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Willem Wunderink begint bij het
begin: “Glas is misschien wel ouder
dan het wiel. In de prehistorie
gebruikten onze verre voorouders
het als speer- of pijlpunt, de
Egyptenaren gingen het blazen, de
Romeinen brachten het naar
Europa en de Venetiërs maakten
het doorzichtig en noemden het
Cristallo.” 
Pas heel veel later gaf de auto het
glas een nieuwe impuls. In 1952
kreeg Alastair Pilkington namelijk
opdracht van zijn werkgever (ook
Pilkington maar geen familie) om

een nieuw productieproces te ont-
wikkelen. Tot dan toe werd glas
voor spiegels, etalages én auto’s op
platen geproduceerd. Dat was duur
omdat het glas na productie zorg-
vuldig gepolijst moest worden. Een
alternatief was verticaal getrokken
glas. Dat was weliswaar goedkoper,
maar vervormde het zicht.
Pilkington werkte zeven jaar aan
zijn opdracht en bracht met aller-
lei kostbare experimenten zijn
werkgever op de rand van een fail-
lissement. Toch liet de Pilkington-
directie hem begaan. Uiteindelijk

werd die moed beloond. Pilkington
vond de oplossing toen hij een
etensbord op het afwaswater zag
drijven. In plaats van water ge-
bruikte hij gesmolten tin. Vanuit
de oven liet hij een continue
stroom vloeibaar glas uitdrijven
over een tinbad. Dat ‘float glass’,
wij zeggen vlakglas, was betaalbaar
en optisch van hoge kwaliteit.
Om zo snel mogelijk iets terug te
zien van alle investeringen, besloot
de Pilkington-directie het vlakglas-
proces in licentie te verkopen. Dat
heeft het bedrijf vele honderden
miljoenen ponden opgeleverd.
Inmiddels zijn er 260 glasfabrieken
in de wereld die het proces toepas-
sen en is Alastair Pilkington als Sir
gestorven.
Wunderink is nog geen Sir, maar
een rijke ervaring in het autoglas
kan de  commercieel manager van
Riss Autoruitservice niet ontzegd
worden. De techniek, de logistiek,
de marketing en, niet onbelang-
rijk, de montage van het autoglas
kent hij op zijn duimpje. Hij pakt
het glas op voor de ATC West
Brabant waar Pilkington gebleven
was: “Dat in platen gesneden vlak-
glas is ook nu nog het uitgangsma-
teriaal voor de productie van auto-
glas. Het wordt in vorm gesneden,

Ruitvervanging niet zonder risico’s

afgeslepen langs de randen, voor-
zien van eventuele gaten en er
komt een zeefdruk over de randen.
Dat werkt niet alleen mooier af,
maar beschermt ook de polyure-
thaan montagekit tegen zonlicht.”

Gehard of gelaagd
Is het glas eenmaal zover, dan kan
het verwerkt worden tot gehard of
gelaagd glas. In het eerste geval
krijgt het zijn vorm op een band bij
600 à 700˚C en wordt het vervol-
gens heel snel afgekoeld. Het
gevolg is dat de buitenkant van het
glas al hard is, terwijl de binnen-
kant nog vloeibaar is. Wunderink:
“Dat geeft een heel mooie gelijk-
matige spanning in het glas.” Die
spanning is verantwoordelijk voor
een grote hardheid, maar zorgt er
tevens voor dat de ruit bij een
beschadiging meteen in duizenden
kleine splintertjes uiteenvalt.
Dat bezwaar kent een gelaagde ruit
niet. Die wordt eerst door branders
exact op vorm gebracht en gaat
dan in paartjes van twee de oven
in. Met een laagje PVB-folie ertus-
sen vormt ieder paartje dan een
complete ruit. Dat PolyVynilButyral
is een stug materiaal, dat de ruit
ook na beschadiging bij elkaar
houdt.

Een andere kijk
op autoglas
De inzittenden van een VW Kever uit 1960 blikten naar buiten door ruitjes van bij

elkaar opgeteld 1,5 m2. Hun nazaten in de retro-Kever New Beetle worden omgeven

door maar liefst 4 m2 autoglas. Niet alleen groeide de autoruit, hij kreeg ook tal van

extra taken. Voor wie ruiten vervangt blijft dat niet zonder consequenties. Willem

Wunderink van Riss Autoruitservice besprak ze met de ATC West Brabant.

