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scc VETROFLAM is een speciaal voorgespannen,

brandwerende veiligheidsbeglazing in de

EW-Klasse 30 en 60, voorzien van een

hlttereflecterende coating. Het glas blijft

doorzichtig bij brand, is UV-bestendig en

biedt uitstekende mogelijkheden als

isolatieglas. scc VETROFLAM is de perfecte

oplossing voor grote oppervlakken, is

eenvoudig hanteerbaar en makkelijk te

monteren. De combinatiemogelijkheden met

andere glassoorten z¡jn vrijwel onbeperkt.

1a 1..1

kijzer, ùen ,I;sa4,



erJ
(*

e i (ote e-h
tc'c¿tin Gl¿ss

I\'t IJ ITf FI J NITIÛ NAI ITil f T

Vanwege zijn hoge veiligheidsaspecten en een grote díversiteit aan combinatie-

mogelijkheden is scc VETROFI-AM geschikt voor de meest uiteenlopende

toepassingen. De brandwerende eigenschappen van scc VETROFLAM kunnen

eenvoudig met het Saint-6obain productgamma worden gecombineerd.

. scc VETROFLAM SKYLITE is speciaal voor dakbeglazing.

. scc VETROFLAM kan ook als gematteerd of gestructureerd decoratieglas

worden gebruikt.
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.Zowel één- als tweezijdig brandbelastbaar voor brandtoepassingen

én veil igheidstoepassingen voor de EW-classifi catie.

. Blijft in geval van brand volledig transparant.

. Biedt bescherming bij zowel branddoorslag als brandoverslag.

. Stralingsreducerend vanwege speciale coating.

. Toepasbaar in houten, stalen en aluminium kozijnen.

. Stabiel bij montage en transport door de typische veiligheidseigenschappen.

. UV-bestendig aan weerszijden en geeft geen opschuimende reacties op

tem peratuu r, hierdoor ideaa I voor geveltoepassin gen.

. soc VETROFLAM 30 voldoet aan de oneindige puiconstructie situatie.

. scc VETROFLAM CLIMAPLUS isvoor 95% gelijk aan HR++ uitvoeringen:

dus praktisch geen verschil in doorzicht

. Ook bij dakkappen uitvoerbaar.
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scc VETROFLAM is een veelzijdige

brandwerende beglazing die vanwege de

uitstekende brandwerende eigenschappen

en mechanische stabiliteit op universele

wijze zowel binnen als buiten kan worden

toegepast. Toepassin gsmogel ijkheden zijn

bijvoorbeeld:

.Scheidingswanden;

. Vaste beglazing;

. Brandwerende deuren;

. Bovenlichtbeglazing;

. Dakbeglazing;

. Gevelconstructies;

. Puntgefixeerde beglazing.

CFDRAC {N Cf;\1At VAN BRAND
scc VETROFLAM bltjft bü brand volledig

transparant, hierdoor waarborgt de beglazing

een veilige vluchtmogelijkheid voor personen

en kunnen reddingsdiensten het zicht

houden op mogelijk gevaar. Snelle toegang en

veilige bereikbaarheid voor blusapparatuur,

rookevacuatie en reddingspogingen zijn

hierdoor verzekerd. De speciale coating

reduceert de warmtestraling en optimaliseert

het gedrag in geval van brand. Hierdoor vormt

scc VEIROFLAM een effectieve barrière tegen

rook, vlammen en toxische gassen.
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Shei{ Iech:rology Centre Ämsterdam, Nede nd, archítect: Arcadis

STRALINCSWARMTË
ln de praktijk worden brandwerende puien uit een aantal ruiten opgebouwd, die in

totaliteit groter zijn dan de maximaal mogelijke testafmeting bij testinstituten. Dit

is geen probleem, zolang de hierbij vrijkomende straling lager bl¡ft dan het wettelijk
voorgeschreven maximum van 15 kW/m2.

Straling in theorie

ln Nederland is de belangrijkste eis EW (straling en stabiliteit). Het criteria straling,

welke voortkomt uit de emissie van warmte door het verhitte object (het glas + kozijn).

De wettelijk voorgeschreven waarde van de straling voor brandwerend glas toegestaan

in Nederland is maximaal 15 k{mr. (na 30 of 60 minuten)

Volledigheidshalve: ln Nederland geeft het Bouwbesluit aan dat de gebruiker binnen

15 minuten het gebouw verlaten heeft, dus de kans dat de persoon aan 15 kW/m2

wordt blootgesteld is zeer klein.

Toepassing en toetsing in de praktr.¡k

Een testopstelling bij een "Notified Body",zoals Efectis TNO, is vanwege de afmeting
van de oven, gelimiteerd tot een breedtehoogte verhouding van 3 bij 3 meter, waarbij

een testopstelling het gehele oppervlak of een deel ervan kan bestrijken.

Regelmatig worden er in de praktrjk brandwerende puien gecreëerd, bijvoorbeeld

opgebouwd uit een aantal ruiten, welke deze afmeting tezamen overschrijden. Dit

is toegestaan, maar enkel zolang de hierbij vrijkomende straling lager blijft dan het

wettelrjk voorgeschreven maximum van L5 kffmr.

Ook scc VETROFLAM 30 van Vetrotech Saint-Gobain is oneindig toepasbaar en biedt
geen beperkingen voor deze toepassin g,zoals ook in bijgevoegde figuur zichtbaar

wordt.

Uiteraard berekenen wij deze waarden graag voor u voor een specifieke pui.

Bel +31 (0) 495 57 44 35 of mail naar vetrotech.benelux@saint-gobain.com.

De speciale coating reduceert de warmtestraling en optimaliseert het

gedrag in geval van brand. Hierdoor vormt sccVETROFLAM een effectíeve

barrière tegen rook, vlammen en toxische gassen. sccVETROFLAM 30

biedt geen beperkingen voor toepassing in een grote pui.

5. 5aint-Cotrair'¡ Class Protcct



Voor plaatsen waar brandveilige

breukbestendigheid een vereiste is

süc vgTRoFLAJVI$ STAÐ¡P 3ül6t

scc VETROFLAM STADIP combineert de

vereiste stralingsverm indering met de

mechanische veiligheid van gehard en

gelaagd glas. Deze beglazing is uitermate

geschikt voor binnentoepassing in

scheidingswanden en deuren, daar waar

personen en materÍalen tegen hitte dienen

te worden beschermd. Deze gelaagde

samenstelling is beschikbaar met een heldere

of matte folie en zelfs uit te voeren als

geluidwerende beglazing met een

scc STADIP SILENCE.
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Technische gegevens

Clasopbouw

Clasd ikte

Tl (lichtdoorlating) EN410

U (isolatie) EN673

Celuidsdemping

Bra nd belasti ng

Cewicht

UV-bestend igheid

Spouw

Testafmeting

Mínimale afmeting

Modelvormen

Decoratie

Opmerking

scc VETROFLAM@ STADIP 30/60 l$6.21

, gelaagd

. L3mm

: 62%

, 3,6W/m'1K
: 38dBRw

tweezijdig
, 3r,0 kglm'?

sta biel

, www.testreports.nl
: 250 x 400 mm (max.4,8 m'?)

iia
, diverse decoratieve
: producttoepassingen mogeltlk

, Vetroflam 6 EW 30 oneindig toepasbaar
: Vetroflam 6 EW 60 maximaal4,8 m2
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scc VETROFLAM@ STADIP 3o160 (64.21

gelaagd

11 mm

73%

3,6W/flK
37 dB Rw

éénzijd ig

26,okg/m1

sta biel

www.testreports.nl

250 x 400 mm (max.4,8 m'7)

Ja

diverse decoratieve
prod ucttoepassi n gen mogel ijk

Vetroflam 6 EW 30 oneindig toepasbaar
Vetroflam 6 EW 60 maximaal 4,8 m2
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Ongevoelig voor temperatu ursinvloeden,
isolerend, zonwerend en UV-bestendig

srü VETitüËLAM@ e LåÅÀÅPLUS 3016t

scc VETROFLAM CLIMAPLUS combineert de

vereiste stralingsvermindering volgens de

klasse EW met de mechanische veiligheid van

gehard glas. Deze isolatieglas-samenstelling

is uitermate geschikt voor buitentoepassing

in gevels. Het glas is volledig UV-bestendig en

niet gevoelig voor temperatuursinvloeden. De

beglazing is uitgevoerd in een toepassing met

één- en tweezijdige vlambelasting. Door de

verschillende opbouwmogelijkheden geschikt

voor doorloop- en doorval beveiliging.

Voor plaatsen waar brandveilige

breukbestendigheid een vereiste is

5Cç \ÉgTFIÕFLÅMO SKYL:Tñ 3*

scc VETROFLAM SKYLITL 30 is een

bra ndwerende veiligheidsbeglazing speciaal

ontwikkeld voor dakkapconstructies. De

samenstelling combineert mu ltifunctionele

mogelijkheden voor daktoepassingen.

. Brandwerend op de eerste plaats

(scc VETROFLAM).

. Hoge mate van mechanische veiligheid

(scc STAPID)

. Standaard lage U-waarde mogelijk vanaf

7,2 W I m'1 respectievel ij k 1,,5 W / m'z bij
gas- en luchtvulling.

. Optioneel : geluidwering

þoc STAPID SILENCE).

Deze beglazing is geheel vrij van draadinleg,

volledig UV-bestendig en niet gevoelig voor

tem peratuu rsinvloeden.
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Vetrotech
Saint-Gobain ili;¡1q,
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Vetrotech Saint-Gobain lnternat¡onaf AC, scc PYROSWlS5o, src VETROFLAMo, scc SWISSFLAMo,

øc CoNTRAFLAMo, scc STRUcTURE' and all devices and logos are re8¡stered trademarks of saint-Goba¡n
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Het PROMASTOP@ -A brandmanchet



Door de beschermde en

o n be sc h e r m d e b u i sd oor-

voering naast elkaar te

beoordelen, wordt de

werking bij brand duidelijk

De temperatuur van een

brand loopt snel op en is

na 5 minuten al meer

dan 300'C. De manchet

begint bij een temperâtuur
van ca 150'C te werken

Binnen 12 minuten is bij

de onbeschermde kunst-

stof bu i s d e v I amdoo r slag

een feit
HeI PROMASTOP@ .A

manchet heeft dan de

opening volledig gedicht

en de vereiste brand-

werendheid gerealiseerd.

Na afloop van de brand
is de onbeschermde
kunststofbuis geheel

verdwenen ln een

werkelijke situatie had
de brand zich langs
deze opening ìn een
zeer korte tijd kunnen
verspreiden
Het PROMASTOPø -A

manchet zorgt
voor de brandwerende
afdichting

Het PROMASTOP@-A br
de doorvoering van ¡

Goed bouwen is veilig bouwen,
Veilig bouwen is bouwen volgens de regelgeving. Voldoen

aan de eisen met oog voor details. Een groot gedeelte van

het Bouwbesluit is gewijd aan brandveiligheid. Een stortvloed

aan regels en normen waaraan u moet voldoen. Het is niet

eenvoudig om in de praktijk bij alle details de juiste regels

toe te passen. Bij Promat BV kunt u terecht voor kosteloos

advies en een compleet assortiment van geteste constructies

waarmee u de details zonder kopzorgen kunt invullen.

Brandveilig bouwen.
Het Bouwbesluit schrijft voor dat een gebouw in brand-

compartimenten moet worden opgedeeld en deze

brandcompartimenten in rookcompartimenten. Dit om

uitbreiding van een mogelijke brand te voorkomen en om
gebruikers de mogelijkheid te geven bij brand te vluchten.

De brandwerende scheidingen tussen de brandcompartimen-
ten moeten de brand gedurende een bepaalde tijd tegen-
houden. Bouwmaterialen voor vloeren en wanden zijn vaak

voldoende brandwerend, een betonnen vloer haalt zonder

voorzieningen al gauw een brandwerendheid van een uur.

Het zijn details die afbreuk aan de brandwerendheid doen en

de meeste aandacht vragen.
Details zoals het doorvoeren van centrale veruvarmings-

buizen, luchtkanalen, kabelgoten en kunststofburzen.

Uit de bouwregelgeving en bijbehorende NEN normen blijkt
dat een gat in een brandwerende vloer of wand groter dan

25 mm in doorsnede zeker niet brandwerend is. Een gebouw
zonder installatietechnische voorzieningen is natuurlijk
moeilijk denkbaar en voor de doorvoeringen van leidingen en

schachten zullen dus brandwerende afdichtingen moeten

worden aangebracht.

Kunststof buizen.
Een groot gedeelte van de leidingen in een gebouw is van

kunststof. PVC en polyethyleen zijn de meest voorkomende
materialen. Beide zijn brandbaar en dus niet in staat de

doorvoering tegen branddoorslag te beschermen, maar

helpen het vuur zelfs een handle de compartimentering te
passeren.

PROMASTOP@ -A, het Promatbrandmanchet.
Uit het assortiment Promatproducten voor Bouwkundige
Brandpreventie, rs het PROMASTOP@-A brandmanchet de

oplossing voor het brandveilig doorvoeren van kunststof-
buizen. PROMASTOP@-A is een brandmanchet dat om de

kunststofbuis wordt geplaatst en de buis bij brand dichtknijpt
met zijn vulling van bij hitte opschuimend materiaal.

Het PROMASTOP@-A kernmateriaal neemt bij brand vele

malen in volume toe en bouwt daarbij een behoorlijke druk
op. De dichtgeschuimde opening heeft vervolgens eenzelfde

brandwerendheid als de wand. ln het Bouwbesluit wordt
aangegeven dat doorvoeringen door een brandcompartiment
dezelfde brandwerendherd dienen te bezitten als het brand-

compartiment zelf.



andmanchet beveiligt
iedere kunststofbuis

Wat betekent PROMASTOP@ -A in de praktijk.
N/et PROMASTOP@ -A heeft de ontwikkeling van brand-
manchetten in Nederland een volwassen stadium bereikt.
Natuurlijk heeft PROMASTOP@ -A een gunstige prijs/kwaliteit
verhouding, omdat bij Promatproducten een belangr¡k
principe wordt gehandhaafd; "voldoen aan de eisen tegen
de juiste kosten!" Verder kan met één manchet een
bereik van diverse buisafmetingen beveiligd worden.
U komt met PROMASTOP@ -A dus niet zo gauw voor het
probleem van verkeerde maatvoering te staan.

De montage.
Bij de ontwikkeling van PRON/ASTOP@-A stond een simpele

montage voorop. Omdat veel tijd en geld vooral in montage
bespaard kan worden monteert u PROMASTOP@-A in een

handomdraai. De manchet bestaat uit één onderdeel.
De simpele lipsluiting klikt u dicht na de manchet om de buis

te hebben geplaatst. U kunt door de gaten in de grondplaat
uw gaten in de wand boren en met de meegeleverde stalen
slagnagels tikt u de manchet vast, de zogenaamde door-
steekmontage. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen!

Door de effectiviteit van het opschuimende materiaal heeft
de manchet een geringe hoogte. Ook hierbij is gedacht aan

montage op moeilijke plaatsen met weinig ruimte.
De ruimten tussen buìs en wand en tussen buis en manchet
worden rookdicht afgedicht met bijvoorbeeld COCOBAND-AC.

Als de ruimte groter is dan 25 mm is deze afdichting verplicht.
PROMASTOP@-A kan ook in lichte scheidingswanden
worden toegepast. Het maakt hierbij niet uit of de buizen
voor of na de wandmontage worden ge'installeerd.

PROMASTOP@ -A heeft geen speciale profielen of voor-

zieningen nodig. De bevestiging kan in het plaatmateriaal

van het wandsysteem plaatsvinden met stevige schroeven in

plaats van de meegeleverde slagnagels. Wel moeten bij deze

vorm van bevestigen bij brandwerendheden van 1 en 2 uur

altijd twee manchetten geplaatst worden, aan beide zijden
van de wand één.

PR0MASTOP@ -4, de techniek van brandwerendheid.
PROMASTOP@ -A werkt tijdens brand het beste aan de

vuurzijde van de dooruoering. De temperatuur loopt daar het

snelst op omdat er geen isolerend effect is van de wand.
PROMASTOP@-A heeft de temperatuurstijging nodig om

dicht te schuimen.

ln de praktijk betekent dit dat voor die toepassingen waar
een brandwerendheid van één uur wordt geëist, men met
één manchet kan volstaan als deze wordt geplaatst aan de

zijde van de doorvoering waar de brand venvacht wordt.
Dit kan bij een vloer, de brandwerendheid van een vloer

wordt altijd van beneden naar boven beschouwd. Maar ook
bij een leidingschacht is de vuurzijde van te voren bekend

omdat de brandwerendheid van een schacht van buiten naar

binnen wordt bepaald.

Brand benut iedere

mogelijkheid om zich uit te
breiden, via de oplopende

temperatuur en de

vlandoorslag bij vloeren en

wanden, via de door-

voerìngen van leidingen

en bij schachten of via

brandoverslag bu itenom

We hebben voor u de brandwerendheden in een simpel schema geplaatsl

brandwerendheid aantal manchetten voorwaarde

20 minuten

30 minuten

60 minuten

60 minuten

1 20 minuten

120 minuten

geen

geen

geplaatst aan de vuuzijde
geen

geplaatst aan vuurzijde

geen

Bij lichte systeemwanden van 60 en 120 minuten brandwerendheid altijd
aan beide zijden een manchet monteren!

ln utilìteitsgebouwen
worden veel kunststof-

leidingen foegepast

Bij de beveiliging

hiervan komen de

montagevoordelen van

PROMASTOP@ -A

het best tot hun recht.

Simpel en snel

monteren volgens de

doorsteek montage:

PROMASTOP@ -A

plaatsen, gaten boren en

slagpennen vasttikken

Volgende doorvoering!

De manchet is ook getest

met drie slagnagels,

wanneer u op een moeilijk

bereikbare plaats monteeft
is de vierde slagnagel

niet echt noodzakelijk !
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PROMASTOP@ -A montage;
Het om de buis plaatsen van

het manchet is makkelijk
omdat het manchet uit één

stuk bestaat Vermijd het
manchet verder dan 60" open
te vouwen, er kunnen dan
beschad ig i ng en optred en aa n
het huis.

Promat B.V.
Vleugelboot 22

3991 CL Houten
Postbus 40385
3504 AD Utrecht
telefoon: 030-241 01 70
telefax: 030-241 07 71

e-mail: info@promat.nl
internet: www.promat.nf

PROMASTOPt -A de zekerheid van geteste veiligheid.
De blauw gepoedercoate, stalen afwerking van

PROMASTOP@-A geeft niet alleen een mooi uiterlijk, u bent
ervan vezekerd dat de manchet een stootje kan hebben en

ook op de langere termijn de veiligheid waarborgt.
De veiligheid van PROMASTOP@-A is zwaar op de proef
gesteld. Alhoewel met een test van een drietal situaties de

veiligheid al aantoonbaar is, werden door Promat met een

vijftigtal (!) doorvoeringen alle mogelijke praktijksituaties

getest.

Voor u betekent dit dat u met PROMASTOP@ -A altijd goed

zit bij elk type en afmeting kunststofbuis en dat is wel zo
gemakkelijk. Met de PROMASTOP@-A manchetten vult u

ook de rookwerendheidseis in, die in Nederland maximaal
30 minuten is. Dus ook bij een manchet waarvan de opening
groter is dari de buisdiameter is de rookcompartimentering
gewaarborgd. Koude rook activeert het manchet niet, maar
wordt tegengehouden door de afdichting met schuimband.

PROMASTOP@ -A altijd bij u in de buurt.
PROMASTOP@ -A wordt per stuk verpakt geleverd in dozen

voorzien van alle noodzakel4ke informatie en bevestigings-

middelen voor afmetingen en montage. PROMASTOP@-A is

overal in Nederland verkrijgbaar. Dus waar uw project ook is,

u vindt er de veiligheid van PROMASTOP@ -4.

