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Isolatieglas  
Glas-in-lood in isolatieglas heeft drie lagen glas: het glas-in-lood met aan weerzijden glas.  

Als randprofiel gebruikt u Y-loodprofiel, zodat de kam in de inbouwstrip van het isolatieglas valt.  

          

          

          

 
Dagmaat glas-in-lood (DM)  
Glasmaat (GM) 
Strakke sponningmaat (SSM) 
 
Wat is wat 
1. Strakke sponningmaat (SSM): De strakke sponningmaat in het kozijn. 
2. Glasmaat (GM): de nettomaat van het raam na inbouw in isolatieglas. 
3. Dagmaat (DM): de zichtmaat. Meestal maat van het glasinloodraam. 

 

Maten en standaard marges (technische gegevens voor glaszetters) Voorbeeld Marges 

Strakke sponningmaat  300x900 0 

Van Strakke sponningmaat naar Glasmaat  
Let op: minimale ruimte is totaal 5mm en maximaal 12mm (ons advies = 9 mm) 

291x891 -9 (2x4.5) 

Van Glasmaat naar Dagmaat 266x866 -25 (2x 12.5) 

Van Strakke sponningmaat naar Dagmaat glas-in-lood  266x866 -34 mm 

 
Berekening glasinloodmaat 
Maak het raam in totaal 34 mm kleiner dan de strakke sponningmaat  

(12,5 bij het Y-profiel en 4,5 mm ruimte voor het plaatsen van het raam). 
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Breedte      400  (s.s.m.)     
   -4.8   (loodkernen) 
  -32   (isolatie)        
 -------- 
 363.2  :  3 ruitjes = 121.07 
 
Lengte   200 
                           -3,6 
  -32           
 --------- 
                       164.4  :  2 ruitjes = 82.2 
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Professioneel inbouwen  
 

Het inbouwen van een glas-in-loodraam in isolatieglas is een vak apart en hierin zit veel kwaliteitsverschil.  

Bij Foka kunt u ramen laten inbouwen. De levertijd is gemiddeld drie weken. U dient er zelf voor te zorgen 

dat het raam brandschoon wordt aangeleverd.  

Gegevens voor inbouw 

1) Netto glasmaat : …………………………………mm (na inbouw) 

2) Kader : zwart of zilver 

3) Dikte isolatie : Kies uit isolatiedikte 22,2mm of 25,2 mm (opbouw 4-6-1,2-6-5 of 4-6-1,2-9-5)  

waarbij 22,2 mmm meest gebruikt wordt bij bestaande kozijnen. 

 

Garantie 

Uw ramen worden met meest denkbare zorgvuldigheid –professioneel- ingebouwd. Echter wordt bij 

isolatieglas geen garantie gegeven. Ook in geval bij glasbreuk ligt het risico bij degene die het raam heeft 

gemaakt. 

Achtergrondinformatie over isolatieglas 

Alle ramen kunnen tussen isolatieglas geplaatst worden, zowel oud als nieuw. Oude ramen worden kleiner 

gemaakt en voorzien van een Y-profiel rondom. Foka maakt gebruik van de allerbeste technieken, zodat 

ramen toch een authentieke uitstraling hebben. Dit door toepassing van zwarte kaders en het donker maken 

(patineren) van de loodlijnen. Het isolatieglas van Foka kenmerkt zich door een uitstekende kwaliteit en 

duurzaamheid.  

Voordelen 

- warmte- en geluidsisolatie  

- inbraakpreventie 

- gemakkelijk in schoonmaak 

- geen condensvorming 

- de originele staat blijft in tact. Geen verouderingsproces. 

Proces in beeld 

 