Meer glas…

… ronder glas … technischer glas.

VW Kever 1960 
Glasoppervlak 1,5 m2

VW New Beetle 2003
Glasoppervlak 4 m2
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Als voorruit heeft de gelaagde ruit
het geharde exemplaar helemaal
verdrongen, maar ook onder de zij-
ruiten is gelaagd glas in opmars.
Prettig voor de inzittenden, want
de taaie PVB-laag kan ook aan de
zijkant erg nuttig zijn. Zo is de
kans dat een gelaagde ruit bij een
ernstige zijaanrijding lijf en leden
veilig binnen de auto houdt een
stuk groter dan dat een direct ver-
splinterend gehard exemplaar dat
doet. Omgekeerd houdt zo’n ge-
laagde ruit een inbreker juist weer
langer buiten.

Groter en complexer
Behalve de move naar gelaagd glas
noemt Wunderink nog een aantal
moderne ontwikkelingen in auto-
glas. Hij begint met de grootte van
autoruiten: “Vergelijk een Peugeot
306 eens met een 307 SW. Dat is
een verschil van maar één autoge-
neratie. Toch is de voorruit van de
306 niet hoger dan 65 cm terwijl
de 307 SW aan maar liefst 1,40 m
komt. Denk eens aan de conse-
quenties die dat heeft voor de ruit-
magazijnen!” Daar komt bij dat de
ruitvormen ook nog eens steeds
complexer worden. “En dan gaat
het niet alleen om voorruiten.

Denk maar eens aan de complexe
achterruit van een Audi A2 en het
extreem gebogen exemplaar in de
Renault Avantime.” En het wordt
nog erger, want ook het aantal
ruitvarianten per model groeit
gestaag: “De nieuwe Passat telt niet
minder dan acht verschillende
voorruiten.” Dat aantal groeit zo
snel door alle mogelijke voorzie-
ningen die in ruiten kunnen wor-
den opgenomen. Wunderink:
“Denk aan antennes, verwarming
en sensoren. Maar er kan nog veel
meer: “Dankzij nanotechnologie
kan door meer of minder spanning
op een ruit te zetten de kleur ervan
veranderen. Ideaal voor een glazen
dak!”

Kleine oorzaak,
grote gevolgen
Al veel ouder is de voorruit die
integraal onderdeel uitmaakt van
de carrosserie: “De ruit geeft de
auto zijn sterkte en zijn stijfheid.”
Wat Wunderink daarmee bedoelt,
toont hij met een Amerikaans film-
pje. De filmers brengen eerst een
bezoek aan een sloperij. Bij een
aantal van de schade-auto’s daar is
de voorruit zo slecht bevestigd dat
hij met handkracht losgetrokken
kan worden. “Slecht gemonteerd
bij een vervanging”, zegt een des-
kundige. Daarna zien we twee
monteurs een voorruit vervangen.
Ze pakken de ruit vast met hun
blote handen, vegen er wat over-
heen met een doekje en hup kitten
maar. Handschoenen of ontvetten?
Niet nodig vinden ze. Dan ver-
schijnt een vrouw in beeld. Ze is
tot aan haar nek verlamd en zit in
een elektrische rolstoel. Toen haar
suv een koprol maakte verliet de
zojuist vervangen voorruit vrijwel
onmiddellijk de carrosserie.
Oorzaak: ondeskundig verlijmd.
Daardoor deukte het dak van de
auto enkele inches meer in dan
nodig, met rampzalige gevolgen
voor de vrouw. Ook het bedrijf dat
de ruit monteerde is sinds het
ongeluk zwaar gehandicapt. De
rechter dwong het de vrouw een
schadevergoeding van twee mil-
joen dollar te betalen.
De film maakt indruk op de stil
geworden West Brabantse ATC-
leden. “Ruiten vervangen is echt
heel serieus werk”, voegt
Wunderink er wellicht ten over-
vloede nog aan toe. “Bedenk ook
dat de ruit de rechter airbag moet

Willem Wunderink startte Riss
Autoruitservice in 1994. Hij verkocht
de franchise-organisatie kortgeleden
aan Tece Unipart. De reden: Tece
Unipart kan Riss klaarmaken voor
centrale facturering en de andere
eisen die centrale schadesturing
stelt. In plaats van eigenaar is
Wunderink nu commercieel manager.