Ook het afdichten van de doorvoering van enkele losse

kabels zonder goot kan PROMASTOP@ -A worden toegepast.
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Promastop"-l

Type

Geschikt voor
buisdiameter

uitwendig HLDi
85 >30 < 80 43 155 85

112 > 60 < 110 53 185 112

127 >15 < 125 63 197 121

162 > 110 < 160 13 235 162

2t4 > 165 < 200 96 330 204

254 > 200 < 250 120 380 254

318 >260 < 315 159 466 318
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, Productdatablad Vloeren, plaatvloeren, beton

ilrB
VBI Verkoop Maatschappi¡ BV
Looveer'1
Postbus 31
6850 AA HUISSEN

Telefoon (026) 379 79 79
Fax (026) 379 79 00
E-mail
vbi@vbi.nl
lnternet
www.vbi.nl

ü
niveau 3

blad 1426103
uitgave 2003

Plaatvloer
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Pasplaatbreedte (1 1-kanaals): vanaf 300 mm
en oplopend met maatsprongen van 1 00 mm

Pasplaatbreedte (7-kanaals): vanaf 300 mm
en oplopend met maatsprongen van 150 mm

1200 1 200

65 35 65l#

ooooooooooo
'1

117 40 117]- _]=-

ooooooo
A(B) 200

-.fol

ì1A 150

43 33
í1 -67*

00000000000
AL 2OO

-.fol

ì1 J
1

40 35
ÉE+gfu

00000000000
AL 260

J
1

112 45 112]+

0000000
A 320

J

1

ln de elementen A1200 en 4L260 kunnen

leidingsleuven in langs- en dwarsr¡chting worden
aangebracht. De d¡epte van de leidingsleuf bìj de

41200 is 1 00 mm en bij de 41260 140 mm.

De 4L200 esp A1260 kan worden teoegepast in
combinatie met het type 4200 resp. 4260

t117 +9117 |

OOOOOOO
A 260

10750 107j+

0!00000
A 400



.,,.eren, ¡llaalvloeren, beton VBI Verkoop Maalschappii BV

Korle beschr¡¡ving (C)

Plaatvloeren zijn vrijdragende vo0rgespannen systeemvloeren v0or toepassing in

w0ning- en util¡leitsbouw, ook geschikt voor toepassing in bijzondere projecten
Geen montagejukken en geen bekisting; bij toepassing van een overstek kan een

steljuk gewenst zijn
De kanaalplaatvloer voldoet aan de volgende Dubo-maatregelen van het Nationaal
Pakket W0ningbouw: S 051, S 072,5 074,5 117

Samenslelf ing (E)

Systeemop bouw
I Vriidragende vl0eren samengesteld uil geprefabriceerde voorgespannen kanaal-

platen, Sparingen kunnen fabrieksmatig in de plaat worden opgenomen De

vl0erplaten kunnen 00k met ingestorte centraaldozen worden geleverd, die via
leid¡ngen in de afwerklaag met elkaar worden verbonden Plaatvloeren verkrijg-
baar in de vloertypen met elementhoogte zoals bij V0rm, afmet¡ngen, gewicht
0nder (F) is aangegeven, pasplaatbreedtes als aangegeven bij de doorsnedes op
de voozijde

Element0pb0uw Betonnen plaat met v0orspanwapening (boven- en onderwapening)
en in de lengterichting 11 of 7 kanalen (zie doorsnedetekening) De platen worden in
standaarduitvoering met een gladde onderzijde geleverd
Materiaal Plaat: mechanisch verd¡cht fijnkorrelig beton, kwaliteit B 55 (B 50 voor
type A 150) met v00rspanstaal FeP 1770 enlol FePl 860, Voegvulling: zandcement-
mortel of spramex, kwalile¡t B 15
Fabricagemethode Fabrieksmatig op lange banen mel een horizontale glijmachine
volgens het z g langebanksysteem Na voldoende verhard¡ng worden de platen 0p
¡engte gezaagd.

Toebehoren

- Pasplaat (1.f -kanaals) breedte vanaf 300 mm oplopend met 100 mm. Pasplaat
(7-kanaals) oplopend met 150 mm

- Raveelijzers (thermisch verzinkt)

- Elastomeer oplegstrip 40 x 3 mm

- Kanaaldeksels voor 7-kanaals typen.
Hu lpstukken

- Vloerenklem (te huurof te koop bij fabrikant0f kraanbedrijf)

- Hijssleutels v00r pasplaten (te koop bij fabrikant)

Vorm, afmelingen, gewicht

Vorm Zie ¡llustraties
Af metinqen, gewicht (inclusief voegvulling)
Tabel 1

vloeftype

- 4150 150 1 ,200

hoogte breedte aanlal gewichl
mm mm kanalen kN/m,

0ntwerpdetails De platen toe te passen als liggers 0p 2 of 3 steunpunten In vloer-
belastingsklasse 2 (veranderliike belasting b0ven 3,5 kN/m,) is loepassing op 3
steunpunten alleen bij 1 1 -kanaalsvloeren beperkt mogelijk
De m¡nimum opleglengte v00r metselwerk, beton en staal volgens artikel I 14 3 van

de NEN 6720 is 40 + 0,004 x L Er kan worden volstaan met een opleglengle van 90
mm op metselwerk, 80 mm 0p beton en 70 mm 0p staal.
Trapgaten kunnen middels raveelijzers en vulstukken w0rden gerealiseerd Bij mas-
sieve woningscheidende wanden min 50 mm lussenruimte vullen mel mortel
V00r de woningbouw is i v m de netto verdiepingshoogte type A 260 de dikste toe
te passen vloer
Druklagen: in de util¡teitsbouw kan in bepaalde gevallen de vloer w0rden uitgevoerd
met een gewapende druklaag:

- als onderdeel van een samengesteld profiel i v m sterkte;

- ivm belastingspreiding;

- lbv schijfwerking
V00r verdiepingsvloeren kan in bepaalde gevallen bijlegwapening nodig zijn Bii toe-
passing als schiif gelden andere normen Eventueel toepassing van oplegmaterìaal
b¡jv elastomeer oplegstrip 40 x 3 mm bij grole belastingen en/of overspanningen.

Verwerkingskénmerken (V)

Transp0rl D00r fabrikant, per vrachtauto, 0p stapelh0uten.
0pslag 0p stabiele, vlakke ondergrond, zodanig dat de platen n¡et scheluw kunnen
zakken, met de stapelh0uten boven elkaar
Voorbereiding Oplegvlakken vlak en schoon alwerken
Verwerking Bij onvoldoende vlakheid van de oplegging (vooral bij 3 0plegpunten)
de platen onderstoppen Hijsen, laten zakken en neerleggen dient zonder sch0kken
of stoten plaats te vinden Bij het leggen tekening aanhouden Eventuele plaatwisse-
lingen corrigeren, zodat 0nderzilden zoveel mogelijk 0p gelijke h0ogte komen Vóór
hel vullen van de voegen:

- controleren 0f elementen volgens tekening zijn gelegd;

- voegen en opleggingen goed met water nat maken;

- voegen met een zandcementmortel of spramex B 1 5 vullen
De elementen niet belasten z0lang voegvullingen niet zijn verhard
Uitgebreid verwerkingsadvies voor de "Plaatvloer" is apart verkr¡jgbaar
Afwerk¡ng Wanneer de specie na het vullen van de v0egen is aangetrokken, met een
bezem de onderz ¡jde van de elementen bij de V-naden goed scho0nmaken en mOge-
liike lekspecie verwijderen

Economische, commercièle facloren (Y)

Pr¡jzen Volgens opgave fabrikant
Levering Door fabrikant, franc0 werk, gelost naast de wagen Bij aanvoer tijdens
werktiid één perso0n l0shulp ter beschikking stellen, na werktijd losplaats duidelijk
aangeven V00r platen langer dan 7,50 m] (A 400) 8,00 m1 (A 320) resp. 9,00 m1

(A 260) dienen de platen i v m het h0ge gewicht d0or de aannemer gelost te w0r-
den op een afgesproken tijdst¡p
LeverlijdTtolSweken.
Leveringsgebied Nederland en Duitsland
Garanties Volgens K0l\40-attest-met-productcertif icaal en Zulassung,
Technische service Technische adviseurs van de fabrikant staan ter beschikking
voor het geven van adv¡ezen en inlichtingen bij voorbereiding en uitvoering Teke-
ningen en stalische berekeningen worden voor elk project vervaardigd en ter be-

schikking gesteld aan Bouw- en Won¡ngtoezicht

Beferenlies

Adressen Volgens opgave fabrikant

(F)

voegvulling
l/ml

- A 200/AB 200 200 1 200

- AL 200 200 .1.200

1 200
1 200

320 1 200

6,0
7,3

7,3
1 0,1

11,4
11,9
14,3 \

11

7
'11

7

1l
7

7

2,64
3,03
3,82
3,76
5,05
4,43
5,48

- A 260 260

- AL 260 260

- 4320
- A 400 400 1 200
AB-type met aangepasle bet0ndekking
Tolerant¡es: volgens de NEN 2889
Maatcoòrdinatie: modulair, raster 3 M voor de A-serie

Uiterliik

0ppervlakteslructuur 0nderzijde glad, direct geschikt voor spuitwerk, sand pa¡nt,

elc
Kleur Grijs

Mechanische e¡gensGhappen

Productsterkte L¡chte scheidingswanden met een gewicht van maximaal 3 kN/mr
worden als een gelijkmatig verdeelde belasting in rekening gebracht (min 0,5; max
1,2 kN/m,) lndien in woningbouw de binnenwand van b v de verdieping moet v0l-
doen aan de geluidseis van -20 dB, wordt v00r cellenbeton en gipswanden een toe-
slag gerekend van min 0,92 kN/m, I v.m, de eis van vrije jndeelbaarheid wordt ook
bij de zoldervloer met lichte scheidingswanden rekening gehouden

Materiaalsterkte Beton- en staalkwalitejten volgens VBC 1 995, zie Materiaal onder
(E)

Vuur, explosie (K)

Brandbaarheid Onbrandbaar volgens NEN 6064
Brandwerendhe¡d Afhankelijk van plaattype en berekening van 30 tot 1 20 m¡nuten
(AB-types en diktes vanaf 260 mm: standaard 90 minuten) 0p aanvraag 120 m¡nu-
ten mogelijk (4400 slandaard 1 20 minuten)

Akoestische e¡genschappen (P)

Luchtgelu¡dsisolatie, c0nlactgeluidsisolatie Toepassing afstemmen op aanwijzin-
gen volgens NPR 5070 en K0M0-attesl-met-pr0ductcertif icaat

ToepasbaarheÍd, onlwerþ (T)

Bruikbaarheid, functioneel Als vrijdragende beganegrond-, verdiepings- of dak-
vloer in woning- en utiliteitsbouw Vloeren die aan de buitenlucht zijn blootgesteld
moeten voldoen aan milieuklasse 2, wat 0p aanvraag mogelijk is,
Overspanningen tot ca 18,00 m mogelijk pie tabel 2).
Bruikbaarhei d, v00rschriflen K0¡/ O-attesten K20216, K2211 , K2212 en K2213

(G)

(J)

(zt

Tabel 2: lndicatie voor maximale

otder l- 16 Bo 16,40 l- l-
wandbelasting 0,92 kN/mr, spant en trapgat 3,60

. bel, 3,0 kN/m, en afw 1,0 kN/mz

er l8,oo lo,so l12,so 114,60 117,90
) kN/m, en afw 1,0 kN/m,

aanvullende e¡sen aan de bijkomende do0rbuiging e.d
van grote ¡nvloed zijn op de aangegeven overspanning

Bij toepassing met verlaagd plafond 0f als er géén eisen gesteld

s00 17,20 18,s0 16,50 110,40 19,00 113,00 110,001200 18,10 110,00 17,60 112,60 19,00 114,70 118,00

2003-1 1426t03
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! Producten - Plaat- en spanvloeren

Product: Plaat- en spanvloeren Omschrijving:
Geelen Beton levert een breed gamma hoogwaardige plaat- en
spanvloerelementen. Voor de productie daarvan wordt gewerkt met
stalen (verwarmde) product¡ebanen. Daarop ¡s maatwerk mogelijk. De
afmet¡ngen van de platen en de plaats van de sparingen en elektradoze
worden immers met een plotter op de juiste maat op de productiebaner
afgetekend. Voor de plaatwapening worden nu de wapeningsnetten
exact op maat gefabrìceerd, inclusief reduct¡es, benodigde sparingen er
de bijbehorende raveelwapening.

In het productieproces worden vervolgens de doorlopende tralieliggers
aangebracht, waarna de platen in diverse d¡ktes afgestort kunnen
worden. In de meeste gevallen kan de hoogte van de tralieligger worde
aangepast aan de vloerdikte, zodat deze tevens als ondersteuning voor
de bovenwapen¡ng kan fungeren. Voor de additionele wapening, die dor
de aannemer op de bouwplaats aangebracht moet worden, heeft Geelet
Beton een speciaal assort¡ment wapen¡ngsnetten ontwikkeld. Daarmee
kan het op maat knippen en het gebruik van losse b¡jlegwapen¡ng tot
een m¡n¡mum worden beperkt.

Terug

http ://www. geelen-beton.nUSite/posterhollproducten.php?p_id:3 28-9-20rr
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!Certificaten - KOMO attest -met- productcertificaat K2181/2220 - Foto

Terug
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Homê> > Prof¡èlolabn > Dakolaten rWarÍdakdatên

Warmdakplaten

SAB Warmdakplaten

De tem 'wam' in ons grote assortiment SAB warmdakplaten veM¡jst naar de funct¡e van de prof¡elen als
dragende platen voorgei¡oleerde daken Ze zün ¡n tal van ujtvoeringen (zoals de meest voorkomende
1 06R, I 35R, 1 58R en het un¡eke 200R) en lengtes verkrijgbaar, tot maximaal 24 meter voor snel en veilig
werken

sAB 106R+/750
Najaar 2008 ¡s het meest gangbare warmdak profiel SAB 1 06Ry750 aangepast en verbetert. Dit
resulteef in de SAB 100R+/750. De optimalisatie van het profiel heeft geresulteerd in een
sterker en stijver 106R profiel. De belaslingstaþel is n¡et langer meer gebaseerd op de RGSP
maaropdenieuweeurocodes Daardeeurocodesstrengerzijn,zullenoverhetalgemeende
toelaatbare overspanningen teruglopen. Bij het 106R profiel zal dit niet merkbaar zijn en wordt
met name de 3-velds zelfs beter vanwege de geoptimaliseerde geometrie (zie afbeelding
hieronder)

Homê D¡scla¡mer

sAB 35R/1035

. Aanbevolen milimum lengte 12 meter

. Onderstaand download belast¡ngtabel (tabelnummer volgens SAB Techn¡sch handboek)

Downloads:

SAB 4OR/9I5

. Aanbevolen max¡mum lengte 12 meter

. Onderstaand download belastingtabel (tabelnummervolgens SAB Techn¡sch handboek)

Downloads:

sAB 50R/1000

. Aanbevolen maximum lengte 12 meter

687070

saß

0,88 j 8,64

http://www.sab-profiel.nliindex.cfirVsite/sabprofiel/pageidlA7D3I7D9-1805-4C82-8C... 28-9-2011



Warmdaþlaten - sabprofi el Page2 of 4

. Onderstaand domload belastingtabel (tabelnummer volgens SAB Technisch handboek)

Downloads:

SAB 70R/OOO

. Aanbevolen mdimum lengte 24 meter

. Onderstaând download belast¡ngtabel (tabelnummer volgens SAB Techn¡sch handboek)

Downloads:

sAB 85R/1120

. Aanbevolen maxjmum lengte 22 meter

. Onderstaand download belast¡ngtabel (tabelnummervolgens SAB Techn¡sch handboek)

DoMloads:
Tabel 22 SAB 85R.1120 lþdf 64 kBl
Tabel 9 SAB 85R.t120 P3 L.B lodf69 kBl
Tabel '10 SAB 85R.1120 P4 L-B lpdf 65 kBl

SAB 89R/915

. Aanbevolen maimum lengte 18 meter

. Onderstaand download belastingtabel (tabelnummer volgens SAB Technisch handboek)

Downloads:
Tabel 23 SAB 89R,915 (ódt 63 kBl
Tabel 11 SAB 89R.915 P3 L.B apdf 68 kBì
Tabel l2 SAB 89R.915 P4 L-B lpdf 64 kBl

sAB 100R/825

. Aanbevolen mãimum lengte 18 meter

. Onderstaand doMload belastingtabel (tabelnummervolgens SAB Tecllnisch handboek)-

Downloâds:

Tabel 13 SAB 100R.825 P3 L-B lpdf 69 kBì
Tabet 14 SAB 100R.825 P4 L.B lodf64 kBì

E

8,59 i

9,20

0,88 i 10,79 i

12,27

St¡al

2

0,70; 7,36

7.89

0,88i 9,25 i

1,00 | 10,51

1,2si i3J4

Stâal

mm i kg,h2

0,70 i 7.51

0,75i 8,04 i

s

http://www.sab-prohel.nl/index.cfm/site/sabprofiel/pageidlA7D3l7D9-1805-4C82-8C... 28-9-201
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SAB l06R+f50 - ds standaard van Nederland

_.. 

-.

: ... ¡4 ' ^ B t1,l3l 14,7a I

.

1,25 16,35 i

: r,so I rs,oz i

. Aanbevolen max¡mum lengte 24 meter

. Onderstaand download belast¡ngtabel (tabelnummer volgens SAB Techn¡sch handboek)

s I lnvsl1..,i' I|jI liltjl I ô
Staal

Voor de onl¡ne bestekseru¡æ:

Domloads:

sAB 11oR/'t000

. Aanbevolen max¡mum lengte 24 meter

. Onderstaand download belast¡ngtabel (tabelnummer volgens SAB Techn¡sch handboek)

Downloads:
Tabel 26 SAB 110R.1000 lpdf63 kBl
Tabel 39 SAB 110R.1000 lpdf 63 kBl
Tabel l7 SAB 110R.1000 P3 L-B fpdf 69 kBl
Tabêl 18 SAB 1 10R.1000 P4 L-B lpdf 64 kB)
Tabel 26 SAB 110R.1000 P3 L-B Sneeuw lpdf 68 kBì
Tabel 27 SAB 110R.1000 P4 L-B Sneeuw todf 63 kBì

sAB l35R/930

. Aanbevolen milimum lengte 22 meter

. Onderstaand doMload belastingtabel (tabelnummer volgens SAB Technisch hêndboek)

Downloads:

sAB 153R/840

http://www.sab-profiel.nl/index.cfm/site/sabprofiel/pageid lA7D317D9-1805 -4C82-8C... 28-9-2011
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I 
r,soi zr,og 

i

. Aanbevolen maximum lengte 24 meter

. Onderstaand download belast¡ngtabel (tabelnummer volgens SAB Techn¡sch handboek)

Downloads:
Tabel 28 SAB 153R.840.1odf€3 kBl
Tabel 41 SAB 153R.840 SneeM fpdf 62 kBl
Tabel 20 SAB I53R.840 P3 L-S en P4 L-B fodl73 kBì
Tabel 29 SAB 153R.840 P3 L-S en P4 L-B Sneeuw lpdf 73 kEì

SAB .I58RT/50

. Aanbevolen max¡mum lengte 24 meter

. Onderstaand download belastingtabel (tabelnummer volgens SAB Technisch handboek)

Downloads:

sAB 200Rt50

F,,'llãsa-
I 
r,oo i rs,zo i

'l,lS | 'lZ ,Zq i

tirs¡c-ol
Fþolrùil

. Onderstaand doMload belast¡ngtabel ([abelnummer volgens SAB Techn¡sch handboek)

Downloads:

o,7o; 10,99

0,88 i 13.82

1,00 i '15,70

1,13i 17,74

1,25; 19,63 ;

m¡n ikolm¿ i

0,75i11,78 ¡

. Aanbevolen max¡mum lengte 24 meter

http://www.sab-profiel.nl/index.cfrn/site/sabprofiellpageidlATD3lTD9-1805-4C82-8C... 28-9-2011
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HALFEN metselwerkondersteu ni ngen

(Baksteen) betonlate¡verankering

Hoeklijnvorm¡ge metselwerkondersteuning

Algemene mater¡aalcoder¡ng

i{{ fløe¡(v.strLai A4 volgcns werkrtofnuriuær 1-:fi0¡ 1 l.{57t
Â4Ft *ôê6Ìvåsrs!åàl À4 vÉlgeûs $rêr¡ßrDfñt¡nìmér l"rl4o1.r'l4SfI.

