
Gehecht aan glasBonded to glass



Glas aan een gevel resulteert in fraaie, indrukwekkende effecten.  
Maar kan het ook eenvoudig worden bevestigd? Tweha heeft daar  
met GlassMate een pasklaar antwoord op.

Verlijming met GlassMate biedt de mogelijkheid geëmailleerd gehard 
glas op een duurzame wijze ‘blind’ te bevestigen. Het GlassMate-
systeem onderscheidt zich in de markt door haar specifieke samenstelling 
en hoogwaardige kwaliteit. Het gebruik van een agressieve hechtprimer 
is overbodig, wat al een aanzienlijke besparing in arbeidstijd oplevert. 
Door geëmailleerd gehard glas te verlijmen zijn ook de constructieve 
mogelijkheden nagenoeg onbeperkt.

Glasharde constructie
De ingewikkelde constructie en werkwijze om glas te bevestigen  
resulteert vaak in onmogelijkheden. Verlijmen biedt dan gegarandeerd 
uitkomst. GlassMate is juist ontwikkeld om de beperkingen van andere 
bevestigingsmethoden weg te nemen. Verlijmen is efficiënt, vereenvoudigt 
de constructie en bespaart kosten. GlassMate wijst u dus de weg naar 
onbegrensde ontwerpmogelijkheden. 

Optimale spanningsverdeling
In vergelijking met een mechanische bevestiging ontstaat door het  
toepassen van een elastische lijmverbinding een betere spannings- 
verdeling in het te verlijmen materiaal. Lijm wordt namelijk over een  
groter oppervlak aangebracht. De temperatuursbewegingen tussen de 
verschillende materialen worden hierdoor uitstekend opgevangen.

Onbeperkte vrijheid
De diversiteit aan glas is groot en verlijmen maakt het mogelijk om ieder 
gewenst effect te bereiken. Verschillende vormen, kleuren en maten  
kunnen naar hartelust worden gecombineerd. Architecten kunnen nu  
veel beter met hun creativiteit uit de voeten, want de ontwerpvrijheid is 
nagenoeg grenzeloos.

Waarom kiezen voor een ingewikkelde constructie  
en bevestigingsmethode als het ook snel, eenvoudig  
én efficiënt kan! 
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Glass fi xed to a façade can have a beautiful and impressive effect. 
But is it also easy to make? Tweha has a fi tting solution: GlassMate.

GlassMate allows an invisible and durable adhesive fi xture of enamelled 
tempered glass. Within the market, the GlassMate system distinguishes 
itself by its specifi c composition and high quality. You will no longer 
require an aggressive adhesive primer, which will save you a lot of 
labour as well. By bonding enamelled tempered glass, the structural 
possibilities are virtually endless.

Tough glass construction
The complex construction and procedure required to fi x glass, often leads 
to impossibilities. The bonding method offers a guaranteed result. 
GlassMate was specially developed to eliminate the limitations of other 
fi xing methods. Bonding is effi cient, simplifi es the construction and saves 
costs. In other words: GlassMate will show you the way to unlimited 
design possibilities. 

Optimum stress distribution
Compared to mechanical fi xtures, using an elastic adhesive offers a 
better stress distribution in the material that has to be bonded. This is due 
to the fact that the adhesive is applied over a larger surface, ensuring an 
excellent absorption of the temperature movements between the various 
materials.

Unlimited freedom
Glass offers great diversity, and bonding allows you to achieve any 
effect you want. Various shapes, colours and sizes can be combined to 
your heart’s content. Architects are better able to express their creativity, 
because their freedom in design is virtually unlimited.

Why choose a complex construction and fi xing method, if 
it can also be done quickly, simply and effi ciently!
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Glas aan een gevel resulteert in fraaie, indrukwekkende effecten.  
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De voordelen op een rijtje

1. IJzersterke, blijvend elastische lijm   

 met een snelle uitharding onder 

 invloed van luchtvochtigheid

2. Unieke samenstelling

3. Hechtprimer overbodig

4. Ongekende ontwerpmogelijkheden

5. Vereenvoudiging van de totale 

 constructie

6. Onderhoudsvrij

7. Vrijwel het hele jaar door verwerkbaar 

8. Sterke verhoging van 

 arbeidsproductiviteit

9. Kostenbesparend

10. Duurzaam

1. Rock Solid, durable elastic adhesive

 that hardens quickly under the 

 infl uence of atmospheric humidity

2. Unique composition

3. No adhesive primer required

4. Unprecedented design possibilities

5. Simplifi cation of the total construction

6. Maintenance free

7. Can be used almost throughout the   

 year 

8. Strong increase of labour productivity

9. Cost-reducing

10. Durable

Overview of the advantages
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