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Montage-instructie voor onze panelen
Volg onderstaand onze instructie voor het monteren van jouw glas in lood. Wij hebben de
bestelde panelen met de grootste zorg gemaakt en verpakt. Mocht er onverhoopt toch iets
aan mankeren, neem dat contact op voordat je gaat monteren.

Benodigdheden
●
●
●
●
●

Een nijptang
Vulblokjes
Kleine koploze spijkers
Hamer
Schone droge doek

Bruikbare tips tegen zere vingers!

Ruw je hamer op aan een stoeptegel, dan
hij schiet dan niet zo snel van de spijker
Wij adviseren de montage van het paneel
altijd samen met iemand te doen

Stappenplan
1.

Ontdoe het paneel van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling.

2.

Zorg dat de sponning goed schoon en vlak is.

3.

Zet het paneel veilig neer in de buurt van waar je gaat monteren, vertikaal tegen de verpakking.

4.

Leg de glaslatten zo neer dat je weet welke waar geplaatst dienen te worden.
4.1.

Belangrijk: start altijd met de bovenste lat, gevolgd door links, rechts en de onderste
glaslat.

5.

Knip enkele vulblokjes van 5mm breed bij enkel glas, dit kan met een nijptang.
5.1.

Tip: bestel ons montagepakket, deze is inclusief de benodigde vulblokjes.

6.

Verdeel de vulblokjes onderin, op de sponning.

7.

Pak het glas in lood paneel verticaal op.
7.1.

Belangrijk: houd altijd vast bij een soldeerpunt, zo loop je geen risico dat je per
ongeluk het randlood lostrekt van het glas.
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8.

Plaats het paneel eerst op de vulblokjes (onderkant eerst) en vervolgens geheel in de sponning.

9.

Laat iemand aan de andere zijde beoordelen of er aan alle zijden evenveel lood zichtbaar is. Pas
eventueel de dikte van het vulblokje aan totdat dit wel het geval is.

10.

Plaats nu als eerste de bovenste glaslat, spijker deze vast ter hoogte van een loodlijn. Zo sla je
niet door het glas als je de spijker mist.

11.

Als de bovenste lat vast zit, valt het paneel niet meer uit de sponning en heb je jouw handen
vrij.
11.1.

12.

Sla de glaslat met meerdere spijkers nog beter vast, ongeveer elke 15 cm een spijker.

Plaats nu de rest van de glaslatten in de volgorde zoals genoemd bij stap 5, waarbij de onderste
als laatste.

13.

Goed gedaan! Het paneel is nu klaar voor gebruik. Poets deze indien nodig na met een klein
beetje glassex en een droge doek.

Trots op het eindresultaat? Maak een foto en deel deze met ons via Facebook,
Instagram of Whatsapp.
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