plur een één-laag*aÎGE-vrlþ Ðo{yarfcrpoerÅaroatlng â0 gm
fV 5ßåãl SZ3SJ8EANE¡¡ÐII l0t¡5.tàçrmÍ¡ch ver:inkt solgenr Nft¿!;75 (€.tåtSO lá€1¡
fVPl gtaûl52i5JSG?/NEñl-Eñll0û.25.thåffiÍrchvetdnkßwfgensNÊl'l¡¡7StËl*15ór46r¡,

Sut êan êÉo-l¡ðg5el6l('vdþ pdF+¡tspa€d€rcoatlng ú0 prn
fVP2 3t¿¡l523SJRGUb{ET+FNloûzs.tftçn$isçhvFndnkryofgenrôlfN¡:?5{€l,ilso1461l.

flrrseen twet-laagæTG|C-vdþ golye*èrÞoêdèreqàrir¡g tt0 ¡¡û1

Wordt geleverd met KOMO attest en CE-markering

HAI.FEN

http ://www.halfen.nl/18 5_5 994.html 28-9-20r1



HALFEN - Overzicht - Productinformatie - Metselwerkondersteuningen - Metselwerk... Page 1 of I

FI,ALFEN

HALFEN metselwerkonde rsteu ni ngen

(Baksteen) betonlate¡verankering

Hoeklijnvormige metselwerkondersteuning

Algemene materiaalcodering

Ail fqÊg(vrst¡[¡ìiA4 volgenr werÞtofnunfiær lrftû1 / !.45?t
Â4Sl fiôêslvåi.s¡åål A4 {olqèñirr¡erkrìddÈlmñ€r ì.44OÌ I 3-457I,

$us eeo éår-laag:eTGE-vrlÞ ?ûiyarterpordercoallng âü pm
Fv 5leül *U35J*62JNE ÈFl T Þ0e5, f¡er$ix.h vçr-¿inhq vofsrFs Nf Nt ?75 (El.t-ls'O Ì,46 1¡

f.vpl lleÈtsz3sJfÉ¿/llËtt-ËtìltDol5,rñérñirrhrgrãákrvofgêneNÊNl¡?5fEl{.}S'û}461}
$ar oon êArJaaç*eT6K'vdþ p{rlyç¡torpoedarcoatlng ûû ¡rnr

FVP2 staöl5235l8gtNEl{-Et{ttû?5"thermi¡chuer¡Jnhtrçlgeri¡N[Nl:75(El$-ts0X461¡.
plís eén twÉê.¡aag3ê TGlc.yrtip Srtl¿e3terFoedèr(oidrlg 120 ¡ilã

Wordt geleverd met KOMO attest en CE-markering

http ://www.halfen.nl/í8 5_5 994.html





Standaard programma
Samenwerl<ende

Schoonwerk lateien

+
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De voorgespannen lareien met een

hoogre van 60 mm voldoen niet aan de

dekkingseis als gesteld in NEN 6720.
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Standaardprogramma
Sam enwerken d e Sch oonwerk
lateien met Schuine voorzijde
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Zie v oor aans.[ui tende aanzichthoog-
ren van ræmdo¡pels, afdekbanden,
spekbanden en lateien pagina 100.

De voorgespannen lateien met een

hoogce van 60 mm voldoen niet aan de

dekkingseis als gesteld in NEN 6720.
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Technische gegevens
Samenwerl<ende lateien

Wapening

Voorspanning.

Afmetingen

Bij lateihoogte 60,70,83 en 90 m:
dagmaat maximaal 2600 mm.

Bij lateihoogte lt4 en I20 mm:

dagmaat maximæl 3600 mm.

Hoeken

Verstekken en valse verstekken kunnen

worden gezaagd.

Betonnen latei

Fabrikaat

Prefab Beton Vebo B.V.

Type

Vebo standaard latei

Samenwe¡kende schoonwerk-/vuilwe¡k

(SAS/Sr{,RiSAV) met/zonder waterhol,

met/zonder wegmetselbare oplegging.

Afmetingen (mm)

Volgens keuze uit het produccoverzichr.

Betonste rkte klasse

Volgens NEN 5950, 85) of
NEN-EN 206-I / NEN 8OO',

c45t55.

Mitieuktasse
Volgens NEN 5950 of
NEN-EN 206.1 / NEN 8OO'.

Bestek

Wegmetselbare optegging 545/SAR

Voor alle rypen behoudens de lateien

breed 90 mm en type SÂR, geldt een

diepte van 43 mm.

Voor lateien breed 90 mm is de diepce

30 mm. Bij lacei type S.A.R en schuioe

voorzijde is slech¡s een beperkte

wegmetselbare oplegging mogeli jk

Afwerking
Standaard Vebo.

Met of zonder rvaterhol, zie matrix.

Stortziide
Zie doorsnede rekening

Wapening (NEN 6oo8 + Ar)

Voorspanoing.

Oppervlakte

Volgens NEN 6722.

Stortzijden klasse C.

Schoonwerkzi.jden klasse,t.

Verwerking

De verwerking moet plaatsvinden

overeenkomstig de door de fabrikant,

bi j de opdrachtbevestiging verstrekte,

verwerki n gsvoorschriften.

Voor een volledige bestekomschrijving,

zte onze bestekseruice,

code: 8326120.01 1.f0 t (STÂBU

goedgekeurd), w.vebo.com

sAs/sAR/sAV79



Samenwerkende lateien

ll
Bovenbelæting

iltill

Maximale hoogte van bec mecselJlijmwerk, tijdens de

verwerking bij angegeven ondesceuningsafstanden

Ondersteuningsafsranden in
tìjdens de bouwfæe.

- De minìmale opleglengte van de latei is

150 mm bij eeo dagmæt kleiner dan

2000 mm en 200 mm bij een dagmæt

geli jk æn ofgrocer du 2000 mn. Indien

men een kleinere oplegging wil, dient er

overleg gepleegd te wo¡den mec Vebo

- Bij tæpæsing van dilataries mogen deze alleen

op de kop van de beronlatei rvorden geplætst.

- Voor ontluchting en onmatering van de

spouw kunnen er enkele stoowoegen open-

gehouden worden zie II.
- Voo¡ voldænde afdichting van de spouw kao

als mogelijkheid de volgende construcrie

ængehouden wo¡den (nier bindend). Zie III
- Vinyl- c A. loodslabbe mag nooit over de

betonlatei hæn gelegd worden, mær alrijd
eronderdær.

- Het ontstæn van een vlærbelæting op

(binnen) beronlaceien dient te wo¡den

voorkomen Zie ).

Voor lijmwerk en merselwerk geldt:

- De mioimale lateihægte vær samenwerking

is 240 m (incluief de betonlatei) vmr
1-lægse beronlaceien, bij 2-lægse betonlateien

300 mm De benodigde lateihmgte volgt uit
de berekening

- De muimale dagmaten zijn 2600 rm væt
de enkellægse beronlatei (60, 70,83 of

90 mm hmg) en 3600 mm voor de rrvælægse

beconlatei (I14 of 120 mm hæg)

Verwerk¡ngsadvies

De belæting op de samengestelde balk wordr
door de gewelfoerking van het metsel-/lijm-
werk overgebracht naar de oplegging (zie

druklijn). Doo¡ hec verloop van de druklijn
onrstaar er bij de oplegging een spatkmchr

die opgenomen wordt doo¡ de voorgespannen

Vebo beronlatei die door de voorspanning

in staat is trek op te nemen, Het is dæ¡om
noodzakelìjk dat het metsel-/lijmwerk

beho¡ende ror de samengesrelde balk æn de

volgende eisen voldoet:

- Her metsel-/liimwerk dien¡ als eenteklæ vol
en zar gemetseld/verlijmd te worden teruijl
in droge perioden de metselstenen/ lijmblok-
ken væ¡ het verye¡ken bevæhtigd en

afgedekt dienen te wo¡den

- Bij tæpæsing van lijmwerk dient de æmte

læg russen de beconlateì en het lijmwerk
re besran ult merselspecie of æn de¡mate

dikke læg lijm dar over de volle b¡eedte en

lengte ænhechting plætsvindt tussen de ruwe

bovenkanr van de larei en de vlakke

onderkanr van her lijmwerk.

- Er mogen gæo læten direct æn de ondezijde
van de beronlatei bevestigd worden, tevens

mag er geen vlær di¡ect op de beronlatei

gelegd worden.

- Elke latei dient nauwkeurig berekend te

worden Aan de h¿nd van berekeningen

dienr de benodigde constructieve lateihægte

bepæld te worden.

- Voor de hmgre vao I lag is gerekend op

62,1 mm, deze wærde is gebæeerd op

l6 lagen per mecer

- Her mecsel-/lijmwerk mag niet koud op de

beronlarei, zonder specie/li jm, gelegd worden.

- De srmwægen dienen eveneem volgemeseld

of vedijmd te wo¡den.

- Gedurende het merselen en verharden van

de lagen merselJlijmwerk behorende tor

de samengesrelde larei, moet de betonlatei

onde¡steund wo¡den zoals srær ængegeven

in de srandmrdtekening zie I.

- De te gebruiken merselstenen-/ li jmblokken

dienen æn de volgende eisen te voldoen:

a de s¡een/het liimblok dient heel en zonder

scheuren veverkt te wo¡den.

b de sceensrerkte van de metselsteen/het

liimblok die tor de lateihægte behæn,

mæt mimtem l0 N/mm2 zijn

- De monel (metselmonel of lijmmonel)
die rot de lareihægre behoon, dient een

minimale drukste¡kte te hebben van

7,5 N/mm2 De gebruikeliike

specie-samenste[ìngen voor merselmortel in

Principewerking
samenwerkende latei

Rl = Ho¡izontale ontbondene

opgenomen door de voor-

gespannen Vebo betonlarei.

R2 = Resultante-drukk¡acht

geleverd door metsel-/

lijmwerk
Rl = Verticale ontbondene

opgenomen door oplegging.

Const¡uctieve lateihoog te.

Open stootvoeg(en) in het midden
Dilateren op deze wìjze.

,|

'l
v

volme-delen zìjn:

a. l cementl

b 1,5 cemenr;

c l cement;

katk; 5 zmd

kalk; 6 zand

kalk: 6 zand

1=
1

3=

4=

5=
6=

Vinylslabbe
(bi tumenweefsel, Iood)

max. 2O mm in de voeg.

Ela^stische voeg ofopen voeg.

Minimale lateihoogte
(inclusief betonlatei) 240 mm
(bij 1-tægs betonlateì)

( l2t0 > ( 1000 >

SA27
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Standaardprogramma
Zetfdragende

Schoonwerk lateien
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* Ook leverbaar zonder wate¡hoÌ.
# Ook leverbaa¡ met spouwlatsponning.
. Zo¡der waterhol
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Zie voor laarsce cypes www.vebo.com



Standaard programma
Zetfdragende

Vuilwerk lateien

Doorsnede

# Ook leverbm¡ met spourvlatsponning.
Zte voor laatste types www.vebo.com
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Technische gegevens
Zetfdragende lateien

Wapening

Voorspan ni ng of tradi tioneel

gervapend.

Afmetingen

Maxim umlengte inclusief oplegging

6000 mm, mits construct.ief

veranrwoord.

Hoeken

Lareien me¡ versrekken en valse

versrekken worden uitgevoerd in

tradi rionele wapening.

Bestek
Betonnen latei

Fabrikaat

Prefab Becon Vebo B.V.

Type

Vebo standaard latei

Zelfdragende Schoonwerk/vuilwerk

met zonder waterhol (ZS).

Afmetingen (mm)

Volgens berekening constructeur/

Fabrikant.

Betonsterkte klasse

Volgens NEN 1950, B)5 of
NEN-EN 206-I / NEN 8OO',

c45t5t.

Wegmetselbare oplegging ZS

Voor alle rypen, behoudens de lateien

breed 90 mm, geldt een diepte van

43 mm. Voor laceien breed 90 mm is

de diepte l0 mm.

ln te storten onderdelen
Beperkt mogelijk in achter- of boven-

zijàe dazr waar wapening dit coelaat.

Añruerking

Standaard Vebo

Met of zonder waterhol, zie matrix.

Stortzijde
Zie doorsnede tekeningen.

Milieuklasse

Volgens NEN 5950 of
NEN-EN 206-1 / NEN 8005.

Wapening (NEN 6009 + A1)

Volgens opgave fabrikant.

Oppervlakte

Volgens NEN 6722.

Stortzijden klasse C.

Schoonwerkzi jden klasse A.

Voor een volledige bestekomschrijving,

zie onze bestekservice, code:

B126120.Orr.fO2 (STÁ.BU

goedgekeurd), wvw.vebo.com

zslzv25
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VerwerkingsadvÍes

Elke latei dient nauwkeu¡ig berekend

te worden a¿n de hand van door u ter

beschikking te stellen gegevens

(cekeningen en dergeli jke).

Voor het bepalen van de lengce van de

oplegging dient u aan ce houden:

a overspanning < 2000 mm =

opleglengte 150 mm

b overspanning > 2000 mm =

opleglengte 200 mm

.Afoi.jkingen van deze regel dienen per

geval berekend ce worden.

Bij overspanningen > 3500 mm

advise¡eo wij om de latei op te

leggen op d¡ukvast oplegvilt (1) en

naast de oplegging een dilatatie mn

te brengen (2). Naast de oplegging

een kiwoeg aanbrengen (3).

Bij het niet beschikbmr stellen van

gegevens in de vorm van cekeningen

en/of belastingen, is de constructieve

verantwoordelijkheid voor de aan-

nernef.

Op de bovenzijde van de late.i folie
(dpc) aanbrengen (4).

llso | <2ooo llto I

¡200 ¡ >2000 ¡200 ¡
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Krios

Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest
u itgebreide mogelijkheden.

Krios onderscheidt zich door een helder en egaal wit opperulak en biedt diverse mogelijkheden om uw plafond

vorm te geven (verdekt, verdiept, zichtbaar). De diversiteit aan afmetingen biedt ongekende mogelijkheden,

Door de hoogste geluidsabsorptiewaarde (Cxw = 1,00) zorgt Krios voor een aangenaam akoestisch comfoÉ in

elke ruimte waar het wordt toegepast.

Door de diverse mogelijkheden is Krios in vrijwel alle segmenten inzetbaar en is daardoor het meest gebruikte

witte plafondpaneel in de markt van minerale plafonds. Bovendien is Krios meer dan 30o/o lichter in gewicht

dan de meeste alternatieve plafondpanelen en daardoor dus gemakkelijker te hanteren. Krios voldoet net als

andere Rockfon plafondpanelen aan dehoogste klasse bnndreactie (A1). Krios is vochtbestendig tot 100o/o

RV en dimensiestabiel, waardoor een lange levensduur is vezekerd, Krios is recycleerbaar,

Beschrijving:
Krios is een zelfdragend plafondpaneel met een kern van onbrandbare steenwol, dat aan de zichÞijde is
voorzien van een akoestisch-open egaal witte lakgiet finishing en aan de rugzijde van een naturel

mineraalvlies, De kantafwerkingen E en DznllA zijn volledig dichtgespoten.

Ga naar Technische gegevens

Ga direct naar de besteKekst generator
Om eerst uw keuze te verfijnen, klik op een lijn in onderstaande assoftimentstabel

Assoftiment
Kantafwerking

415

D

Dznl/4100

dt-
Moduulmaat (mm)

600 x 600 x20
1200 x 600 x20

600 x 600 x20
1200 x 600 x20
600 x 600 x25

1200 x 600 x25
12OO x1200 x 25

15OO x 600 x25
1800 x 600 x25
2100 x 600 x25
24OOx600x25
600 x 600 x20
900 x 900 x25

1200 x 300 x20

1200 x 600 x20

1500 x 300 x20

1500 x 600 x2O

18OO x 300 x20

Installatiesysteem

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem A

Systeem D

Systeem D

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
Dznl/Bandraster

A24

--:l---gr-

-l-
-L-lÀlr

http://producten.rockfon.nl/nl/products/modular-ceilings/design-white/krios/krios.aspx 28-9-2011



, Krios : Krios : Freedom white : Modulaire plafonds : Producten : Rockfon Page2 of 3

DznllA24

E15

Technische gegevens

600 x 600 x20

-l-

=f=

1800 x 600

2100 x 300

2100 x 600

2400 x 300

2400 x 600

1200 x 300

1200 x 600

1500 x 300

1500 x 600

1800 x 300

1800 x 600

2100 x 300

2100 x 600

2400 x 300

2400 x 600

600 x 600

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
DznUBandraster

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
Dznl/Bandraster

Systeem
DznUBandraster

Systeem DznUA

Systeem DznllA

Systeem Dznl/A

Systeem Dznl/A

Systeem Dznll[
Systeem Dznl/A

Systeem DznllA

Systeem DznUA

Systeem Dznl/A

Systeem DznUA

Systeem E

Systeem E

x20

x25

x25

x25

x25

x2O

x20
x20
x20
x2O

x20
x25
x25
x25
x25
x2O

Afmetingen (mm)

600x600x20

1200x600x20

600x600x25

1200x600x25

2400x600x25

1200x1200x25

600x600x20

Beton

30

30

60

60

30

60

45

Steeldeck

30

30

30

30

30

-Ei Geluidsabsorptie

tÐJ Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354, Geluidsabsorptiewaardes cxp¡ CXp €rì

absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. De

geluidsreductiecoëfficient (NRC) wordt getest volgens ASTM C423,

Voor details betreffende geluidsabsorptie, click op het assortiment in de tabel hierboven.

Brandbedrag
Algemeen Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is onbrandbaar met

een smeltpunt dat hoger dan 1000o Celsius ligt,

Brandreactie
Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1,

Brandwerendheid
Brandrapporten zijn aan uw rechterkant te downloaden onder'TESTRAPPORTEN'.

Brandwerendheid in minuten onden

Kantafwerking

424

424

424

424

A24

424

D

http://producten.rockfon.nl/nl/products/modular-ceilings/design-white/krioslkrios.aspx 28-9-2011



Modulaire plafonds : Producten : Rockfon

Brandwerendheid in m¡nuten onder:

Page 3 of3

Kantafwerking

D

Dznl/A100

E15

824

Afmetingen (mm)

900x900x25

1800x600x20

600x600x20

600x600x20

Beton

45

30

60

60

Hout

30

Steeldeck

i'ffì
ïJ

iËl

H

Vochtbestendigheid en dimensiesta biliteit
Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme omstandigheden tot 100o/o

RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen van 0o tot 40o Celsius, waarbij geen

acclimatisatie nodig is.

Krios is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel bepaalde afmetingen
(breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N,

Lichtreflectie
Wit : 860/o diffuse lichtreflectie volgens de norm ISO 7724-2.

Hygiene
Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van micro-

organrsmen.

Onderhoud
Het opperulak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd worden.

Milieu
Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en F¡nse Indoor Climate Label, Deze

meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Krios is recycleerbaar.

Rockfon / Rockwool B.V.- Industrieweg 15 - 6045 lG Roermond - Tel. +31 (0)475-35 30 35 - Fax +31 (0)475-35

36 Bl - info@rockfon.nl - @ Copyright
Rockwool International - Rsckwool NL - Rockpanel - BuildDesk - Grodan - Lapinus Fibres - Sandwich

Panels

http:/þroducten.rockfon.nl/nl/products/modular-ceilings/design-white/krioslkrios.aspx 28-9-2011





r Gyptoc. Rf-platen

n

Cyproc Rf

4xABA

Beschrijving

Gyproc platen met verhoogde brandwerendheid

Toepassing en voordelen

Cyproc Rf-platen worden toegepast in constructies met een hogere graad van
weerstand tegen brand:
- in scheidingswanden met een weerstand tegen brand van Rf 2h;

- in voorzetwanden met een weerstand tegen brand van Rf%h tot Rf2h;
- in verlaagde plafonds met een weerstand tegen brand:

- stabiliteit bij brand %h: metalen onderstructuur met éénlaagse

beplating Cyproc Rf 15mm;
Rf %h: metalen onderstructuur met éénlaagse beplating Gyproc Rf 18 mm;
Rf th: metalen onderstructuur met tweelaagse beplating Cyproc Rf 15 mm;
plafonds onder houten vloeren ofonder daken met een weerstand tegen brand tot Rf t h.

