.) logen, 
door regenwater, en zich afzetten op de materialen daaronder. 

Foto 1: Algemeen beeld van de hiernaast 
genoemde afzettingen op glas

Foto 2: Polijsten van het glas 
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onoordeelkundig gebruik schade geven 
aan het glas en andere materialen die 
daarmee in aanraking kunnen komen, 
waarvoor uw attentie.

Locatie 2:
Na constatering in het werk proefvlakjes 
gezet met een verdund zoutzuur (1:10). 
Het resultaat was dat de voorkomende 
druppelvorming op het glas niet verwij-
derd kon worden.

Conclusie:
Er is sprake van het voorkomen van stof-
fen als genoemd hieronder van 1, of 2, 
of 1 en 2:

 ■ 1 het voor komen van fluorverbin-
dingen uit het metselwerk die zich als 
silicaten in het glas hebben geëtst. Deze 
etsing in het glas vindt vrijwel direct 
plaats nadat het water uit de druppels 
of uit de waterstrepen is verdampt. 
Normaalgesproken wordt deze etsing al 
vaak geconstateerd na de eerste regen-
buien in de bouwfase. Bij de reiniging 
van het glas voor de 1e oplevering komt 
dit verschijnsel dan ook normaalgespro-
ken al naar voren.
Het fenomeen van de silicaten komt vrij 
zelden voor, maar is een erg onaange-
naam verschijnsel.
Deze fluorverbindingen kunnen uit alle 
steenachtige materialen komen en 
verhoudingsgewijs het meest uit open-
porige materialen, zoals de metsel en 
voegmortel.

 ■ 2 Het kan eventueel ook zijn dat er 
kalk uit de metsel en voegmortel (of zelfs 
stoffen uit de lucht) dit fenomeen hebben 
veroorzaakt. Kalk is een product dat op 
glas kan inbranden, nadat het zich heeft 
omgevormd naar kalkcarbonaat, door de 
zon, nadat het geruime tijd op dat glas 
heeft gezeten. Dit kan dus betekenen dat 
er niet tijdig is gereinigd en / of regelma-
tig gereinigd is in de gebruiksfase.

REINIGEN:
De werkzaamheden om de smetten op 
het glas te verwijderen zijn erg specialis-
tisch en daarom adviseren wij u verder 
contact op te nemen met bedrijven 
die ervaring hebben met de expertise 
en reiniging van silicaten in glas. Deze 
reiniging kan fysisch (het werken met 
fijne polijstapparatuur en een polijststof) 
en chemisch (d.m.v. het werken met 

Fluorwaterstof) gebeuren. Hiervoor kunt 
u evt. de volgende bedrijven benaderen, 
te weten;

 ■ Allereerst natuurlijk uw eigen contac-
ten en (glas)reinigingsbedrijven.

 ■ Het bedrijf Slingerland Glastechniek 
Nederland te Leidschendam. Telefoon-
nummer 0172-626102.

 ■ Het bedrijf G.O.N. Gevel Onderhoud 
Nederland te Zeewolde. Telefoonnum-
mer 036-5235388.

Voor het tegengaan of eventueel ter 
voorkoming, van dit verschijnsel na 
eventueel glasherstel, kunnen er diverse 
oplossingen bedacht worden, zowel 
bouwkundig (zoals het wegleiden van het 
water uit de muur, impregneren van de 
gevel), als door het geven van opper-
vlakte behandelingen (met polymeren 
aan het glas.)
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