Productieproces vlakglas

Aanvoer van zand, aangevuld met soda, ongebluste kalk,
oxides, magnesium aluminium en een mix van additieven 

Glasoven, temperatuur
1500 à 1600˚C

Uitdrijfbad van
vloeibaar tin

Afkoelend glas

Continue glasstrook

Glassnijders

Afvoer grote platen
vlakglas

Afvoer kleine platen
vlakglas

Het productieproces dat Sir Alastair
Pilkington in zeven jaar ontwikkelde
ziet er zo uit.

Gehard of gelaagd? Voor de
voorruit zijn we daar wel uit.
Maar wat doen we met de zij-
ruiten? Geharde exemplaren
houden passagiers binnen en
inbrekers buiten. Wel zo vei-
lig. Bekijk de video op
www.AMT.nl, rubriek veilig-
heid.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Tekening: Pilkington
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tegenhouden. Is de ruit niet goed
verlijmd dan vangt de airbag de
passagier niet op, maar verdwijnt
‘ie met ruit en al naar buiten.”   

Liefst Riss natuurlijk
Nu we de consequenties van slech-

te ruitvervanging kennen legt
Wunderink graag uit hoe het wel
moet (zie het bovenstaande kader
‘Een nieuwe ruit in 9 stappen’). En
hij eindigt met een waarschuwing:
“Zelf ruiten vervangen is alleen
aantrekkelijk als je er heel veel

doet. Bent u zelf geen specialist of
heeft u er geen in dienst, neem
dan geen risico en besteed het uit.
Aan wie? Dat moet u zelf weten,
maar het liefst natuurlijk aan Riss
Autoruitservice. Dan weet u zeker
dat u iemand met de juiste kennis,

kunde en motivatie uw werkplaats
binnenhaalt. Al heel wat autobe-
drijven, schadeherstellers, lease-
maatschappijen, autoverhuurders
en importeurs gingen u voor.” ●

Erwin den Hoed

Willem Wunderink toonde de
West Brabantse ATC-ers stap voor
stap hoe een voorruit vervangen
wordt. Dat deed hij om te laten
zien hoe de specialist te werk
gaat en niet om een ieder aan te
moedigen het klusje zelf te kla-
ren. De risico’s van slechte mon-
tage gaan namelijk heel wat ver-
der dan een beetje lekkage! ●

De meeste kitsoorten worden voor-
verwarmd. Bij de temperatuurval tij-
dens het gebruik bieden ze dan al
meteen extra stijfheid.

Verwijder de ruit terwijl de kit
opwarmt.

Het Amerikaanse filmpje heeft het
belang van goed reinigen en ontvet-
ten goed duidelijk gemaakt.

Primeren moet, altijd! Gebruik alleen
producten van één en hetzelfde ver-
lijmingsysteem. Riss gebruikt Tero-
son, maar ook Sika is goed.

Verwijder de oude lijmlaag op 2 mm
na. Zo ontstaat een ideale basis voor
de nieuwe lijmlaag.

Vergeet niet eventuele beschadigin-
gen te primeren. Anders zou de para-
vaan wel eens heel snel kunnen
wegroesten.

Knip het spuitmondje op maat, de
hoogte en breedte van de sponning
bepalen de hoogte van de benodig-
de kitlaag.

De lijmlaag aanbrengen. Sommige lijmsoorten zijn geleidend. Dat kan voor
storing van de telefoon- of radio-ontvangst zorgen. Bij een aluminium carros-
serie zorgt een geleidende lijmsoort bovendien voor corrosie. Ook af te raden
zijn lijmsoorten op polymeerbasis. Die zijn prima voor het verlijmen van glas,
maar niet in een auto. Ze hechten namelijk niet op de oude 2 mm dikke oude
polyurethaan lijmlaag.

En de ruit plaatsen. Vergeet niet de lijm te laten drogen voordat de auto
weer de weg opgaat. Een warme vochtige ruimte is de beste droogplaats.
Met het lijmsysteem dat Riss gebruikt is de droogtijd twee uur. Als het echt
sneller moet is er een systeem beschikbaar waarmee de auto na een half uur
alweer de weg op mag.

Een nieuwe ruit in 9 stappen
1 2 3

4 5 6 7

8 9

Tekeningen: RISS Autoruitservice
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