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LACOBEL 

 
Lacobel er floatglas eller clearvision, hvor den ene side er lakeret, så glasset bliver f.eks. sort, hvid eller rød. På grund af 
denne lakering kan glasset ikke hærdes. 
  
I mange tilfælde er hærdning af glas ikke nødvendigt, men skal det bruges til f.eks. en stænkplade bag et komfur bør en 
hærdning overvejes, da glas som udsættes for varme kan revne. Andre faktorer som montering kan også spille ind. Hvis 
stænkpladen er monteret på en væg, som ikke er plan, kan den sidde i spænd og derved revne.  
I langt de fleste tilfælde sidder glasset dog uden problemer. 
  
Et alternativ til Lacobel, er malet glas, som kan hærdes, og det kan fåes i alle RAL og NCS- farver. 

  
Den samme problematik gælder ved trådglas: Georgien, Treclar og Spejltråd. Disse glastyper kan heller ikke hærdes pga. 
den indstøbte metaltråd. Så vælges en af disse til stænkplade, er der risiko for, at glasset kan revne ved varmepåvirkning. 
  
Revner glasset efter montering - kan det ikke godkendes som reklamation. 
  
 

VED GASKOMFUR KAN KUN ANVENDES HÆRDET GLAS TIL STÆNKPLADE 
  
 
  

OPLIMNING AF LACOBEL 
 
Før opsætning af Lacobel er det vigtigt, at væggen er tør og ikke sugende. evt. lakeret.  
Der skal anvendes en monteringslim - f.eks. spejlsilikone. Ved valg af monteringslim, er det vigtig, at limen kan binde på 
lakken og at den er neutral så den ikke kan ses gennem lacobel´en. 
  
Ved montering lægges en stribe af lim hele vejen rundt på pladen, så tæt på glaskanten som muligt. Uden der dog 
kommer lim ud på væg/glas, når pladen presset ind på væggen. Det er vigtigt, at limen kommer så tæt på kanten som 
muligt, så et evt. lysindfald fra siden af pladen ikke kan ses. Pladen understøttes til limen er hærdet op.   
  

 


