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VOORWOORD 
 
Dit protocol is opgesteld door SKH, in samenspraak met de NBvT, om duidelijkheid te geven over 
de te volgen stappen bij de KOMO certificatie van houten ramen voorzien van direct glazing 
volgens de BRL 0801. 
Bij direct glazing wordt het glas in het houten raam verlijmd waardoor het glas een bijdrage levert 
in de sterkte en stijfheid van het houten raam. Dit maakt het mogelijk om de raamhoutafmetingen 
te verkleinen. Omdat bij deze wijze van beglazen er specifieke eisen gesteld dienen te worden 
aan de (kwaliteit van de) verlijming is dit document opgesteld. Het betreft een interpretatie 
document voor de BRL 0801 “houten gevelelementen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD  WAGENINGEN 
Telefoon: (0317) 45 34 25 
E-mail: mail@skh.nl 
Website: http://www.skh.nl 
 
 
 
© SKH 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor 
enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Dit protocol geeft duidelijkheid op welke wijze kan worden aangetoond dat houten ramen 

voorzien van “direct glazing” voldoen aan de relevante prestatie-eisen van de BRL 0801. Onder 

direct glazing wordt in het kader van dit protocol bedoeld het verlijmen van glas in een raam 

waardoor de stijfheid van het glas en het raam(hout) samenwerken. Als gevolg van deze 

samenwerking kan met kleinere raamhout afmetingen worden volstaan. 

 

Opmerking: 

Om letsel te voorkomen mag als gevolg van fouten in de applicatie het glas niet direct uit het 

raam los kunnen komen. Hiervoor dient een tweede “draagweg” te worden toegepast in de vorm 

van een mechanische bevestiging zoals bijvoorbeeld genagelde glaslatten (minimale dekking 10 

mm). Ramen zonder glaslat met verlijmd glas worden beschouwd als “structural glazing”. 

Structural glazing in deze toepassing valt (vooralsnog) niet onder dit protocol. 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit protocol heeft betrekking op de uitvoering van direct glazing volgens één van de volgende 
principes: 
 

Kopse verlijming 
(alleen toegestaan 
met lijm, niet met 
band) 

Verlijming rondom aangebracht ter 
hoogte van de kopse randen van de 
beglazing. Beglazing verder 
traditioneel uitgevoerd 
overeenkomstig de NPR 3577 of 
NEN 3576 

 
Langse verlijming 
(toegestaan met lijm 
of band. Band dient 
te zijn afgedekt met 
beglazingskit) 

Verlijming rondom aangebracht 
tegen de glasrand aan de 
buitenzijde. Verlijming aan 
buitenzijde al dan niet afgedekt met 
beglazingskit. Beglazing aan de 
binnenzijde traditioneel uitgevoerd 
overeenkomstig de NPR 3577 of 
NEN 3576 

 
  
Indien de methode van direct glazing afwijkt van bovenstaande principes kunnen aanvullende 
beproevingen om de duurzame toepassing aan te tonen noodzakelijk zijn. 
 
Direct glazing kan worden toegepast onder concept II+, III en IV zoals omschreven in BRL 0801 
d.d. 31-10-2019. 

1.3 KOMO® attest-met-productcertificaat (met KOMO procescertificaat deel) 

Indien is aangetoond dat aan de prestatie eisen van dit protocol is voldaan kan het attest-met-
productcertificaat (met KOMO procescertificaat deel), dat is afgegeven op basis van de  
BRL 0801, worden aangevuld met onderzochte systeem voor direct glazing. 
 

  



SKH-Protocol 0801-3 Toepassing van “direct glazing” in ramen onder de BRL 0801 d.d. 11-03-2020   Pagina 5 van 8 

 

 

 

2. TERMINOLOGIE 

Aanvullend op hoofdstuk 2 van de BRL 0801 is de volgende term van toepassing: 
 
Direct glazing systeem Systeem waarop direct glazing is uitgevoerd bestaande uit een 

combinatie van de betreffende lijm of band, het verfsysteem 
aangebracht op het raam en de houtsoort waaruit het raam is 
vervaardigd in combinatie met de positie van de verlijming (kopse 
of langse verlijming) 

3. TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE 
BEOORDELING 

Overeenkomstig hoofdstuk 3 van de BRL 0801 wordt in een toelatingsonderzoek en tijdens 
periodieke beoordelingen het direct glazing systeem en de toepassing ervan beoordeeld. 

4. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

De eisen met betrekking tot het Bouwbesluit aan houten gevelelementen met ramen voorzien van 
direct glazing blijven ongewijzigd. 
 
