
F IX- IN GLASVERLIJMINGS-
SYSTEEM

NIEUW
voor architecten, 

ontwerpers en 

glaszetters



FIX-IN SYSTEEM :  
professionele verlijming voor glas

Nu glas almaar populairder wordt in interieurtoepassingen, zijn 
architecten en glaszetters op zoek naar een doeltreffend en 
eenvoudig te gebruiken, gecertificeerd verlijmings product. 

AGC Glass Europe biedt nu een oplossing met het nieuwe 
FIX-IN systeem: een heel gamma verlijmingsproducten 
voor glastoepassingen binnenshuis, aangevuld met een 
installatiehandleiding en animatie, waarin wordt uitgelegd hoe het 
glas perfect kan worden geplaatst.

 

*  Deze garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Voor meer informatie, zie www.yourglass.com.

 Plaats glas bladen met een 
garantie van 5 jaar*
tegen het verkleuren, schilferen of  
barsten van de verf.



DRIE belangrijkste VOORDELEN 
van het FIX-IN Systeem

1/ KWALITEITSCERTIFICAAT 
Gecertificeerde brandclassificaties (volgens EN 13501-1) van AGC-
producten en FIX-IN accessoires leveren architecten de antwoorden 
waarnaar zij zoeken tijdens het ontwerpproces.  

2/ COMPLETE OPLOSSING 
Het FIX-IN systeem is een compleet assortiment verlijmings-
producten, bestaande uit een siliconelijm, een primer, een 
oppervlakte-activator en andere accessoires. 

Koop deze producten bij uw lokale distributeur of 
glasverwerker of bestel ze online op  
www.agc-store.com.

3/ HULP BIJ HET PLAATSEN
Naast de juiste producten voor uw project biedt AGC nu ook 
een aantal hulpmiddelen voor een correcte plaatsing:   
•    Een handleiding in pocketformaat voor gebruik op locatie  
•    Een gedetailleerde en eenvoudige AGC-installatiehandleiding 

plus online video, waarin wordt uitgelegd hoe het glas moet 
worden geplaatst  

•   Technische infosheets voor een correcte behandeling van de  
FIX-IN producten

•   Certificaten, ondersteund door testrapporten

Ga naar www.yourglass.com  
om actuele informatie te downloaden.



➎

FIX-IN Siliconesysteem

➊	 FIX-IN PR   muurprimer voor het gebruik van FIX-IN SL op 
poreuze oppervlakken

➋	 FIX-IN SA   oppervlakte-activator, voor gebruik op AGC’s SAFE(+) 
folie voordat u FIX-IN SL aanbrengt

➌	 FIX-IN AT   dubbelzijdige schuimtape, als afstandshouder en voor 
een initiële hechting

➍	 FIX-IN SL  siliconelijm voor toepassing binnenshuis

   De doorschijnende FIX-IN SL is onzichtbaar zodra het is 
uitgehard

   Producten getest voor verscheidene ondergronden, inclusief 
tegels indien u deze wilt vernieuwen

  Een goede compatibiliteit tussen de FIX-IN componenten 
voorkomt aantasting van de verf (1) op de rugzijde van het 
glas, met een garantie van 5 jaar*

INSTALLATIE HANDLEIDING 

AGC heeft een gedetailleerde installatiehandleiding 
ontwikkeld om glasspecialisten te helpen topresul-
taten te verkrijgen voor alle typen installaties en 
toepassingen. Online verkrijgbaar in 9 talen en met 
een 3D-animatie, op www.yourglass.com.   

AGC biedt tevens technische infosheets voor alle 
FIX-IN producten, met complete productinformatie 
en instructies voor behandeling en gebruik, alle-
maal beschikbaar op www.yourglass.com.

(1)    Niet geschikt voor bepaalde kleuren; zie voor verdere specificaties de AGC- installatiehandleiding voor  glastoepassingen binnenshuis.
*  Voor deze garantie gelden bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie, zie www.yourglass.com.



➌

➋

➍

➊

FIX-IN Accessoires

➎	 	FIX-IN TU retoucheerlak voor kleine krasjes op Lacobel en 
Matelac glas die tijdens de installatie of de verwerking zouden 
kunnen ontstaan.
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AGC Glass Europe has representatives worldwide - See www.yourglass.com for further addresses.
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AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld - Wij geven u graag verdere adressen op www.yourglass.com
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Koop FIX-IN producten bij uw lokale glasverwerker  
of distributeur.

Bestel online op www.agc-store.com

Lees en bekijk AGC’s installatiehandleiding en  
animatie op www.yourglass.com

BELANGRIJK 
Alle FIX-IN producten moeten worden opgeslagen en behandeld in overeenstem-
ming met de meest recente versie van de AGC-installatiehandleiding voor glastoe-
passingen binnenshuis en de technische productinfosheets (FIX-IN SL moet bijvoor-
beeld worden opgeslagen tussen 5°C en 25°C). Deze documenten zijn allemaal 
verkrijgbaar op www.yourglass.com of bij uw lokale contactpersoon van AGC.
Eventuele lokale vereisten en voorschriften moeten worden opgevolgd.