Cyproc Rf-platen bieden een hogere weerstand tegen brand voor gelijke plaatdikten.

Bra ndweerstanden aa ngetoond met erkende proefverslagen en l5l B-dossiers.

Met glasvezelversterkte gipskern. De platen voldoen aan de eisen gesteld aan CKF-platen in de norm DIN 18180 (rode stempel).

Gyproc Rf platen - vorm van de langskanten en afmetingen

]-2,5

15

18

15

18

1200

1200

7200

1200

1200

2600 - 3000

2600 - 3000

2600

2600

2600

. ol"nopr. k;.t;;;* ¿à"pt"i." .uie.'.i"ität.1. óp rl'"'"re, 
""ì,

t." i¿ìatalt.*i¡rr.met afgeschuinde kopse kanr

Saint-Gobain Gyproc Belgium r'rv

Sint-Jansweg 9 . Haven 1-602 .9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22LL. Fax: +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be . e-mail : info@gyproc.be

PtBIHVS/011208
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Rapport

Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie
volgens de Nederlandse norm NEN 6069:2005 van een
stompe deur, fabrikaat Van Vuuren Grou 8.V., type Antifoon in
een hardhouten kozijn
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5.1. Conclusie

ln opdracht van Van Vuuren Grou B.V. is door middel van een beproeving volgens de

Nederlandse norm NEN 6069:2005 de brandwerendheid bepaald van een door hen

ontwikkelde stompe deur-/kozijnconstructie type Antifoon met afrnetingen

2325 x 1070 x 46,5 mm in een hardhouten kozijn'

ln tabel I zijn de resultaten van de beproeving samengevat.

Tabel 1 Resultaten brandwerendheidsbeproeving d,d. 9 november 2005: stompe

deur-/kozijnconstructie, fabrikaat Van Vuuren Grou 8.V., type Antifoon

met afmeting en 2325 x 1070 x 46,5 mm in een hardhouten kozijn.

Beoordelingscriterium Tijdsduur gerekend vanaf het begin van

de proef, gedurende welke nog juist aan

het criterium werd voldaan

Vlamdichtheid betrokken op afdichting:

- vlammen meer dan 10 s continu zichtbaar

- watten gloeien of ontvlammen

- openingskaliber tot in de oven te steken

Thermische isolatie betrokken op temperatuur

Thermische isolatie betrokken op warmtestral¡ng

Bezwljken

32 minuten

> 33 minuten 3

> 33 minuten 
3

n.v.t.

> 33 minulen 3

n.v.t.

5.2. Direct toepassinqsoebied beoroevinosresultaat

De behaalde brandwerendheid die is vermeld in tabel 1 geldt uitsluitend voor deur-

/koz'rjnconstructies die voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

- De opbouw, gebruikte materialen, etc. zijn tot in detail gel'rjk aan de ondezochte

constructie.

- De dikte van het deurblad bedraagt ten minste 46,5 mm. Bij grotere dikte van het

deurblad mag de massa van het deurblad niet meer dan 25 % groter zijn dan

beproefd,

- Het aantal schamieren bedraagt ten minste vier. Voor grotere deur-

/kozijnconstructies dan de ondezochte constructie dient de afstand van de onderste

scharnieren tot de ondezijde van de deurJkozijnconstructie en vanaf de bovenste

scharnier tot de bovenzijde van de deurJkozijnconstructie ten hoogste gelijk te zjjn

aan de ondezochte constructie.

3 De beproeving is in overleg met de opdrachtgever beëindigd,



Ander hang- en sluitwerk is toepasbaar, onder'voorwaarde dat voor een andere

(soortgelijke) deurconstructie is aangetoond dat daarmee een brandwerendheid van

ten minste 32 minuten bereikt kan worden.

De naadwijdten tussen het deurblad en het kozijn z'rjn gelijk aan of kleiner dan de

gemeten waarden gespecificeerd in bijlage lll.

Het kozijn is ingebouwd in een massieve wand met een dikte van ten minste 100 mm

en een volumieke massa van ten minste 580 kg/m3 of in een flexibele constructie

conform NEN-EN 1363-1.

Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde of van de vuuzijde af'

De vloer ter plaatse van de deurJkoz'rjnconstructie is vervaardigd van onbrandbaar

materiaal.

5.3. Tenslotte

D¡t rapport beschrijft de samenstelling en opbouw van de constructie, de

beproevingscondities en de resultaten die zijn verkregen bij de beproeving van de in dit

rapport beschreven constructie, volgens de procedures die zijn voorgeschreven in

NEN-EN 1363-1 en NEN-EN 1363-2. Significante afwijkingen in afmetingen of detaillering

van de constructie, belastingen, spanningen, randcondities en / of aansluitingen, anders

dan de afw'rjkingen die zün toegestaan in het directe toepassingsgebied van

NEN EN 1634-l worden niet door dit rapport gedekt.

De aard van brandwerendheidsbeproevingen is zodanig dat de meetnauwkeurigheid van

dergelijke beproevingen niet kan worden gekwantificeerd. Het is dan ook niet mogelijk

een onderbouwde onzekerheidsmarge aan te geven voor het bereikte

beproevin gsresu ltaat.

lr. J.J. Mertens

Mook,

lr. M.L.S. Vercammen

Directeur
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5. CONCLUSIE EN TOEPASSINGSGEBIED

5.1. Conclusie

ln opdracht van Van Vuuren Grou B.V, is de stompe deur-/kozijnconstructie Pico6069

Prolec 2325 x 1070 x 38 mm met Swissflam Lite glasdeel in een hardhouten kozijn

beproefd. De beproeving is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 6069:2005.

ln tabel 1 zijn de resultaten van de beproevíng samengevat.

Tabel 1 Resultaten brandwerendheidsbeproeving van een stompe deur-

/koljnconstnrctie Pico6069 Protec 2325 x't070 x 38 mm met Swissflam

Lite glasdeel in een hardhouten koljn van het fabrikaat Van Vuuren

Grou B.V. d.d. 20 september 2005.

Beoordel¡ng scriteri um

NEN 6069

Trjdsduur gerekend vanaf het beginvan

de proef, gedurende welke nog juist aan

het criterium werd voldaan

a) Vlamdichheid bet¡okken op afdichting

b) Thermische isolatie beEokken op temperatuur

c) Thermische isolatie betrokken op warmtestraling

d) Bean'jken

u
n.v.t.
>il
n.v.t.

De beproefde deurconstructie heeft volgens de Nederlandse norm NEN 6069 een

brandwerendheid met betrekking tot de scheidingsfunctie van 64 minuten.

5.2. Toeoassinosqebied

De conclusie geldt uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies die voldoen aan de

onderstaande voonraarden.

- De opbouw, gebruikte materialen, type en positie van hang- en sluitwerk, etc. zlin tot

in detaílgelijk aan de onderzochte constructie.

- De afmetingen van het deurblad zijn gelijk aan of kleiner dan 2325 mm hoog en

1070 mm breed.

- De afmetingen van de vensteropening zijn gelijk aan of kleiner dan 1835 mm hoog en

790 mm breed.

- De afstand tussen de vensteropening en de rand van het deurblad is gelijk aan of

groter dan beproefd.

- De naadwijdten tussen het deurblad en het kozijn zijn gelijk aan of kleiner dan de

gemeten waarden gespecificeerd in bíjlage lll.

- Het koljn is ingebouwd in een wand van steenachtig materiaal met een dikte van

tenminste 100 mm en een volumieke massa van tenminste 580 kg/m3.

- Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde of van de vuurzijde af.

- De vloer ter plaatse van de deur-/kozijnconstructie is vervaardigd van onbrandbaar

materiaal.

lr. J.J. Mertens

Hoofd LFtoratorium voor Brandveilig heid

Mook,

cL 585S-RA
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5.1 . Conclusie

ln opdracht van Van Vuuren Grou B.V. is de stompe deurconstructie Picofort

2115x930 x 38 mm met Pyrobelite glasdeel in een massief meranti kozijn beproefd. De

beproeving is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 6069:2001-

ln tabel 1 zijn de resultaten van de beproeving samengevat.

Tabel 1 Resultaten brandwerendheidsbeproeving van een stompe

deurconstructie Picofort 2115 x 930 x 38 mm met Pyrobelite glasdeel in

een massief meranti kozijn van het fabrikaat Van Vuuren Grou B'V. d.d'

21 apnl2OO5.

Beoordelingscriterium

NEN 6069

Tijdsduur gerekend vanaf het begin van

de proef, gedurende welke nog ju¡st aan

het criterium werd voldaan

a) Vlamdichtheid betrokken op afdichting

b) Vlamdichtheid betrokken op ontvlambaarheid

c) Thermische isolatie betrokken op temperatuur

d) Thermische isolatie betrokken op warmtestraling

e) Bezwijken

n,v.t.

n.v.t.
>31

n.v.t.

1?

De beproefde deurconstructie heeft volgens de Nederlandse norrn NEN 6069 een

brandwerendheid met betrekking tot de scheidingsfunctie van 31 minuten.

5.2. Toepass inosoebied

De conclusie geldt uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies die voldoen aan de

onderstaande voorwaarden.

- De opbouw, gebruikte materialen, type en positie van hang- en sluitwerk, etc. zijn tot

in detail gelijk aan de onderzochte constructie-

- De afmetingen van het deurblad zijn gelijk aan of kleiner dan 2115 mm hoog en

930 mm breed.

- De naadwijdten tussen het deurblad en het kozijn zijn gelijk aan pf kleiner dan de

gemeten waarden gespecificeerd in b'tjlage lll'

- Het kozijn is ingebouwd in een wand van steenachtig materiaal met een dikte van

tenminste 100 mm en een volumieke massa van tenminste 580 kg/m3'

- Het deurblad draait in de richting van de vuurz'rjde of van de vuurzijde af.

- De vloer ter plaatse van de deurJkozijnconstructie is vervaardigd van onbrandbaar

materiaal.

Hoofd Laboratorium voor Brandveiligheid

Mook,



Rapport

Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie
volgens de Nederlandse norm NEN 6069:2005 van een
stornpe deur, fabrÍkaatVan Vuuren Grou 8.V., type
Picoalumex 54 mm met glasdeel in een hardhouten kozijn

Rapportnummer CL 585-13 d.d. 2B februarí 2007

rii oNRt
ISO-9oo'l : æoo gecêrll¡ædd

PsuE bv
P4€tsllg€|2. Posbr¡s 696
2700ÂRZo¡tffi
14{07s}3170017
Fê( (0791 301 4s 85
H@zodsme€r.poulznl

PsJÈW
Lffiåu41, ltolcfùto€{(
PoíbtF 66.6595 ZH l¿ook
Têt (024) 3s, 07 07
Fqloz4)35851 5(,
¡t@rnod{,p€'rE.d

P6.E GmþH
lGlber!trSbEs lS
.(}599 Pl¡se{dorl
fel. r49 2t'l 99!l 582 ôo
Far+49 2ft s9S582 70
úJ¡gpeut¿de

Pã/tz S.ÀRL
34Rwds Pmds
75010 PulÂ
Tot.433 I 4s230500
Fax +33 f .{52 306 ø
p€dr@clüÞ¡llenFLft

PEdzb,
PO Box 32269
LordðnW52ZA
T€L +44 20 8S 10 ÊA 77
FôÌ 444 20 88 l0 66 74
pout¿loídon@t¡rÈdl.co-rl(

wwpq^ú¿d

Op#rcñten wden âanvâârd
êÊ Ldbevord vdgmc dê
'Rsgelírto vÐ de vryh&ding
tß¡èn opdrâcfitgsv9r €n
advis*end ingøiowsbw au
(RVOI-2001). lngêsctÍeven
KvK ondêr numnËr l?02803:l
BïW idmtmedemñne.
NLrÞ4933837801

Opdrachtgever

Rapportnummer

Datum:

Ref :

Van Vuuren Grou B.V.

cL 545-13

28 februari 2007

JM/RdlVLvl/CL 585-1 3-RA



l.INLEIDING

ln op.dracht van Van Vuuren Grou B.V. is een ondezoek verricht naar de

brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functíe van een stompe deur

Picoalumex 54 mm met glasdeel in een massief hardhouten kozijn, fabrikaat Van Vuuren.

Hiertoe is op 7 november 2006 in het RL Firelaboratory te Roermond 1 een beproeving

vofgens de Nederlandse norm NEN 6ffi9:2005 uiþevoerd. De norm geeft aan dat

beglaasde elementen rnoeten worden beoordeeld volgens bijlage A3 van NEN €069,

maar dat deze ook mogen worden beoordeeld volgens NEN-€N 1634-1 alsof z'tj niet

beglaasd zijn.

Conform de NEN-EN 1634-l zijn de voþende criteria beoordeeld:

- vlamdichtheid bet¡okken op de afdichting, met uiÞondering van het subcriterium

'gloeien of branden watten';

- thermische isohtie betrokken op de straling.

N.B. Indien de beoordeling zou zijn uifgevoerd volgens NEN 6069, bijlage A.3, zou

eveneens moeten worden getoetst aan het subcriterium 'vlamdichtheid betrokken

op de afdichting: gloeien of branden watten'. ln onderhavige rapportage wordt wel

vermeld of wordt voldaan aan dit subc¡ilerium.

cL 585-13-RA



5. CONCLUSIE EN TOEPASSINGSGEBIED

5.1. Conclusíe

fn opdmcht van Van Vuuren Grou B.V. is door middel van een beproeving volgens de

Nederlandse norm NEN 6069:2005 en de Europese norm NEN-EN 1634-1 de

brandwerendheid bepaald van een door hen ontwikkelde stompe deur Picoalumex

54 mm metglasdeel in een massief merbau kozijn.

ln tabel 1 ziin de resultaten van de beproeving samengevat.

Tabel 1 Resultaten brandwerend heidsbeproeving d.d, 7 novem ber 2006: stompe

deur Picoalumex 54 mm met glasdeel in een massief merbau kozijn,

fabrikaat Van Vuuren Grou B.V.

De beproeving is in overleg met de betrokken partijen na circa 61 minuten

beèindigd,

5.2, Direçt toepqssinqsqebied beproevin qsresultaat

De behaatde brandwerendheid geldt uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies die voldoen

aan de onderstaande vooMaarden.

- De opbouw, gebruikte materialen, etc- zijo tot in detaif gelÍjk aan de ondezochte

constructÌe.

- De afrnetingen van het deurblad zijn gelijk aan of kleinerdan:

- hoogte 2325 mm:

- breedte f O70 mm.

- De dikte van het deurblad bedraagt ten minste 54 mm.

- De dichtheid van rnateríalen in het deurblad moet ten m¡nste gelijk zìjn aan die van de

materialen in het beproefde deurblad. De massa ven het deurblad mag ten hoogste

25 To groter ziln dan de massa van het beproefde deurblad.

Eeoordelingsoiterium Tijdsduur gerekend vanaf het begin van

de proef, gedurende wetke nog juíst aan

hel críterium werd voldaan

Vlamdichtheid betrokken op afdidting:

- vlammen meer dan '10 s conünu ziólbaar

- watten gloeíen otontvl¿mmen

- openingskaliber tot ín de oven te steken

Thermiscie isolatíe betrokken op temperatuur

Them¡ische isolatie'ùtetrokken op warmtestraling

Bezwijken

cL 58s-13-RA



- Het oppervlak van de vensteropening is gelijk aan of kleiner dan de onderzochte

constructie.

- De afstand tussen de vensteropening en de rand van het deurblad is gelijk aan of

groterdan beproefd.

- Het type glas, de wijze van bevestigen van het glas in het deurblad en de toegepaste

plaatsíngsmaterialen zijn gelijk aan de ondezochte constructie.

- De naadwijdten tussen het deurblad en het kozijn en tussen het deurblad en een

onbrandbare vloer zíjn gelijk aan of kteiner dan beproefd: hangzijde 2 mm, bovenz!de

2 mm, sluitzìjde 2 mm, ondezijde 2 mm.

- De afmetingen van het kozijn zijn ten rninste getijk aan de afmetingen van het

beproelde kozijn.

- De stijfireid, dichtheid en u¡ttrekweerstand van het materiaal waaruit het kozijn is

opgebouwd zijn ten minste gelijk aan de ondezochte consfuctie.

- Het aantal schamíeren bedraagt ten minste vier.

- Ander hang- en sluitwerk is toepasbaar, mits de fixatie ten minste gel'tjtcwaardig is

aan die in de ondezochte constructie en het smeltpunt van enlg onderdeef van het

hang- en sluitwerk ten minste gelijk Ís aan de ondezochte constluctie.

- Het koz-rjn is ingebouwd in een rnassieve wand met een dikte van ten minste 100 mm

en een volumieke mâssa van ten minste 580 kg/m3 of in een flexibele mnslructie

conform NEN-EN 136F1. Van de toe te passen wand moet zijn aangetoond dat de

brandwerendheid ten mìnste gelûkis aan die van de beproefde waod.

- Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde of van de vuuøijde af,

- De vloer ter plaatse van de deur-ikoz'rjneonsfuctie is vervaardigd van onbrandþaar

materiaal,

5,3. Tenslotte

Dit rapport beschrijft de samenstelling en opbouw van de constructie, de

beproevingscondities en de resultaten die zijn verkregen bij de beproeving van de in dít

rapport beschreven constructie, volgens de procedures die zijn voorgeschreven in

NEN 6069:2005. Significante afwijkingen in afmetingen of detaillering van de constructîe,

belastingen, spanningen, randcondities en/of aansluitingen, anders dan de afrrtdkingen

dle zijn toegestaan in het hierboven beschreven directe toepassingsgebied worden niet

door dit rapport gedekt.

cL s85-'13-RA



De aard van brandwereRdheidsbeproevingen is zodanig dat de rneetnquuÍkeutþheid van

dergelijke bepmevingen fiiet t(an tn¿srden gekwantifrceerd. Het's dan ook niet mogelijk

êèn onderbouwde onzekerheîdsmarge âãn te geven vqor het bereikt0

beproevingsresultaal
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5. CONCLUSIE EN TOEPASSINGSGEBIED

5.1. Conclusie

ln opdracht van Van Vuuren Grou B.V. is door middel van een beproeving volgens de

Nederlandse norm NEN 6069:2005 de brandwerendheid bepaald van een door hen

onwikkelde stompe deur type Flattolite Picofort Protec in een stalen kozijn'

openkeleplaatseñwasdegemetennaadw.rjdtegroterdanhetmaximuminhet
opgegevenbereikvannaadwijdten'overeenkomstigNEN6069wordthierdoorhet
directe toepassingsgebied beperkt. Naar onze inzichten wordt met de gemeten lokale

grotere naadwijdten geen hogere brandwerendheid behaald dan met het maximum

binnen het opgegeven bereik en wordt het directe toepassingsgebied bij de grotere

naadwijdten niet bePerkt.

ln tabel 1 zijn de resultaten van de beproeving samengevat'

Tabell Resultaten brandwerendheidsbeproeving d.d. 15 juni 2006: stompe

deur, fabrikaat Van Vuuren Grou 8.V., type Flattolite Picofort Protec, in

een stalen kozijn.

Beoordeling scriterium
-Trþsduur 

gerekend vanaf het begin van

de proef, gedurende welke nog Juist aan

het criterium werd voldaan

Vlarn¿¡c¡rtfre¡¿ betrokken op afdichting:

- vlammen meer dan 10 s continu zichtbaar

- watten gloeien of ontvlammen

- openingskaliber tot in de oven te steken

Thermische isolatie betrokken op temperatuur

Thermische isolatie betrokken op warmtestraling

Bezwijken

38 minuten

n.v.t.

> 39 minuten

n.v.t.

> 39 minuten

n.v.t.

. De beproeving is in overleg met de betrokken partijen na 39 minuten beëindigd'

5.2. Direct toepassinosoebied beoroevinqsresultaat

De behaalde brandwerendheid die is vermeld in tabel 1 geldt uitsluitend voor deur-

ikozijnconstructies die voldoen aan de onderstaande voorwaarden'

-Deopbouw.gebruiktematerialen,etc'zijntotindetailgelijkaandeondezochte
constructie.

- De afmetingen van het deurblad zijn gelijk aan of kleiner dan:

- hoogte 2325 mm;

- breedte 1070 mm.

cL 585-11-RA



De dikte van het deurblad bedraagt ten minste 38 mm.