Opmerking: Het beglazingssysteem dient te voldoen aan de eisen voor inbraakwerendheid, 
wering van vocht van buiten en luchtvolumestroom. Beglazing uitgevoerd volgens de principes 
van de NPR 3577 en/of katern 12 van de KVT en SKH-Publicatie 98-08 (inbraakwerendheid) 
voldoen hieraan. Van beglazingssystemen die afwijken van de principes vermeld in 
bovenstaande richtlijnen dient te worden aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. 
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5. EISEN AAN DE PRODUCTKENMERKEN 

5.1 Algemeen 

In aanvulling op paragraaf 5.1 van de BRL 0801 geldt ten aanzien van de lijm en band het 
volgende: 
 
Grenswaarden  
Van de lijm of band toegepast in het direct glazing systeem dient te zijn aangetoond dat deze bij 
voortduring voldoen aan de prestatie eisen zoals bepaald volgens dit protocol. 
 
Bepalingsmethode 
Van de lijm en band dient een onafhankelijke verklaring beschikbaar te zijn gebaseerd op de 
uitgangspunten omschreven in paragraaf 1.4 en hoofdstuk 3, 5 en 6 van BRL 2801 
“beglazingskit”. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of de toegepaste lijm en/of band voldoet aan de grenswaarden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel omschrijft dat de lijm en/of band als onderdeel van het direct 
glazing systeem voldoet aan de grenswaarden. 

5.2 Beglazing 

In afwijking van de in paragraaf 5.4.12 van de BRL 0801 vermelde eisen zijn de volgende 
prestatie eisen van toepassing. 

5.2.1 Duurzame hechting van het direct glazing lijmsyteem 

Van iedere combinatie van het direct glazing systeem dient de duurzame hechting te worden 
aangetoond. 
 
Opmerking: met iedere combinatie wordt bedoeld de combinatie van de specifieke lijm of band, 
het verfsysteem en de houtsoort. 
 
Grenswaarden 
De treksterkte bij de belasting +60 en -20°C en na veroudering (volgens 2A/B en 3), bedraagt ten 
minste 50% van de treksterkte bij +23°C en de adhesieve breuk bedraagt gemiddeld maximaal 
10% met een maximum van 25% per individueel proefstuk. Voor een band is alleen de eis ten 
aanzien van treksterkte van toepassing1  
 
1 Opmerking: gezien de hoge interne sterkte van band is een cohesieve breuk niet te verwachten 
en zal het breukbeeld in principe bestaan uit adhesieve breuk. 
 
Bepalingsmethode 
Nadat de proefstukken gedurende 7 dagen zijn geconditioneerd in standaardklimaat bij 20 (±2) 
°C en 65 (±5)% RV (of naar keuze 23 (±2) °C en 50 (±5)% RV) dient voor de principes van kops- 
en/of langsverlijming de treksterkte te worden bepaald volgens de volgende bepalingsmethode 
zoals aangewezen in ift-RICHTLINIE VE-08/4 (März 2017): 
1 Kops- en langsverlijming; 

Treksterkte na 24 (±4) uur conditionering bij +60 (±3) °C, + 23 (±3) °C en na 24 (±4) uur 
conditionering bij -20 (±3) °C  

2A Kopsverlijming;  
 treksterkte na veroudering gedurende 500 (±4) uur bij een temperatuur van 60 (±3) °C 

volgens paragraaf 5.1.4.2.1 van de ETAG 002 (zonder de in de ETAG 002 omschreven 
waterbelasting)  
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2B Langsverlijming:  
 treksterkte na veroudering gedurende 500 (±4) uur bij een temperatuur van 60 (±3) °C en 

een UV belasting van 50 W/m2 op het testoppervlak volgens paragraaf 5.1.4.2.1 van de 
ETAG 002 (zonder de in de ETAG 002 omschreven waterbelasting) 

3  Langsverlijming zonder dat de lijm/band is afgedekt met beglazingskit;  
 treksterkte na inwerking van water + reinigingsmiddelen volgens paragraaf 5.1.4.2.4 van 

de ETAG 002, waarbij de volgende modificaties van toepassing zijn:  

• voorafgaand aan de belasting worden de kopse vlakken van de houten 
proefstukdelen afgedicht met een kopshout afdichtmiddel volgens SKH-Publicatie 
08-02,  

• de voorgeschreven belasting bestaat uit 15 minuten dompelen in water met 1% 
marktconform reinigingsmiddel met een temperatuur van +45 (±3) °C waarbij de pH 
waarde van de oplossing kleiner dan 7 dient te zijn, dient te worden gemeten en 
geregistreerd, 

• aansluitend wordt gedurende 23,75 uur geconditioneerd in standaardklimaat bij 20 
(±2) °C en 65 (±5)% RV (of naar keuze 23 (±2) °C en 50 (±5)% RV), 

• deze cyclus wordt 19 maal herhaald waarbij de weekenden door middel van 
conditionering in het gekozen standaardklimaat kunnen worden overbrugd en de 
doorloop van de procedure wordt geregistreerd, 

• na doorlopen van de hiervoor beschreven procedure worden houten proefstukken 
gedurende 7 dagen geconditioneerd in het gekozen standaardklimaat. 