De dichtheid van materialen in het deurblad moet ten minste gelijk zijn aan die van de

materialen in het beproefde deurblad. De massa van het deurblad mag ten hoogste

25 % groler z'rjn dan de massa van het beproefde deurblad.

De naadwijdten tussen het deurblad en het kozijn en tussen het deurblad en een

onbrandbare vloer zijn gelijk aan of kleiner dan 2,5 mm.

De afmetingen van het stalen kozijn zijn ten minste gelijk aan de afmetingen van het

beproefde kozijn.

De dikte van het staal van het kozijn is ten hoogste 25 % groter dan de dikte die is

beproefd.

Het aantal bevestigingspunten van het kozijn aan de ondersteuningsconstructie

bedraagt zowel aan de scharniezijde als aan de sluitzijde ten minste 3. De afstand

tussen de bevestigingspunten is gelijk aan of kleiner dan beproefd.

Ander hang- en sluitwerk is toepasbaar, mits de fixatie ten minste gelijkwaardig is

aan die in de ondezochte constructie en het smeltpunt van enig onderdeel van het

hang- en sluitwerk ten minste gelíjk is aan de ondezochte constructie.

Het aantal scharnieren bedraagt ten minste vier.

Het kozijn is ingebouwd in:

- een massieve wand met een dikte van ten minste 70 mm en een volumieke

massa van ten minste 450 kg/m3 of

- een wand met stalen of houten stijl- en regelwerk en gipskartonplaten (aan beide

zijden ten minste één laag van 15 mm of aan beide zijden twee lagen van ten

minste 9,5 mm dik, type F volgens NEN-EN 520:2004).

Van de toe te passen wand moet zijn aangetoond dat de brandwerendheid ten

minste gelijk is aan die van de beproefde wand.

- Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde of van de vuurzijde af.

- De vloer ter plaatse van de deur-/kozijnconstructie is vervaardigd van onbrandbaar

materiaal.

Een mogelijke classificatietijd van 30 minuten geldt uitsluitend voor deur

/kozijnconstructies met afmetingen van het deurblad gelijk aan of kleiner dan:

- hoogte 2673 mm (15 % groter dan beproefd);

- breedte 1230 mm (15 % groler dan beproefd);

- oppervlakte 2.985.300 mm2 (20 % groter dan beproefd).

N.B. Het stralingscriterium is voor de onderhavige deur van toepassing. De

gemeten straling tijdens de beproeving is echter zo laag dat ook bij een

oppervlaktetoename van 20 lo zal worden voldaan aan het stralingscriterium.

en die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden en de onderstaande voorwaarden,

- De afstand tussen de vloer en de sluiting is even groot als de beproefde afstar,J of is

evenredig met de vergrootte hoogte groter.

- De afstand tussen de bovenste scharnier en de bovenzijde van de deur is gelijk aan

of kleiner dan de beproefde afstand.
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- De afstand tussen de onderste scharnier en de ondezijde van de deur is gelijk aan of

kleiner dan de beproefde afstand.

5.3. ïenslotte

Dit rapport beschrijfi de samenstelling en opbouw van de constructie, de

beproevingscondities en de resultaten die zijn verkregen bij de beproeving van de in dit

rapport beschreven constructie, volgens de procedures die ziin voorgeschreven in

NEN 6069:2005. Significante afwijkingen in afmetingen of detaillering van de constructie,

belastingen, spanningen, randcondities en / of aansluitingen, anders dan-de afwijkingen

die zijn toegestaan in het hierboven beschreven directe toepassingsgebied worden niet

door dit rapport gedekt.

De aard van brandwerendheidsbeproevingen is zodanig dat de meetnauwkeurigheid van

dergelijke beproevingen niet kan worden gekwantificeerd. Het is dan ook niet mogelijk

een onderbouwde onzekerheidsmarge aan te geven voor het bereikte

beproevin gsresu ltaat.

Mook,

lr. J.J. Mertens

Hoofd Laboratorium voor Brandveiligheid

Dit rapport bestaat uit:

10 pagina's

8 figuren

3 bijlagen
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1. Inleiding
In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productceftiflcaat voor Houten
Gevelelementen (BRL 0801) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en
IIL De drie concepten staan voor drie vormen van compleetheid waarin gevelproducten kunnen
worden afgeleverd. Door expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en
verantwoordelijkheden tussen Van de Vin ramen en kozijnen BV en de aannemer over en weer
duidelijk.

In Conceot I worden de kozijnen voozien van een grondverfsysteem en door Van de Vin ramen en
kozijnen BV als halfproduct geleverd naar de bouwplaats. In Conceot II leveft Van de Vin ramen en
kozijnen BV de gevelproducten completer, voorzien van dorpelafdekkers en/of neuslatten en een
voorlaksysteem. In Conceot III is Van de Vin ramen en kozijnen BV geheel verantwoordelijk voor
het plaatsen, beglazen en aflakken van de gevelproducten.

De concepten worden aan de hand van de onderstaande logo's kenbaar gemaakt.

trtrtr
In de rest van deze bundel Verwerkingsvoorschriften zal er gebruik worden gemaakt van
bovenstaande logo's. Echter zal er alleen gesproken worden over Concept I en II in deze bundel,
omdat voor Concept III geen verwerkingsvoorschriften verstrekt worden.

Voor Concept III zal er een apafte bundel Onderhoudsvoorschriften Concept I// worden verstrekt
door Van de Vin.
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3.

3.1

Levering en opslag op de bouwplaats

Zie Bijlage B: Bescherming
voor foto's van onze beschermingsmaatregelen

trtr

van de

Levering kozijnen

De planning van de productie is in handen van de productieleider Johan Franssen.

tel.: 040-2808550
mail: jfranssen@vandevin.nl

uct , afhankelijk van
an edt na uw afroepran handen heeft. Bij
de de

Van de Vin ramen en kozijnen levert de gevelelementen m.b.v. eigen transpoft of ingehuurd
transport, waarbij altiid een zelflosser op de vrachtwagen aanwezig is.

Zie Bijlage A: Transport en opslag
voor foto's van onze stalen bokken en opslag op de bouw

(pag. a0)

3.2 Opslag op de bouwplaats

Om ervoor te zorgen dat de verkregen eigenschappen van het geleverde product behouden blijven
dienen een aantal maatregelen genomen te orden:. De opslag van het timmerwerk moet vefticaal geschieden,

' De opslag moet bij voorkeur binnen plaatsvinden in een ruimte die zodanig is geconditioneerd
dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft, Indien alleen opslag buiten mogeii¡k is, dan moet
dit plaatsvinden op een verharde, vlakke ondergrond met een góede waterafuoer,. Voor de opslag van kozijnen die in pakketten zijn geleverd getdt Oat deze op een vlakke
ondergrond en voldoende vrij (300 mm) van de grond moefen worden geplãatst, zodat de
onderkanten van de elementen vrij zijn van de ondergrond.

' Indien op bokke¡ wordt aangeleverd volg dan de veiligheidsaanwijzing op de bokken. Voor een
afbeelding van deze veiligheidsaanwijzing en afbeeldingen van opilag-en'transport op de
bouwplaats wordt verwezen naar Bijtage A: Transport en opslag op pãgina 40.

' Het timmerwerk moet zijdelings tegen zon, regen- of sneeuwval worden beschermd, Indien het
timmerwerk onder zeilen wordt opgeslagen, geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen de
zeilen en het timmerwerk een zodanige dat natuurlijke droging van het
timmerwerk mogelijk is, Zogenaamde'* , (bv, wateiin sponningen en
omgezet lood tegen de buitenkanten va en te allen tijde te worden
voorkomen' Bij een permanente vochtb sting zal het houtvochtgehalte extreem toenemen en
zal het hout evenredig gaan zwellen. Dit kan resulteren in gevolgichade en afbreuk doen aan de
functionaliteit van het geveltimmerwerk. Voor meer details m,b.t. ¿e door Van de Vin
aangebrachte beschermingsmaatregelen wordt verwezen naar Bijtage B: Bescherming op
pagina 42.
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4. Transport op de bouwplaats trtr
Het timmerwerk moet op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transpoft geen
schadelijke vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. Bewegingen
tijdens het transport moeten zoveel mogelijk worden beperkt, Gevelelementen moeten in verticale
stand worden vervoerd, met uitzondering van kleine stijve elementen. De daarvoor in aanmerking
komende tijdelijke vooaieningen dienen, voordat tot belading van het transportmiddel wordt
overgegaan, te zijn aangebracht en moeten gedurende de verdere verwerking op de bouwplaats
kunnen worden gehandhaafd. Dit geldt ook voor de bij de Concept II aangebrachte beschermde
voorzieningen aangebracht door Van de Vin ramen en kozijnen.

4.I Hijsvoorzieningen bevestigd aan de kozijnen

Indien er geen aanvullende projectafspraken zijn gemaakt worden kozijnen (met uitzondering van
binnenkozijnen en renovatiekozijnen) zwaarder dan 46 kg door Van de Vin ramen en kozijnen
voorzien van hijsvooaieningen. Deze kozijnen worden voorzien van geceftificeerde hijsbanden.
Kozijnen die op de bouw nog gekoppeld moeten worden of kozijnen waarvan de hijsbanden na het
stellen niet kunnen blijven zitten, zullen voorzien worden van beproefde hijsplaten die later nog
losgeschroefd kunnen worden.

Voordat de hijsbanden gebruikt mogen worden dienen ze eerst gecontroleerd te worden. De
hijsbanden zijn voor éénmalig gebruik. De hijsplaten zijn eigendom van Van de Vin ramen en
kozijnen en dienen na gebruik teruggestuurd te worden naar Van de Vin ramen en kozijnen
(eventueel meegeven met de chauffeur).

Voor de inspectiewijze, gebruiksvoorschriften, het certificaat van de hijsbanden en het bewijs van
beproeving van de hijsplaten wordt verwezen naar Bijlage C: Hijsvoorzieningen kozijnen op pagina
43.

Zie Bijlage C: Hijsvoorzieningen kozijnen
voor informatie over de hijsvoorzieningen t.b.v. de kozijnen

(pas. a3)

4.2 Hijsvoorzieningen bevestigd aan de bokken

De bokken waarop Van de Vin haar kozijnen afleveft zijn voorzien van hijsogen, Voor meer
informatie over deze hijsogen en onze bokken wordt verwezen naar Bijlage A: Transport en opslag
op pagina 40.

Onze bokken mogen uisluitend gebruikt worden voor het transpoft van koziinen! Als onze chauffeur
de bokken weer komt ophalen dienen ze bij elkaar te staan op een plaats waar de vrachtwagen de
bokken gemakkelijk kan oppakken.

Zie Bìjlage A: Transport en opslag
voor foto's van onze stalen bokken, hijsogen en opslag op de bouw

(pas. 40)
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s. Houtsoort Accoya@ tr tr

5.1

Indien u kozijnen heeft gekocht in de houtsoort Accoya@ dan staat hieronder een kofte toelichting
en een aantal aanvullende verwerkingsvoorschriften.

Wat is Accoya@?

De houtsooft Accoya@ komt tot stand door het modificeren van naaldhout (afkomstig uit duuzaam
beheerde bossen) op basis van acetyleertechnologie. Het resultaat is gemodificeerd naaldhout met
erg duurzame eigenschappen (duurzaamheidklasse 1),

Voor het modificeren van het naaldhout wordt gebruik gemaakt van azijnzuur, wat te vergelijken is
met een sterke concentratie keukenazijn. Na het acetyleerproces zal er een geringe hoeveelheid
van het azijnzuur in het hout achterblijven. Accoya@ is niet giftig en bevat geen sioffen die niet van
nature in hout aanwezig zijn.

Meer informatie over Accoya@ is te vinden op de website www,accoya.com.

5.2 Aandachtspunten op de bouw

Indien er gevelelementen worden geleverd waarin Accoya@ is verwerkt moeten een aantal
belangrijke spelregels in acht worden genomen. Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten
voor het werken met gevelelementen van Accoya@ op de bouw,

Aandachtspunten Accoya@ op de bouw:
- Beschadigingen aan het hout direct bijwerken volgens hoofdstuk 9

- Beschadigingen aan de verflaag direct bijwerken volgens hoofdstuk 1O

- Kops hout direct afdichten
(b.v. als op de bouw in het hout geboord of ingekroosd ís)

- Alle metalen die in contact komen met Accoyao moeten van RVS zijn!
(denk aan schroeven, bevestigen van kozijnankers, spijkers, nieten enz.)
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6. Kozijnaansluitingen trtr
6.1 verantwoordelijkheden betreffende de plaatsing in de bouw

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de aannemer in ieder geval met betrekking tot de volgende
zaken de verantwoordelijkheid heeft:
. bij het aanmetselen dient voorkomen te worden dat stijlen en dorpels vervormen als gevolg van

doormetselen;
. kozijnankers mogen niet op het binnenblad bevestigd worden vóórdat de kozijnen worden

geplaatst, hierdoor kunnen namelijk de stijlen van het kozijn vervormen;. in de aansluitingen mogen geen capillaire naden voorkomen: zo dient bij het plaatsen van
raamdorpelstenen rekening te worden gehouden met een vrije ruimte in de aansluitíng op de
onderzijde van de onderdorpel. Wij monteren daarvoor standaard onder elk kozijn, dat uitein-
delijk t.p.v. raamdorpelstenen wordt ingemetseld, een zogenaamd Econfix blokjé. bit Otot¡e
voorkomt dat raamdorpelstenen tegen de onderkant van het kozijn worden gleptaatst. Voor een
afbeelding van het Econfix blokje zie Bijtage D: Aandachtspunten tijdens verwerking op pag. 46.. de aansluiting op kozijnen achter het buitensoouwblad uitvoeren conform paragraaT 6.4.s.. om in, overeenkomstig NEN 5087 opgenomen, bereikbare gevelvlakken elemeñten op te nemen
die voldoen aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid overeenkomstig NEN 5096;. voor het op de juiste plaatsen toepassen van doorvalbeveiligingen (i.v.m. de garantie is het niet
toegestaan om de ze op of aan het kozijn te monteren) en veiligheidsglas bij niveauverschillen.

Zie Bijlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking (pag. a6)
voor belangrijke aandachtspunten tijdens de verwerking

6,2 Aansluitingen kozijnen op het bouwkundig kader

6.2.7 Toepassingsgebied

De aansluitingen van kozijnen op het bouwkundig kader hebben betrekking op de volgende
bouwsystemen:
. stenen spouwmuurconstructies met isolatiemateriaal in de spouw;o spouwmuurconstructie met isolatiemateriaal in de spouw en een houten gevelbekleding;. spouwmuurconstructies met een houten binnenspouwblad;. houtskeletbouw.

6.2,2 Onderwerpen en uitgangspunten

In dit hoofdstuk komen met betrekking tot de aansluitingen van inmetselkozijnen en stelkozijnen op
het bouwkundig kader de volgende onderwerpen aan de orde:. de positie en maatvoering van de kozijnen ten opzichte van het bouwkundig kader;. de verankering van de kozijnen aan het bouwkundig kader;. de opname van waterdichte en waterwerende lagen in de aansluiting;. de opname van luchtdichting in de aansluitrng.

Als uitgangspunt voor de behandeling van de onderwerpen geldt:
. een kozijnaansluiting op een stenen spouwmuurconstructie met isolatiemateriaal in de spouw;o een in een gevel opgenomen kozijn die binnen het gevelvlak is gepositioneerd, waarbij de

kozijnconstructie (inmetselkozijn met spouwlat of montagekozijn met stelkozijn) zorg ãraagt
voor de afsluiting van de luchtspouw van de gevelconstructie.

Bij aansluitingen, koppelingen en afdichtingen dient te worden voorkomen dat naden ontstaan,
waarin water capillair kan worden vastgehouden.
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6.2.3 Positie en maatvoerîng ten opzichte van het bouwkundig kader

In de tekeningen zoals opgenomen in katern 11 van de KW zijn de maatvoeringseisen opgenomen
die gelden voor de positie en maatvoering van een kozijnconstructie ten opzichti van een
traditioneel opgebouwde gevel.

6.3 De verankering van kozijnen

6.3.7 Inmetselkozijnen en stelkozijnen

Bij inmetselkozijnen worden spouwlatten toegepast die als overgangselement dienen tussen
inmetselkozijn en bouwkundig kader (ziekatern 11 van de KVI). Bij montagekozijnen worden
stelkozijnen toegepast als overgangselement tussen kozijn en bouwkundig kader,

Inmetselkozijnen en stelkozijnen dienen met behulp van verankeringsmiddelen aan het
binnenspouwblad van een gevelconstructie te worden bevestigd. De belastingen op het kozijn
dienen zonder problemen via de verankeringsmiddelen naar het binnenspouwblad'overgebrácht te
worden. De verankeringen moeten een geringe werking van het hout kunnen opvangen.
Vervormingen van het bouwkundig kader mogen geen nadelige invloed hebben en mogen geen
belastingen uitoefenen op het kozijn. Verankeringen ter plaatse van woningscheidendJconltructies
dienen zodanig uitgevoerd te worden dat geen flankerende geluidsoverdraiht kan plaatsvinden.

6.3.2 Soorten verankeringmiddelen

Als verankeringsmiddel in nog aan te brengen metselwerk kan gebruik worden gemaakt van stalen
kozijnankers (ten minste Ø 6 mm en 150 mm lang). Voor verankering tegen eeñ reeds opgetrokken
binnenspouwblad kan gebruik worden gemaakt van hoekstaal, afmetingen ten minste 4O/4O/2 met
een lengte van ten minste 40 mm,
Onderdorpels kunnen worden ondersteund met de hiervoor genoemde hoekstalen of ter plaatse van
vloerconstructies worden verankerd met stalen stripankers van ten minste 4 mm dik.

De verankeringsmiddelen en de eventuele bevestigingsmiddelen dienen corrosievast (zie katern 37
van de Kfi te zijn.

6,3.3 Plaats van de verankeringsmiddelen

Verankeringsmiddelen dienen gesitueerd te zijn aan de binnenzijde van de thermische spouwisolatie
èn buiten het gebied van een kozijnverbinding. Voorts gelden de volgende eisen:. van kozijnen dienen ten minste de muurstijlen en bovendorpels aan de bouwkundige

constructie te worden bevestigd. Tabel A (hieronder) geeft een overzicht van de plaats van de
verankeringsmiddelen voor stelkozijnen en voor inmetselkozijnen met profielafmetingen van
67 x 90 mm, 67 x 102 mm, 67 x tL4 mm en 67 x L39 mm. Indien gewenst kunneñ voor de
overige profieldoorsneden de afmetingen van de verankeringsmiddelen en de onderlinge
afstanden door berekening te worden vastgesteld.

Tabel A Plaats van de verankeringsmiddelen in stijlen en bovendorpets

Breedte / hoogte Afstand verankeringsmiddel tot hoek Onderlinge afstand verankeringsmiddelen

kozijn Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal

< 450 mm 100 mm 150 mm 100 mm

> 450 mm 150 mm 300 mm 150 mm 750 mm
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om doorbuiging te voorkomen dienen onderdorpels maximaal 300 mm uit de hoek een
ondersteuning te hebben, De onderlinge afstand tussen de ondersteuningen bedraagt maximaal
750 mm,
voor schuifpuien, dubbele deur kozijnen, kozijnen met laagreliëfdorpels extra ondersteuning en
bevestiging van de onderdorpel volgens aanwijzingen en voorschriften van de desbetreffende
fabri kant.

6.4 Aansluitingenalgemeen

6.4.7 Bovenaansluitingen

De bovenzijde van spouwlat/stelkozijn en kozijn dient beschermd te worden met een folie. Zie
katernen 43 en 45 van de KVT.

Ter plaatse van de spouwlat/stelkozijn dient de waterdichte laag geheel ondersteund onder een
hellingshoek van ten minste 10o het water naar buiten af te voeren. De waterdichte laag dient
tegen de spouwzijde van het binnenspouwblad ten minste 150 mm omhoog te worden opgezet. Het
vefticale deel van de waterdichte laag buiten de gevelvulling dient ten minste 15 mm hoog te zijn,
De waterdichte laag dient het onderliggende kozijn aan weerszijden ten minste 100 mm te
overlappen (zodat de onderliggende waterwerende lagen van de zijaansluitingen zijn afgedekt) en
ten minste 20 mm te zijn opgezet.

Na het stellen van de kozijnen of elementen is het van belang dat de bovenzijde van het kozijn zo
snel mogelijk wordt afgedicht met een folie tegen het opgaande werk.

Zie onderstaande tekenino
Hiermee wordt voorkomen dat er vocht ophoopt op de bovendorpel of bij toepassing van
bovenpetjes, dat de petjes vol lopen met water.

Waterdichte laag
op bovendorpel

voorkomt
inwateren!I

ï
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6.4.2 Onderaansluitingen

Als aan de onderzijde van een kozijn een waterdoorlatende waterslag (bv, raamdorpelstenen) wordt
toegepast, moet in de spouw een waterwerende laag worden opgenomen van ten minste 100 mm
hoog, Het einde van de laag dient ten minste 10 mm voor de achterliggende isolatie vrij in de
spouw te hangen, De waterwerende laag dient het bovenliggende kozijn aan weerszijden ten minste
100 mm te overlappen, zodat de laag door de bovenliggende waterwerende lagen van de
zijaansluitingen is afgedeK.

Kozijnen met een laao-reliëfdorpel moeten extra aandacht krijgen bij het plaatsen van deze
kozijnen op de bouw. Voor de belangrijkste aandachtpunten zie BÌjlage D: Aandachtspunten tijdens
verwerking op pagina 46.

Kozijnen voorzien van voetlood moeten extra aandacht krijgen na het stellen van de kozijnen. Voor
de belangrijkste aandachtpunten zie Bijlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking op pagina 46.

Zie Bijlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking
voor belangrijke aandachtspunten aan de onderaansluiting van het kozijn
( raa mdorpelsten en, I aa g -rel iêfdorpels, voetlood enz. )

(pas. 46)

6.4.3 Zijaansluitingen

In de zijaansluiting dient in de spouw een waterwerende laag te worden opgenomen van ten minste
80 mm breed. Deze waterwerende laag dient de waterwerende laag aan de onderzijde van het
kozijn ten minste 50 mm te overlappen.

Principe: dakpansgewijs aanbrengen van waterdichte en waterwerende lagen.

6.4.4 Aansluitingen bij ronde kozijnen

Het deel van een rond kozijn dat aan de bovenzijde dient te worden vooaien van een waterdichte
laag, is dat deel van de ronding waarvan de raakhoek met de horizontaal < 30o is, De plaats van
die raakhoek kan worden bepaald door ten opzichte van de vefticale middellijn een lijn te trekken
door het middelpunt onder een hoek > 30o.
Aansluitend op de waterdichte laag aan de bovenzijde dient een waterwerende laag te worden
aangebracht. De breedte van de waterwering dient ten minste 100 mm te zijn. De waterdichte laag
aan de bovenzijde dient de onderliggende waterwerende laag ten minste 100 mm te overlappen.

Aan de onderzijde dient in de spouw een waterwerende laag te worden aangebracht onder het deel
van de ronding waarvan de raakhoek met de horizontaal < 30o is. Om vervuiling te voorkomen
wordt aangeraden om het betreffende deel van het kozijn aan te sluiten op een niet
wateropnemend materiaal (bijvoorbeeld hardsteen). Hierbij dient voorkomen te worden dat een
capillaire naad ontstaat, bijvoorbeeld door de onderzijde van het kozijnhout 5-10 mm vrij te houden
van de ondergrond. Zie tekeningen katern 77 van de KW.
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Kozijn achter buítenspouwblad

Als Van de Vin kozijnen levert welke geheel of gedeeltelijk achter het buitenblad van het
gevelmetselwerk worden gesitueerd, dienen onderstaande voorwaarden in acht genomen te worden
in verband met ons KOMO attest-met-produktcertificaat met nummer 20661.

Oj

'stenen zogen

- Gevelstenen haaks zagen;

Het kozijnhout wordt door Van de Vin
uitgevoerd in duurzaamheidsklasse A;

Kozijnen ten minste voorzien van een
voorlaksysteem;

Kozijnen 10 mm vrij van het metselwerk;
Ruimte van 1O mm tussen het buiten-
spouwblad en het kozijn moeten vrij zijn
van speciebaarden.

6.5 Waterdichting

Voor het realiseren van de waterdichting bij de aansluitingen dient gebruík te worden gemaakt van
waterdichte lagen en waterwerende lagen. Een goede waterdichting is niet/nooit mogelijk zonder
een goede en juiste luchtdichting, De aansluitingen van de spouwlat op het binnenblad dienen
uiterst correct te worden uitgevoerd, De definities van waterwerende lagen worden omschreven in
katern 3 van de KW.



t7/61

Kozijnaansluitingen
01-04-2011

6.6 Luchtdichting

Door luchtdrukverschillen tussen spouw en binnenruimte kunnen er luchtstromen naar binnen en
naar buiten ontstaan. In de aansluiting van kozijnconstructies met het binnenspouwblad dient
rondgaand in één vlak een luchtdichting tegen de spouwzijde van het binnenspouwblad te worden
aangebracht (als opgenomen in katern 17 van de KVI). Koude aansluitingen van stucwerk,
vensterbank of afwerkvloer functioneren niet als een luchtdichting.

Voor materialen van luchtdichtingen en toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar katern 40
van de KVT.

6.7 Aansluitingen onderling te koppelen kozijnen

6.7.7 Algemene voorwaarden

De koppelingen dienen over de gehele hoogte of breedte van de aansluiting van de kozijnen te
worden uitgevoerd,

6.7.2 Stelruimte en expansieruimte

Ter plaatse van de koppeling (vefticaal of horizontaal) dient rekening te worden gehouden met de
noodzaak van stelruimte en expansieruimte. Zie de tekeningen van horizontale en verticale
koppeling op pagina 18 en 19.

Stelruimte is noodzakelijk bij koppeling omdat de afzonderlijke (bouw)onderdelen maattoleranties
kunnen hebben.

Exoansieruimte dient bij koppeling aanwezig te zijn in geval de afzonderlijke delen door de
hygroscopische eigenschappen van het hout kunnen krimpen en zwellen. Algemeen kan worden
gesteld dat men rekening moet houden met 2-4 mm uitzetting/krimpen bij een kozijnbreedte van
4 mt. (bij houtsooften met een grote gevoeligheid voor vochtopname/afgifte kan dit tot * 6 mm
bedragen)

6.7.3 Dilatatievoegen

In overleg is vastgesteld waar en hoe een koppeling uitgevoerd dient te worden als dilatatie. Ook de
plaats waar de kozijnen onafhankelijk van elkaar aan het bouwkundig kader worden gekoppeld.
Praktisch gezien dient rekening te worden gehouden met horizontale en/of verticale dilataties
tussen circa 2,5 en 6,0 m1.

Bij horizontaal (in de breedte) gekoppelde kozijnen geldt een maximum van 6 stijlen en minimaal 1
koppeling. De breedte- en hoogtematen zijn in relatie tot de maximaal toelaatbare oppervlakte (ca.
12,5 m2) Zie tekeningen katern 11 van de KW.

Bij verticaal (in de hoogte) gekoppelde kozijnen geldt daarbij een maximum van 2 verdiepingen of
minimaal 2 elementen met een daarbij behorende breedte (maximale oppervlakte is namelijk ca.
12,5 m2) Zie tekeningen katern 77 van de KVT.
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6.7.4 Verbinding tussen te koppelen kozijnen

Na positionering dienen de afzonderlijke kozijnen op ten minste twee plaatsen met mechanische
verbindingsmiddelen aan elkaar bevestigd te worden. De plaatsen van de verbindingsmiddelen en
overige voorwaarden zijn gelijk aan hetgeen is vastgelegd voor verankeringsmiddelen van kozijnen
aan het bouwkundig kader (zie paragraaf 6.3 De verankering van kozijnen),

Primair dienen er maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat stijl of dorpel in de
lengterichting vervormt als gevolg van het aantrekken van de verbindingsmiddelen. Als
verbindingsmiddelen komen bijvoorbeeld houtschroeven in aanmerking van ten minste Ø 5 mm.

De schroeven dienen voldoende hechtlengte te hebben in het gekoppelde kozijnhout. Het materiaal
van de verbindingsmiddelen dient te voldoen aan in de katernen 11 en 37 van de KVT gestelde
voorwaarden en eisen. De verbindingsmiddelen dienen;
. zich aan de binnenzijde van de waterkering te bevinden en bij voorkeur binnen de glaslijn of

binnen het vlak van de dichtingen en;
. buiten het gebied van een kozijnverbinding gesitueerd te zijn.

6.7.5 Waterdichting en luchtdichting

Voor materiaaleisen en toepassingsvoorwaarden van de in de aansluiting op te nemen
waterdichtingen en luchtdichtingen wordt verwezen naar katern 40 van de KW.

6.8 Horizontale koppelingen

Horizontaal gekoppelde kozijnen zijn onder te verdelen in:
. horizontaal te koppelen kozijnen in een vlak;
. horizontaal te koppelen kozijnen onder een hoek,

Voor uitvoering leidt dit tot de volgende twee mogelijkheden:
Mooeliikheid 1: De aansluitvlakken van te koppelen stijlen lopen volledig (al of niet door

afschuining) evenwijdig aan elkaar (zie paragraaf 6.5.1);
Mooeliikheid 2: De aansluitvlakken van te koppelen stijlen lopen (deels of geheel) niet

evenwijdig aan elkaar (zie paragraaf 6.8.2).

Bij inwendige hoeken dient rekening te worden gehouden met de benodigde vrije ruimte voor
opdekramen en draaivalramen, en voor hang- en sluitwerk en beslag van naar binnen bewegende
delen.

6.8.1 Uitvoeringsprincipe mogelíjkheid 7

Voor de positionering van de te koppelen kozijnen dient gebruik te worden gemaakt van een
koppellat die wordt ingelaten in een sponning van de te koppelen kozijnonderdelen. De aanslag van
het kozijnhout op de koppellat dient ten minste 8 mm te zijn.Zie katern 11 van de KW. Zie de
tekenino op pagina 18 van het principe voor horizontale koppeling.
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plootsin gsgebied
luchtdichting

Principe
horizontale koppeling

stelruimte/
exponsieruimte

plootsingsgebied
woterdichting

6.8.2 Uitvoeringsprìncipe mogelijkheid 2

De gewenste hoek wordt bereikt door de aansluitvlakken van de te koppelen stijlen (deels of
geheel) niet evenwijdig met elkaar te laten lopen. Hiermee is in principe elke mogelijke hoek te
realiseren. De ontstane ruimte tussen de te koppelen stijlen kan worden:
. opgevuld met een vulstijl, maximale afmetingen 90x90 mm, die tevens de positie van de te

koppelen stijlen dient te borgen;
. afgesloten met houten delen of plaatmateriaal.

Wanneer de aansluitvlakken van te koppelen stijlen geen of geen noemenswaardig doorsnijdings-
vlak met elkaar hebben, dient de mechanische verbinding tussen de kozijnen tot stand te wordin
gebracht via een vulstijl of via stukken hoeklijnen van corrosievast staal. Zie katern 11van de KW.

6.8.3 Waterdichting en waterkering

Bij de aansluiting van de te koppelen delen dienen de naden aan de buitenzijde van de kozijnen
waterdicht te worden afgesloten. De waterdichting dient voor onderhoud bereikbaar te zijn. Zie de
bovenstaande tekenino van het principe voor horizontale koppeling.

De breedte van de naad waarin de waterkering is opgenomen dient te zijn afgestemd op de te
verwachten hygrische bewegingen van de kozijnen. Voor het overige wordt verwezen naar
paragraaf 6.4 Aansluitingen algemeen van deze verwerkingsvoorschriften. Zie ook katern 40 van de
KW.
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6.8.4 Luchtdichting

Bij de aansluiting van de te koppelen delen dient in de ruimte tussen de stijlen zover mogelijk naar
binnen toe een luchtdichting te worden aangebracht. Zie de tekening op pagina 18 van het principe
voor horizontale koppeling,

De luchtdichting dient aan te sluiten op de luchtdichting die in de aansluiting van het kozijn met het
bouwkundig kader is opgenomen (zie paragraaf 6.6 Luchtdichting).

6.9 VeÉicale koppelingen in een vlak (gestapelde kozijnen)

6.9.7 Uitvoeringsprincipe

Voor de positionering van beide dorpels dient gebruik te worden gemaakt van een wisselsponning.
Aan de buitenzijde van de wisselsponning dient een duurzame waterdichting te worden aan-
gebracht. Aan de binnenzijde van de wisselsponning moet een luchtdichting worden aangebracht.
De luchtdichting dient aan te sluiten op de luchtdichting die in de aansluiting van het kozijn met het
bouwkundig kader is opgenomen.

Tussen de waterkering aan de buitenzijde en de luchtdichting aan de binnenzijde dient een afstand
van ten minste 15 mm te worden aangehouden. Zie katern 11 van de KW.

Zie de onderstaande tekeninq van het principe voor verticale koppeling.

plootsin gsgebied
wo terd ich tin g

plootsin gsgebied
lu ch td ich tin g

stelruimte/
exponsieruimte

Principe
veft¡cale koppeling

buiten
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6.9.2 Verankering aan achterliggende constructie

Vefticaal gekoppelde kozijnen dienen bij overschrijding van kozijnbreedtes zoals aangegeven in
tabel B (hieronder) ter plaatse van de koppelingen te worden verankerd aan een achterliggende
constructie (bijvoorbeeld een vloer of spant) of te worden verstijfd op basis van een constructieve
berekening. Voor de plaats van de verankeringen wordt verwezen naar paragraaf 6.3 De
verankering van kozijnen.

Tabel B Relatie kozijnafmetingen/kozijnbreedtes en verankering

Kozijnhoutafmetingen van de
verticaal gekoppelde kozijnen

Maximale kozijnbreedte zonder verankering van de
koppeling aan de achterliggende constructie

67x95mm 1750 mm

67 x 102 mm 1900 mm

67 x 114 mm 2100 mm

67 x 139 mm 2350 mm

6.1O Aansluitingen van montagekozijnen op stelkozijnen

6.70.7 Algemeen

De aansluiting van montagekozijnen op stelkozijnen moet aan elkaar zijn aangepast. Bij de
ontmoeting tussen stel- en montagekozijn mogen geen capillaire naden voorkomen. Conform NPR
3675 moeten de voegbreedtes tussen stel- en montagekozijn:
. ten minste 4,5 mm zijn bij een grootste kozijnafmeting tot 2 m1;
. ten minste 5,5 mm zijn bij een grootste kozijnafmeting van 2 m1 tot 4 m1,

In de aanslag van montagekozijn op stelkozijn dient een duurzame waterdichting te worden
opgenomen. De in de aansluiting op te nemen luchtdichting dient zoveel mogelijk aan de
binnenzijde en in één vlak geplaatst te worden. Zie katern 11 van de KVT. Voor materiaaleisen en
toepassingsvoorwaarden van waterdichtingen en luchtdicht¡ngen wordt verwezen naar katern 40
van de KW.

Deze luchtdichting is voor rekening van het montagebedrijf. Hiervoor moet E/asfic-FOAM, fabrikaat
TREMCO - Illbruck worden toegepast (of iets gelijkwaardigs),

6. 70. 2 Bevestigi ng montagekozijn

De belastingen op het montagekozijn dienen via het sponningstelsel en de bevestigingsmiddelen te
worden overgebracht naar het stelkozijn. De bevestiging van het montagekozijn aan het stelkozijn
dient uitgevoerd te worden met houtschroeven of speciaal daarvoor bestemde stelschroeven of
stalen stripankers. Voor materialen van de bevestigingsmiddelen wordt verwezen naar katern 37
van de KW.

Voorts dienen er maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat stijl en dorpel in de
lengterichting vervormen als gevolg van het aantrekken van de verbindingsmiddelen.
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6.7O.3 Plaats van de bevestigingmiddelen

De bevestiging met schroeven e.d. mag, afhankelijk van de detaillering en van het al of niet
aanwezig zijn van de beglazing of andere vaste dan wel bewegende delen, in de sponning of in de
dag van het kozijn plaatsvinden. De bevestigingsmiddelen dienen altijd buiten het gebied van een
kozijnverbinding gesitueerd te zijn,

De montagekozijnen dienen per stijl/dorpel ten minste op twee plaatsen aan het stelkozijn te
worden bevestigd, De plaatsen van de verbindingsmiddelen zijn conform hetgeen is vastgelegd voor
verankeringsmiddelen van kozijnen aan het bouwkundig kader, zie paragraaf 6.3 De verankering
van kozijnen, tabel A. Bij montagekozijnen die tot de vloer reiken dienen, in geval een onderdorpel
van het stelkozijn niet noodzakelijk is, de onderdorpels van de montagekozijnen met behulp van
verankeringsmiddelen aan het bouwkundig kader verankerd te worden. Om doorbuiging te
voorkomen dienen de onderdorpels ter plaatse van de verankering ondersteund te worden zoals is
omschreven in paragraaf 6.3 De verankering van kozijnen,

6,11 Het stellen van houten binnenspouwbladen

Voor het stellen van houten binnenspouwbladen geleverd door Van de vin is een aparte bundel
beschikbaar. Zie hiervoor de bundel Verwerkingsvoorschriften HSB-elementen (www.vandevin.nl),

6.L2 Het plaatsen van ventilatieroosters

Voor ventilatieroosters geldt dat op de afneembare binnenkap een beschermfolie is aangebracht,
Deze folie mag pas bij oplevering worden verwijderd, zodat tijdens de bouw geen bouwvuil en stof
in het rooster kan dringen. Ventilatieroosters kunnen toegepast worden als glasplaatsing en als
kalfplaatsing.

6.72,7 Ventilatìeroosters op glas

De plaatsing van ventilatieroosters op vast olas of op glas in draaiende delen dient uitgevoerd te
worden conform Bijlage F: Beglazen (beglazen met roosters) op pagina 61.

Zie Bijlage F: Beglazen
voor een omschrijv¡ng van de werkwijze m.b.t. het beglazen met roosters

(pag. 58)

6.72.2 Ventílatieroosters op een kalf

De plaatsing van ventilatieroosters oo een kalf dient als volgt uitgevoerd te worden:
. Kozijnen moeten zodanig gesteld worden dat de sparinghoogte (inclusief rooster) intact blijft.

Als het kozijn niet juist wordt geplaatst en de sparing wordt te klein, kan het rooster niet goed
functioneren.

. Rondom de sparing moet een vlakke aanslag aangehouden worden.

. In de eindfase van de bouw kan het ventilatierooster in de sparing gedrukt worden.

. Het ventilatierooster dient dragend vastgeniet of vastgeschroefd te worden met schroeven 3x20
(pkk). Nieten of schroeven 100 mm uit de hoeken, afstand h.o.h. 300 mm.

. Nadat de woning geheel is afgewerkt kan de binnenkap van het rooster geplaatst worden,
Breng vervolgens de meegeleverde bediening van het rooster aan.
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t< t<7. Af hangen van beweegbare delen hd hd
7.1 Algemeen

Om prestaties zoals inbraakwerendheid, geluidwerendheid, brandwerendheid, luchtdoorlatendheid,
waterdichtheid etc. te kunnen realiseren moeten beweegbare delen in houten gevelelementen
afgehangen worden overeenkomstig de eisen zoals vermeld in BRL 0g0g.

7.2 Opdekramen en -deuren

Van de Vin maakt gebruik van hoogwaardig draaivalbeslag voor draai en draaikiep opdekramen en
opdekdeuren, Dit beslag kent een aantal stelmogelijkheden die het mogelijk maken een aantal
correcties uit te voeren indien het opdekraam of de opdekdeur niet naar behoren functioneeft. De
ramen kunnen scharnieren aan twee afhangsystemen, te weten met (deels) zichtbare scharnieren
en met onzichtbare scharnieren.

Dit nastellen, bedienen en onderhouden is als volgt ingedeeld:
1. Stellen sluitnokken;
2, Stellen zichtbaar scharnier (E5);
3. Stellen onzichtbaar scharnier (Royal);
4, Uittillen en inhangen onzichtbare schaar;
5. Bediening enveiligheidsinstructies;
6. Onderhoud.