Opmerkingen:  

• Om de omvang van het aantal testen te beperken kan van één lijm of band en houtsoort 
de combinatie met de verschillende verfsystemen worden getest op treksterkte volgens 
punt 1 waarna de veroudering volgens punt 2A/B of 3 alleen wordt uitgevoerd op de 3 
verfsystemen met de laagste trekwaarden. 

• Als alternatief voor bovenstaande bepalingsmethode kan de volgende methode worden 
gehanteerd: 

Treksterkte na 24 (±4) uur conditionering bij +60 (±3) °C, + 23 (±3) °C en na 
24 (±4) uur conditionering bij -20 (±3) °C op een ondergrond van glas of 
metaal. Bij deze test wordt onafhankelijk van de ondergrond beoordeeld of 
het lijmsysteem voldoet aan de grenswaarden van een treksterkte bij de 
belasting +60 (±3) en -20 (±3) °C van ten minste 50% van de treksterkte na 
+23 (±3) °C bij een 100% cohesieve breuk, aangevuld met; 
Peltest volgens DIN 54457 op iedere combinatie na veroudering volgens de 
volgende cyclus: 

• 7 dagen conditionering bij +60 (±3) °C en 95 (±5)% RV gevolgd 
door, 

• 7 dagen conditionering bij +60 (±3) °C (droog) gevolgd door, 

• 1 dag conditionering bij -20 (±3) °C gevolgd door,  

• 7 dagen conditionering bij +60 (±3) °C en 95 (±5)% RV. 
 

Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of het direct glazing systeem voldoet aan de grenswaarden en welke 
toelatingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel omschrijft het direct glazing systeem en vermeldt dat het 
voldoet aan de grenswaarden. 

5.2.2 Sterkte en afmetingen van de ramen 

Van iedere combinatie van het direct glazing systeem dient de sterkte in relatie tot de maximaal 
toelaatbare raamafmeting te worden aangetoond. 
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Grenswaarden 
Na de belasting volgens klasse 4 van de NEN-EN 13115 van de ramen volgens NEN-EN 14608 
en de maximaal toelaatbare belasting van de ramen volgens NEN-EN 14609 is een onthechting 
of scheurvorming van de lijm/band niet toegestaan en bedraagt de vervorming maximaal  
1/200 x de kleinste afmeting van het geopende raam. 
 
Bepalingsmethode 
Voor het bepalen van de sterkte van de ramen in relatie tot de maximaal toelaatbare 
raamafmeting dient de bepaling van de weerstand van sterkte volgens NEN-EN 14608 en de 
bepaling van de weerstand tegen statische torsie volgens NEN-EN 14609 te worden bepaald. De 
bepaling dient te worden uitgevoerd op ramen in de maximaal uit te voeren afmeting en het 
toepasbare glasgewicht. 
Na het testen op de weerstand tegen statische torsie volgens NEN-EN 14609 dient de 
geregistreerde kracht en verplaatsing getoetst te worden aan de uiterste grenstoestand (UGT) en 
de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT), rekening houdend met de geldende belastingen  
(EN 1991-1-4 voor windstuwdruk), belastingfactoren (EN 1990) en geldende materiaal- en 
modificatiefactoren voor glas (NEN 2608). 
 
Opmerking: De bepaling van de weerstand van sterkte en tegen statische torsie kan ook op een 
kleiner raam worden getest waarna de maximaal uit te voeren afmeting en het toepasbare 
glasgewicht van de ramen rekenkundig wordt bepaald.  
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of het direct glazing systeem voldoet aan de grenswaarden en welke 
toelatingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel omschrijft het direct glazing systeem en vermeldt de 
maximaal uit te voeren afmeting van het raam en het maximaal toepasbare glasgewicht. 

5.2.3 Onderlinge verdraagzaamheid van de materialen 

Van het direct glazing systeem dient de onderlinge verdraagzaamheid van de materialen (met 
name de lijm/band met de randafdichting van het glas en bij langs verlijming de beglazingskit op 
de lijm/band) te zijn aangetoond.  
 
Grenswaarden 
De toegepaste materialen dienen onderling verdraagzaam te zijn zodanig dat de functionele 
eigenschappen van het direct glazing systeem niet worden beïnvloed. 
 
Bepalingsmethode 
De onderlinge verdraagzaamheid van de toegepaste materialen kan worden aangetoond door 
middel van deel 3 ”verdraagzaamheid” van de in ift-richlijn VE-08/04 of door een methode zoals 
overeengekomen tussen partijen die de materialen hebben geleverd voor het direct glazing 
systeem. 
 
Toelatingsonderzoek 
Beoordeeld wordt of van het direct glazing systeem is aangetoond dat de daarin toegepaste 
materialen onderling verdraagzaam zijn. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® productcertificaat deel omschrijft het direct glazing systeem en vermeldt dat het 
voldoet aan de grenswaarden. 

 