Zie Bijlage E: Afstellen en bedienen opdekramen en opdekdeuren
voor een geillustreerde uitwerking van de bovenstaande indeling

(pag. 50)

7.3 Buitendeuren

Indien de buitendeuren deel uitmaken van de opdracht moeten een aantal belangrijke
verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen.

7.3.7 Afhangen buitendeuren

Er gelden een aantal bijzondere spelregels afhankelijk van de afspraak of de deuren in de fabriek
worden afgehangen (optie 1) dan wel op de bouw worden ingemeten en afgehangen (optie 2),

Ootiel: In de fabriek afhanoen
Wanneer Van de Vin de deuren in de fabriek afhangt hebben we uw medewerking nodig bij het
verkrijgen van alle relevante gegevens. In de praktijk blijkt steeds weer dat keuzes als hang- en
sluitwerk, kleuren, glasdiktes e,d. in een zo laat stadium worden beslist dat het voor ons vrl¡wel
onmogelijk is de inkoop van deuren op tijd te regelen,

Het zou dan ook zo moeten zijn dat wij bovengenoemde gegevens al in een vroeg stadium van u
ontvangen om een complete levering te kunnen garanderen.

van

Ootie 2: Deuren inmeten en afhanoen oo de bouwolaats
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Indien de deuren door de deurenleverancier op de bouwplaats worden ingemeten en afgehangen
gelden de volgende voorwaarden:
¡ Kozijnopeningen dienen schoon, haaks en vrij van obstakels en beschermingsmiddelen te zijn;
. Kozijnopeningen mogen niet doorgemetseld of anderszins vervormd zijn;
o De grondslag mag niet te laag zijn bij het afhangen van de deuren;
. Alleen een gesteld kozijn met onderdorpel , voor 3/+ deel ingemetseld, kan ingemeten worden;
o Voor kozijnen zonder vaste onderdorpel wordt in overleg met de uitvoering de juiste pasmaat

vastgesteld;
. Na het inmeten is wijzigen niet meer mogelijk;
o Afroepen aflrangen dient in overleg en vroegtijdig voor aanvang van de werkzaamheden te

worden gedaan;
o Het afhangen gebeurt in volle dagproducties die vooraf in overleg worden vastgesteld;
o De werkplek op de bouw moet voor de montageploeg goed bereikbaar zijn met de afhangbus;
. In geval van meerdere verdiepingen moet het verticaal transport, bv. een bouwlift, verzorgd

worden door de aannemer.
. De aanwezigheid van electra in de buurt is een nadrukkelijke wens;
. Kruipluiken, convectorputten e.d. nabij deurkozijnen dienen afgesloten te zijn;
. Vóór het afhangen van enkele deuren behoren de kozijnen voorzien te zijn van sluit- en

tochtstrips indien dit van toepassing is, Vóór het afhangen van dubbele deuren behoren de
kozijnen niet voorzien te zijn van slijtstrips, dit in verband met het monteren van de sluitplaat
van het balkslot onder inbraakwerendheidsklasse 2.

. Op sluitkomhoogte mogen geen kozijnankers zitten;
o Wanneer de deuren eerder worden aangeleverd dan deze worden afgehangen, zorgt de

aannemer voor opslag conform de geldende voorschríften;
. De deuren zullen niet afgehangen worden indien de, door u afgeroepen, deuren niet kunnen

worden geplaatst, omdat de kozijnen niet gesteld zijn of er steigers voor staan. De deuren
zullen bij u worden achtergelaten en berekend worden als zijnde afgehangen.

7.3.2 Aanbrengengarnituur

Voor het bedienen van de deur, het beschermen van het achterliggende sluitwerk en/of cilinder
dient deurbeslag aangebracht te worden. Bij de plaatsing van het deurbeslag dienen de
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier strikt te worden aangehouden.

Op deuren die aan inbraakwerendheidsklasse 2 moeten voldoen, dient veiligheidsbeslag
overeenkomstig bijlage 3a01 van de SKH-publicatie 98-08 aangebracht te worden, Het veiligheids-
beslag dient gemonteerd te worden overeenkomstig hoofdstuk 4.2.2c van de SKH-publicatie 98-08.

7.3.3 Het plaatsen van glas

Het beglazen van deuren geschiedt overeenkomstig het 2e ontwerp NEN-EN L2488 en NEN-EN-ISO
L4439. De ruiten mogen volgens NPR 3577 en KVT katern 12 volgens het drukvereffenend
beglazingssysteem worden beglaasd. Na het plaatsen van het glas dienen direct en aansluitend de
topafdichting aangebracht te worden. Spijker-/nietgaatjes dienen direct na het beglazen gestopt te
worden,
Buitendeuren die moeten voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 of 3 worden altijd beglaasd
overeenkomstig paragraaf 4.3,7 van de SKH-publicatie 98-08. Op de in NEN 3569 beschreven
situaties moet veiligheidsglas toegepast worden.

Massief houten buitendeuren
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Massief houten buitendeuren dienen 1 maand na het afhangen te zijn beglaasd volgens NPR 3577
en KW katern 12. Voor deze deuren geldt dat de deurenfabrikant uit twee opties kan kiezen:
. de verantwoordelijkheid overdragen aan Van de Vin via een verwerkingsvoorschrift;
. de verantwoordelijkheid behouden en het beglazen door en onder zijn verantwoordelijkheid

laten plaatsvinden.

Vlakke samenoestelde buitendeuren
Vlakke samengestelde buitendeuren dienen 1 maand na het afhangen te zijn beglaasd volgens NPR
3577 en KW katern 12. Het beglazen van deze deuren mag alleen op fabrieksmatige wijze en door
of onder verantwoordelijkheid van de deurenfabrikant plaatsvinden. Hij mag zijn verantwoordelijk-
heid in deze niet overdragen aan de aannemer. Het is alleen de deurenfabrikant evenwel
toegestaan om in de fabriek te beglazen, dan wel direct na het afhangen op de bouwplaats.

7.3.4 Algemeneopmerkingen

Er dienen voorzieningen getroffen te worden om te voorkomen dat de deur tegen de negge slaat,
Monteer geen verwarmingsapparaat in de omgeving van een deur welke door directe straling
hiervan kan vervormen.

7.4 Stellen van hefschuifpuien

Er dient extra aandacht besteed te worden bij het haaks en te lood stellen. De stiilen dienen niet
doorgemetseld te worden . Zorg bij het ondermetselen van de onderdorpel dat deze niet bol komt te
staan. Voorkom het doorhangen van de onderdorpel met een goede ondersteuning (minimaal 3
plaatsen ondersteunen). Specieresten of kleine steentjes kunnen de looprail dusdanig beschadigen
dat vervanging van de looprail noodzakelijk is. Houd daarom de deur tijdens het bouwproces
gesloten en gebruik een andere toegang. De bovendorpel mag bij grote overspanningen niet
doorbuigen als gevolg van bouwkundige constructies die de bovendorpel belasten. Indien de deur
toch aanloopt wacht dan met het stellen van de deur totdat het glas geplaatst is. Wij adviseren u
om het kozijn als montagekozijn in een stelkozijn te plaatsen.

Bovenstaande aandachtspunten hebben bij een niet deugdelijk gesteld kozijn direct nadelige
gevolgen op het loopwerk van het hef- en schuifbeslag.

Let bij het stellen van hef- en schuifpuien op:
Kozijn waterpas en te lood plaatsen
Onderdorpel op minimaal 3 plaatsen onderbouwen
Onderdorpe¡ tegen vu¡l en beschadigingen beschermen
Beglazen volgens voorschriften
Kozijn stellen en inmetselen met gesloten deuren
Bij ondervullen dorpel niet omhoog w¡ggen
Bovendorpel niet aan de vloer purren indien vloer nog nazakt
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7.5 Econtwistvulplaatje

Het EGS Econtwist vulplaatje is door EGS ontwikkeld om de problematiek rondom krappe hang- en
sluitnaden op simpele wijze te ondervangen, Het plaatje wordt standaard af fabriek gemonteerd (zie
onderstaande afbeeldingen).

Het Econtwist vulplaatje heeft de volgende kenmerken:
. Het plaatje is gemaakt van transparant of zilverkleurig weersbestendig polypropyleen.
¡ Het vulplaatje is leverbaar in de dikte van 1 en 2 mm.
. Het vulplaatje is toepasbaar onder vrijwel alle gangbare scharnieren in de maat 89 x 89. Voor

smallere scharnieren kan er eenvoudig 6 mm afgebroken worden.. Zo nodig kan het standaard aangebrachte 1 mm plaatje verwijderd worden dan wel
vervangen door een 2 mm dik plaatje.

. De sleufgaten zijn zo gevormd dat ze zonder het scharnier te demonteren verwijderd of
verwisseld kunnen worden.

. Het vulplaatje is geschikt voorscharnieren van het merk AXA, BSW, BUVA en Charmag.

Ook hier voorziet Van de Vin in hogere kwaliteit en besparing op kosten,
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8. Beschermen tr ã
Gedurende de opslag en na het stellen en eventueel aflrangen van beweegbare delen moet worden
gezorgd voor een goede bescherming. Er zijn beschermingsmaatregelen die Van de Vin verz orgt en
beschermingsmaatregelen die de aannemer dient te verzorgen.

8,1 Maatregelen Van de Vin

Van de Vin zorgt standaard voor de volgende in de fabriek aangebrachte beschermingsmaatregelen:. bovenzijden van onder- en tussendorpels (valspecie, mechanische beschadigingen) zijn voór-
zien van kartonnen hoeken en U-profielen ter voorkoming van beschadigingen en vervuilingen;. de deurstijlen zijn voorzien van kartonnen hoeken en U-profielen ter voorkoming van
mechanische beschadigingen door transporthandelingen, kruiwagens, slangen t.b.v.
cementdekvloeren enz. ;o alle raamkrukjes zijn voorzien van zakjes ter voorkoming van beschadigingen tijdens het
bouwproces (valspecie, mechanische beschadigingen);

. in de periode van 1 oktober t/m 1 april zijn alle kozijnbokken en -pakketten voorzien van folie
ter bescherming tegen zon, regen- of sneeuwval.

De door Van de Vin in de fabriek aangebrachte beschermingsmiddelen dienen op een correcte wijze
gehandhaafd te blijven. Het verwijderen van deze tijdelijke bescherming dient plaats te vinden viak
voor de vervolghandelingen door de aannemer.

Zie Bijlage B: Bescherm¡ng
voor foto's van onze beschermingsmaatregelen

(pag.42)

8.2 Maatregelen aannemer

Na de levering van de kozijnen moet de aannemer de volgende beschermingsmaatregelen nemen:. het voorkomen van extreme vochtbelasting van de gevelelementen door waterveÞamelpunten
te mijden;

. het voorkomen van opzamelen van water ter plaatse van DPC folie, opstaande loodslabben,
opzamelen van water in glassponningen, door een juiste en afgeschermde opslag van de
gevelelementen;

. het beglazen overeenkomstig hoofdstuk 11 en 12 op pagina 28 en 29;. het zo spoedig mogelijk stoppen van horizontale spijker- en nietgaatjes op onder- en
tussendorpels bij buitenbeglazing overeenkomstig hoofdstuk 9 op pagina 27;. het tegengaan van het bevestigen van steigeronderdelen e.d.;

. het voorkomen van vervuiling en beschadigingen van panelen (Colorbel, Trespa enz.);. het voorkomen van vervuiling van sponningen, het hang- en sluitwerk, roosters enz.;. het zorgvuldig uitnemen van tijdelijk aangebrachte materialen of halfproducten (zoals
bijvoorbeeld ventilatieroosters) en deze op een goede wijze monteren;

. het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen van het aangebrachte grondverf- of
voorlaksysteem, onderdelen of halfproducten overeenkomstig hoofdstuk 10 op pagina 27.
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e. Reparaties tr tr
Kleine beschadigingen in geveltimmerwerk kunnen worden gerepareerd met een daartoe geschiK
vulmiddel dat voldoet aan de eisen zoals vermeld in de SKH beoordelingsgrondslag 02-03. Een
vulmiddel moet de volgende eigenschappen bezitten:
r !f €€rì agressieve stoffen bevatten;
o Çoed verwerkbaar zijn met eenvoudige gereedschappen;
o Çoed hechten aan het omringende hout, zowel aan de langse als aan de kopse kant;r !f oed egaal af te smeren zijn, zonder dat het materiaal trekt;. bij verharding niet krimpen;
o een snelle door en door droging hebben;
o 11â uitharding goed schuurbaar zijn;
o Çoed af te werken zijn.

Voor reparaties van geveltimmerwerk komen vooralsnog middelen op basis van Epoxy (voor binnen
en buiten). Indien de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aanvullende informatie bevat,
dan moeten deze verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd.

Gerepareerde oppervlakken in het grondverfsysteem (Concept I) of voorlaksysteem (Concept II),
moeten tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling worden hersteld. Volgens onze
verfleverancier sigma coatings moet dit voor de buitenzijde als volgt gebeuren:
. verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren;. de beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Primer of Sigma Torno Primer tot in de

oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.

Voor de binnenzijde moet dit volgens onze verfleverancier Sigma Coatings als volgt gebeuren:
e verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren;
. de beschadigde delen bijwerken met Sigma S2lJ Nova Primer tot in de oorspronkelijke

laagdikte en kleurstelling,

1O. Herstellen grond- en voorlaksysteem trtr
Het grondverfsysteem (Concept I) of voorlaksysteem (Concept II) en het houtvochtgehalte moeten
aantoonbaar worden gecontroleerd. Het houtvochtgehalte dient overeen te komen met de
percentages genoemd in de SKH-publicatie 99-05,

In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het grondverfsysteem (Concept I) of
voorlaksysteem (Concept II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld. Volgens onze
verfleverancier sigma coatings moet dit voor de buitenziide als volgt gebeuren:
. repareren met een geschikt Epoxy reparatiemiddel of gelijkwaardig;
. naden vullen met Tigron Acryfill, niet gebruiken op kaal hout en na het vullen van de naden de

Tigron Acryfill overschilderen ;. vervolgens deze ondergrondcorrecties overgronden met Sigma S2U Primer of Sigma Torno
Primer,

Voor de binnenzijde moet dit volgens onze verfleverancier Sigma Coatings als volgt gebeuren:
o repareren met een geschikt Epoxy reparatiemiddel of gelijkwaardig;
. naden vullen met Tigron Acryfill, niet gebruiken op kaal hout en na het vullen van de naden de

Tigron Acryfill overschilderen ;. vervolgens deze ondergrondcorrecties overgronden met Sigma S2U Âlova Primer.
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11. Voorbereiding voor het beglazen trtr
Voorafgaande aan het beglazen moet het grondverfsysteem of voorlaksysteem en het
houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd.

11.1 Concept I

In geval van verwering, slijtage, beschadiging of vervuiling, moet het grondver-fsysteem tot in de
oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling worden hersteld; zie hiervoor hoofdstuk 10.

Voor het plaatsen van het glas dienen de liggende delen van de sponningen van een voorlaklaag te
worden voorzien, De houten gevelelementen moeten overeenkomstig katern 12 van de KW en de
NPR 3577 beglaasd worden, Spijker/nietgaatjes dienen direct na het beglazen gestopt te worden.
De beglazing van houten gevelelementen die moeten voldoen aan weerstandsklasse 2
inbraakwerendheid worden beglaasd overeenkomstig paragraaf 4.3.1 van de SKH-publicatie 98-08,

Op de in NEN 3569 beschreven situaties moet veiligheidsglas toegepast worden.

11.2 Concept II

In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het voorlaksysteem tot in de oorspronkelijke
laagdikte en kleurstelling worden hersteld; zie hiervoor hoofdstuk 10,

De houten gevelelementen moeten overeenkomstig katern 12 van de KW en de NPR 3577beglaasd
worden, Spijker/nietgaatjes dienen direct na het beglazen gestopt te worden. De beglazing van
houten gevelelementen die moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid worden
beglaasd overeenkomstig paragraaf 4.3.1 van de SKH-publicatie 98-08.

Op de in NEN 3569 beschreven situaties moet veiligheidsglas toegepast worden.

Zie Bijlage F: Beglazen
voor een omschrijving van de werkwijze m.b.t. het beglazen,
de aandachtspunten, steun- en stelblokjes en het beglazen met roosters

(pas. 58)
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!2. Het plaatsen van glas trtr
L2.L Concept I

Het glas dient geplaatst te worden volgens katern 72 van de KW en de NpR 3577.. Bij buitenbeglazing dient de kitsponning van de glaslat langs de stijlen (zie tek. 12.01 van de
KW) door de glaszetter op de bouwplaats te worden gekit.

. De beëindiging en de horizontale/vefticale aansluitingen van de glaslatten volgens tekeningen
en voorschriften van Van de Vin.

. Bij buitenbeglazing dienen de RVS spijker/nietgaatjes op liggende delen direct na het plaatsen
van het glas te worden afgedicht met een daarvoor geschikt materiaal.. De door Van de Vin op de houten neuslatten geplaatste afstandblokjes niet verwijderen.. Voor de werkwijze voor het plaatsen van glas wordt verwezen naar Bijtage F: Beglazen op
pagina 58,

Andere uitvoeringen dan hout moeten geplaatst worden overeenkomstig de verwerkings-
voorschriften van de fabri kant/leverancier.

L2.2 Concept II

Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers moeten geplaatst worden overeenkomstig katern
72 van de KW.
. Bij buitenbeglazing dient de kitsponning van de glaslat langs de stijlen (zie tek. 12.01 van de

KVT) door de glaszetter op de bouwplaats te worden gekit.
. De beëindiging en de horizontale/verticale aansluitingen van de glaslatten volgens tekeningen

en voorschriften van Van de Vin.
. De door Van de Vin op de houten neuslatten en dorpelafdekkers geplaatste afstandblokjes niet

verwijderen.
r Voor de werkwijze voor het plaatsen van glas wordt verwezen naar Bijtage F: Beglazen op

pagina 58,

Andere uitvoeringen dan hout moeten geplaatst worden overeenkomstig de verwerkings-
voorschriften van de fabri kant/leverancier.

Zie Bijlage F: Beglazen
voor een omschrijving van de werkwijze m.b.t. het beglazen,
de aandachtspunten, steun- en stelblokjes en het beglazen met roosters

(pag. s8)
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13. Eindafwerking en onderhoudsadvies

13.1 Eindafwerking

De eindafwerking op het grondverfsysteem (Conceot I) moet binnen 6 maanden na aflevering op
de bouwplaats worden aangebracht, Concept I kan niet uitgevoerd worden in een transparante
laklaag of in vurenhout (zie de tabel C hieronder).

Tabel C Aanbrengen afwerklaag op het grondveldsysteem Concept f
Verfsysteem Aanbrengen afwerklaag
pekkend binnen 6 maanden

Transparant NIEÏ TOEGESTAAN

Hieronder staan de algemene aandachtspunten bij Concept I:
. Voorafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag en het beglazen moeten het grondsysteem

en het houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd,
. Het oppervlak schoon, stofurij en vetvrij maken voordat de overschilderwerkzaamheden gestart

kunnen worden. Oppervlakteverontreiniging verwijderen met daarvoor geëigende middelen.
Reinigingsmiddelen mogen geen residuen achterlaten.

. Sloten, deurkrukken, tochtprofielen en rubbers vooral niet beschilderen

. Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen, een gootje waarin het water permanent in blijft
staan is funest. Bij open naden tussen glas en kit deze voegen verwijderen en opnieuw
aanbrengen.

o De applicateur verklaart bij aanvaarding van de opdracht, dat hij kennis heeft genomen van de
laatst uitgegeven productkenmerkenbladen en productveiligheidsbladen, dat hij zich hiermee
verenigt en dat hij bij de uitvoering hiermee rekening houdt.

. Het twee lagen afschilderen op de bouw zowel binnen als buiten is noodzakelijk in verband met
de kleurdekking en/of levensduur en de daarbij behorende garantie op het schilderwerk.

Afwerking op de bouwplaats, buitenzijde:
. Verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren.
. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer of Sigma Torno

Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.
. Stoppen met een geschiKe stoppasta.
. Het geheel gronden met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer of Sigma Torno Primer.
. Het geheel afschilderen met Sigma ...x,

Afwerking op de bouwplaats, binnen-buitenwerk:
. Verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren.
. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nova Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.
. Stoppen met een geschiKe stoppasta.
. Het geheel gronden met Sigma 52U Nova Primer.
. Het geheel afschilderen met Sigma S2U Nova Satin.

De eindafwerking op het grondvedsysteem met voorlaklaag (Conceot I met voorlaklaaa) moet
binnen 18 maanden na aflevering op de bouwplaats worden aangebracht,

x De afwerking aan de buitenzijde kan met de onderstaande producten:

Op basis van Alkydhars:
Sigma S2U Allure;
Sigma S2U Semi-Gloss;
Sigma Schakelverf Semi-Gloss;
Sigma Schakel Continu.

Wateroedragen:
Sigma Torno Satin;
Sigma Torno Semi-Gloss.
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L3.2 Onderhouds- en schoonmaakadvies

Onderhoudsadvies
Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden.
Indicatief kan voor Concept I het onderstaand schema aangehouden worden. Het onderstaande
onderhoudsadvies is gebaseerd op toepassing van lichte kleuren, Donkere kleuren hebben over het
algemeen een kortere onderhoudscyclus dan lichtere kleuren. Daarnaast zijn expositie-
omstandigheden bepalend voor de onderhoudscyclus. In onderstaande tabel is uitgegaan van
normale expositie-omstandi gheden.

Lichte kleuren dekkend 2 Donkere kleuren dekkend 2

Onderhoud r

klasse I = gunstig
klaqee TT = nôrmããl 1

Onderhoud '
klasse II = normaal 1

klasse III = onounstio

G
t! Dekkend grondverfsysteem Dekkend grondverfsysteem

1 A A
2
3 c c
4
5 **
6
7 c c
I
9

10 ** **

Aanvang b¡nnen 6 maanden na levering,2x behandelen conform paragraaf 13.1 E¡ndafwerking
Beschadigingen + liggende delen bijwerken
Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen
Co n tro I e/ i nspectie
Klasse II = afhankelük van de gevelbelasting in te delen bij "lichte" of"donkere" kleuren
Dekkende verfsystemen kunnen worden toegepast op naald- en loofhoutsoorten (klasse B en klasse A)
In welke onderhoudsklasse valt de kleur van mijn kozi.in?
Op de website van de NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabr¡kanten) www.nbvt.nl staat een
kleurenschema, Bij de brochures kan de'tKleuruittrekwijzer" gedownload worden. In dit schema staat
aanqegeven in welke onderhoudsklasse de kleur van het kozijn valt,

c
1)
2)
3)

Schoonmaakadvies
Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden ook het houtwerk meenemen.
Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar "normale" in het huis gebruikelijke
reinigingsmiddelen. Bij het constateren van beschadigingen en/of gebreken dienen direct (eventueel
tijdelijke) passende maatregelen genomen te worden.

RAMEN EN KOZIJNEN
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14. Eindafwerking en onderhoudsadvies

L4.L Eindafwerking

De eindafwerking van het voorlaksysteem (Concept II) moet binnen de in de onderstaande tabel
aangegeven periode aangebracht worden (te rekenen vanaf de levering van het gevel timmerwerk
op de bouwplaats).

Tabel D Aanbrengen añarerklaag op het voorlaksysteem Goncept II
Verfsysteem Aanbrengen afwerklaag
Dekkend binnen 18 maanden

Transparant binnen 6 maanden

Hieronder staan de algemene aandachtspunten bij Concept II:
. Voorafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag en het beglazen moeten het grondsysteem

en het houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd.
. Het oppervlak schoon, stofurij en vetvrij maken voordat de overschilderwerkzaamheden gestart

kunnen worden. Oppervlakteverontreiniging verwijderen met daarvoor geëigende middelen.
Reinigingsmiddelen mogen geen residuen achterlaten.

o Sloten, deurkrukken, tochtprofielen en rubbers vooral niet beschilderen
o Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen, een gootje waarin het water permanent in blijft

staan is funest. Bij open naden tussen glas en kit deze voegen verwijderen en opnieuw
a an brengen,

. De applicateur verklaart bij aanvaarding van de opdracht, dat hij kennis heeft genomen van de
laatst uitgegeven productkenmerkenbladen en productveiligheidsbladen, dat hij zich hiermee
verenigt en dat hij bij de uitvoering hiermee rekening houdt.

o De kleurstelling van de voorlaklaag dient volledig overeen te komen met de kleur van de
gekozen afwerklaag die op de bouwplaats wordt aangebracht, dit geldt voor zowel binnen als
buiten. Dit is noodzakelijk in verband met de kleurdekking en/of levensduur en daarbij
behorende garantie op het schilderwerk,

Afwerking op de bouwplaats dekkend, buitenziide:
. Verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren.
. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer of Sigma Torno

Primer tot de oorspronkelijke laagdiKe.
. Stoppen met een geschikte stoppasta.
. Ondergrondcorrecties bijgronden met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer of Sigma

Torno Primer,
. Het geheel afschilderen met Sigma ...*.

Afwerking op de bouwplaats dekkend, binnen-buitenwerk:
o Verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren.
. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nova Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.. Stoppen met een geschikte stoppasta.
. Ondergrondcorrecties bijgronden met Sigma S2U Nova Primer.
. Het geheel afschilderen met Sigma S2U Nova Satin.

x De afwerking aan de buitenzijde kan met de onderstaande producten:

Op basis van Alkvdhars:
Sigma S2U Allure;
Sigma S2U Semi-Gloss;
Sigma Schakelvetf Semi-Gloss;
Sigma Schakel Continu.

Watergedraaen:
Sigma Torno Satin;
Sigma Torno Semi-Gloss,

RAMEN EN KOZIJNEN
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Afwerking op de bouwplaats transparant op basis van een alkydhars afwerking:. Kozijnen zijn al voorzien van een voorlak verfsysteem in drie lagen met een totale droge
laagdikte van minimaal 140 pm.

. Verontreinigingenverwijderen.

. Beschadigde delen bijwerken tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.. Het geheel afschilderen in één laag van minimaal 30 pm met Sigmalife OS fX Satin of Gloss.

Afwerking op de bouwplaats transparant op basis van een volledio wateroedraoen verfsysteem:. Kozijnen zijn al voorzien van een voorlak verfsysteem in drie lagen met een totale droge
laagdikte van minimaal 140 ¡rm,. Verontreinigingenverwijderen.

. Beschadigde delen bijwerken tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.. Het geheel afschilderen in één of twee lagen in een totale droge laagdikte ván minimaal 30 pm
met Sigmalife DS Acryl Satin.

L4.2 Onderhouds- en schoonmaakadvies

Onderhoudsadvies
Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden,
Indicatief kan voor Conceot II het onderstaand schema aangehouden worden. Het onderstaande
onderhoudsadvies is gebaseerd op toepassing van lichte kleuren. Donkere kleuren hebben over het
algemeen een kortere onderhoudscyclus dan lichtere kleuren. Daarnaast zijn expositie-
omstandigheden bepalend voor de onderhoudscyclus, In onderstaande tabel is uitgegaan van
normale expositie-omstandigheden,

Lichte kleuren dekkend 2 Donkere kleuren dekkend ¿ Transparant 3

Onderhoud a

klasse I = gunstig
klasse II = normaal r

Onderhoud a

klasse II = rlormããl 1

klasse III = onounstio
Geen blanke lak

t!
o Dekkend voorlaksysteem Dekkend voorlaksysteem Transparant

voorlaksysteem
1 A A A
2 *
3 c c **
4 *
5 :F+ **
6
7 **
8 c c
9 **

10 ** ** *

A

c
1)
2)

4)

Aanvang binnen 18 maanden (dekkend) of 6 maanden (transparant) na levering, 1x behandelen conform
pa rag raaf 14, 1 E ¡ nda fwerk¡ ng
Beschadigingen + liggende delen bijwerken
Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen
Con trole/i nsp ect¡e
Klasse II = aftankelük van de gevelbelasting ¡n te delen bij',lichte,,of ,'donkere,,kleuren

en loolhoutsoorten (klasse B en klasse A)
tsoorten worden toegepast (zie KVT katern 31)

Op de website van de NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten) www.nbvt.nl staat een
kleurenschema. B¡j de brochures kan de "Kleuruittrekwijzer" gedownload worden. In dit schema staat
aangegeven in welke onderhoudsklasse de kleur van het kozijn valt.
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Schoonmaakadvies
Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden ook het houtwerk meenemen.
Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar "normale" in het huis gebruikelijke
reinigingsmiddelen. Bij het constateren van beschadigingen en/of gebreken dienen direct (eventueel
tijdelijke) passende maatregelen genomen te worden.

De ventilatieruimte tussen neuslatten en dorpelafdekkers dienen periodiek te worden
schoongemaakt.

RAMEN EN KOZIJNEN
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15. Overige onderhoudsadviezen trtr
15.1 Dichtingsmiddelen

Levensduur
Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient zorg te worden gedragen voor de bescherming van de
dichtingsmiddelen. Beoordelingen van de dichtingsmiddelen dienen te geschieden aan de hand van
door de fabrikant/ leverancier aangegeven criteria,

Indicatie van de levensduur van, aan het buitenklimaat blootgestelde, dichtingsmiddelen mits
onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant zijn:
. rubbers : circa 25 par¡
. schuimbanden : circa 10 tot 20 jaar;
. kitten : circa 10 tot 15 jaar.

Onderhoud kit
De kitvoegen dienen periodiek gecontroleerd te worden om de kwaliteít van de kozijnen te kunnen
blijven garanderen. Over het algemeen kan dit het beste worden uitgevoerd binnen 1 jaar na het
aanbrengen van de kitvoegen (na levering kozijnen) en daarna iedere 2-3 jaar. Let bij de controle
van de kiWoegen op:
. Beschadigingen aan de kitvoeg;
o Aantasting door bijvoorbeeld schimmels of verwerrng;
. Onthechting van de ondergrond of scheurvorming in de kitvoeg (krakelee).

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal een reparatie moeten worden
uitgevoerd. Veelal zal de inspectie van de kitvoegen gelijktijdig met inspectie van het schilderwerk
kunnen worden uitgevoerd. Het is aan te bevelen om bij eventuele reparaties aan kitvoegen dit met
een gelijksoottig materiaal uit te voeren of in ieder geval met een materiaal, dat met de eerder
gebruikte kit goed verdraagzaam is.

Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen. Een gootje waarin het water blijft staan is funest. Bij
open naden tussen glas en kit en eventuele naadjes tussen kozijnonderdelen (dorpels en stijlen of
glaslat en kozijn) de kitvoegen verwijderen en opnieuw aanbrengen/dichtzetten met een polysulfide-
kit of polyurethaankit of gelijkwaardig met KOMO certificaat volgens BRL 2803 klasse V3, V4 of V5.

EGS-flexverbinding
Indien de kozijnen voorzien zijn van een zogenaamde
EGS-Flexverbinding, dan dient er extra aandacht besteed te
worden aan de kozijnverbinding. Deze verbinding is te
herkennen aan de kitnaad die aan de buitenzijde van het
kozijn is aangebracht (zie afbeelding).

Deze kitvoeg is door Van de Vin in de fabriek zorgvuldig
aangebracht en zorgt ervoor dat de kozijnverbinding droog
is en droog blijft. Deze flexibele verbinding vangt krimpen
en zwellen van het hout op, Hiervoor is speciale kit gebruíkt,
te weten de Sikaflex@ 84 UV kit. Deze kit is na uitharding
overschi lderbaar.

Het is van belang dat na inspectie geconstateerde
onvolkomenheden in de kitvoeg, zoals hierboven in
paragraaf 4.2 is aangegeven, worden bijgewerkt met
Sikaflex@ 84 UV kit.

stijl / onderdorpel
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15.2 Brievenbus

De randen van aangebrachte brievenbussen dienen nauwkeurig te worden gecontroleerd op
leksporen en dergelijke. Bij lekkage dient deze te worden gedemonteerd en-zekerheidshalve voor
het aanbrengen, voorzien van een randje van de eerder gènoemde kit.

15.3 Hang- en sluitwerk

Voorts moet het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren worden gecontroleerd
en onderhouden worden overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de hang- en sluitwerk
fabrikant/leverancier.
De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder
soepel sluiten of klemmen de sluitingen of sluitkommen dan opnieuw afstãllen,
Geef alle scharnieren,..draaipunten, iaam- en deursluitingen, sloten en dergelijke elk jaar een
druppeltje zuurvrije olie voor gesmeerd draaien en sluiteì. Draait de sleutã zfuaard, ãan is een
beetje grafiet meestal voldoende (geen olie in de cilinder ofwel het sleutelgat). Bij meerpuntsraam-
en deursluitingen de "haken" inspuiten met een Teflonspray (beslist geen õiliéonenspray gebruiken).

De onderhoudsinstructies (en veiligheidsinstructies) van de leveranciers van elektronische sluitingen
of andere veiligheidsvoorzieningen (deurdrangers enz.) dienen te worden opgevolgd.

15.4 Ventilatieroosters

De meeste roosters zijn onderhoudsarm en bevatten geen slijtende onderdelen. Indien het rooster
is voorzien van een binnenkap dan is deze in de meeste gevallen van binnenuit handmatig los te
klikken' Hierdoor kan het rooster bijvoorbeeld met een stìfzuiger gereinigd worden.

Voor het behoud van een geadviseerd om het rooster drie keer per jaar aan
de binnenkant te reinigen ct op glas geplaatst is en aan de buitenzijdie
zichtbaar is, wordt geadvi r per jaar ãan de buitenkant te reinigen. Âan de
kust vier tot zes keer per r geen agressieve, bijtende en of schuiende stoffen,
deze kunnen de laklaag beschadigen.

15.5 Vervanging

Vervanging van droge dichtingsrubbers of profielen (met KOMO certificaat volgens BRL 0g09 en
volgens NEN 5656), hang- of sluitwerk, glas of brievenbus dient volgens de võorschriften van de
betreffende leverancier, met inachtneming van de hiervoor genoemãe adviezen en meestal door
een vakman plaats te vinden.

f 5.6 Verf

Bij het plegen van onderhoud aan de verflaag dienen de volgende overige aandachtspunten in acht
te worden genomen:

' Voorkom het doorschuren van het grondverfsysteem ter plaatse van eventuele scherpe kanten
en "afgeronde" hoeken.

. Noodzakelijke waterafuoeropeningen en ventilatie- of ontluchtingsgaten open houden,
' Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers, aluminium þrofielen en scharnieren niet

beschilderen.

Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan klimaat-
zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan de binnenzijde

et zogenaamde binnen-buitenwerk) vereist. Tot deze voorzieningen behóren
d aan het verfsysteem, afdichten van naden en opengetrokken ñouwerbin-

dingen, herstellen van de beglazingsafdichting en eventueel treffen van vent]latievoorzieningen.
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16. Deurdrangers, deurstoppers of electronisch sluitwerk

Deurdrangers
Voor het plaatsen van deurdranoers dient rekening gehouden te worden gehouden met een
toename van het deurgewicht met 37%, Als gevolg hiervan dient de toepãssing van meer of
zwaardere scharnieren hierop te worden aangepast.

Voor het plaatsen van deurdranoers met rem/dempino dient rekening te worden gehouden met een
toename van het deurgewicht met 100o/o. Als gevolg híervan dient dè toepassing-van meer of
zwaardere scharnieren hierop te worden aangepast.

Vloerstoppers
Voor het plaatsen van een vloerstopper op een afstand van 600/o van de deurbreedte of minder
gemeten vanuit de scharnierzijde, dient rekening te worden gehouden met een toename van het
deurgewicht met 100%. Als gevolg hiervan dient de toepassing van meer of zwaardere scharnieren
hierop te worden aangepast,

Electronisch slu itwerk
Voor het plaatsen van electronisch sluitwerk en de bijbehorende veiligheidsinstructies dienen de
voorschriften van de leverancier gevolgd te worden.
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Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen 

in veiligheid tenietdoen; vooral bij het brandveilig afdichten van doorvoeringen van 

technische installaties. In deze brochure laten we u zien waar het om gaat en hoe u het 

met Promat kunt oplossen. Eén belangrijk beeldmerk is Fireline®. Het complete pakket 

van geteste constructies waarmee u uw details zeker stelt!

Inleiding
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Als door de sparing in een compartimenterende wand 
of vloer de kabels, buizen, leidingen en kanalen van E 
en W zijn gevoerd, moet de sparing brandveilig 
worden gedicht. Gebeurt dit niet op de juiste wijze 
dan zijn de eerder gedane investeringen in veiligheid 
tenietgedaan! De norm NEN 6069 geeft aan: 

“Indien een kaliber met een diameter van 25 mm 
door een opening in de wand te steken is, vormt dit 
het einde van de brandwerendheid”

Dus alle doorvoeringen ≥ 25 mm moeten in ieder 
geval afgedicht worden! Van kleinere doorvoeringen 
dient de brandwerendheid aangetoond te worden.

COmPARTImENTERING
Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen brand-

doorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen brandcompartimenten. Een pand wordt opgedeeld in 

brandcompartimenten, (sub-brandcompartimenten) en rookcompartimenten. Dit verhindert dat 

een brand zich ongelimiteerd kan verspreiden. Het Bouwbesluit dicteert de maximale grootte; 

500 m2 voor logiesfuncties en 1000 m2 voor overige gebruiksfuncties. Goede brandwerende 

scheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebouw in staat veilig 

te vluchten en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen en reddingswerk te doen.

BRANDCOmPARTImENTEN IN DE PRAkTIjk
De figuur hieronder laat een aanpak zien van de indeling in een gebouw in brandcompartimenten. 

In de praktijk is het meestal zo, dat de verschillende gebruiksfuncties ook een compartiment zijn. 

Als bijvoorbeeld de totale vloeroppervlakte van de kantoorfunctie de 1000 m2 overschrijdt, dan 

wordt het kantoorgedeelte in meerdere compartimenten opgedeeld. De scheiding valt in de prak-

tijk vaak samen met een verdiepingsvloer.

DOORVOERINGEN, EEN BEDREIGING
Brandcompartimenten zijn de optelsom van brandwerende wanden, plafonds, deuren, glascon-

structies en, belangrijk, naden en doorvoeringen. Want brandcompartimenten worden doorboord 

met vele technische installaties zoals leidingen en buizen van sanitair en verwarming, kanalen van 

het ventilatiesysteem, elektra- en datakabels. Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedrei-

ging voor de brandwerendheid en moeten worden beveiligd tegen branddoorslag.

magazijn 

werkplaats 

kantoor 

Doorvoeringen bedreigen de compartimentering; 
de vele technische installaties, leidingen, buizen 
en kabelgoten

Doorvoeringen bedreigen de compartimentering; 
een onbeschermde doorvoering van een 
kabelgoot

Inleiding
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kOSTElOOS ADVIES
In veel gevallen is het vinden van veilige en economische oplossingen voor de eisen uit de bouw-

regelgeving ingewikkeld en tijdrovend. Promat biedt u kosteloze advisering over brandveilig bou-

wen. We volgen voor u de nieuwe ontwikkelingen in regelgeving en ontwikkelen en testen con-

structies die aan de regels voldoen en waarmee u uw verantwoordelijkheid zeker kunt stellen. 

Uw praktijksituatie is hierbij ons uitgangspunt!

DE lAATSTE FASE, mONTAGE EN ONDERHOUD
Brandveiligheid valt of staat met de juiste montage. Een aantal van de Fireline® producten kunt 

u eenvoudig zelf verwerken. Bij grote werken of bij specialistische producten wordt de montage 

door bedrijven uitgevoerd die van brandveiligheid hun specialisme hebben gemaakt. Promat 

werkt samen met bedrijven die wat betreft kennis, ervaring en kwaliteit uw veiligheid kunnen 

waarborgen.

Nadat het pand is opgeleverd worden er regelmatig veranderingen aangebracht in de techni-

sche installaties. Beschadigingen van de afdichtingen zijn het gevolg. Een onderhoudscontract 

is de oplossing. Uw afdichtingen worden geïnventariseerd en periodiek gecontroleerd. Zo stelt u 

uw investering in brandveiligheid zeker.
Brandveiligheidsprofessional bezig met het 
afdichten van een kabelgoot doorvoering

Inleiding
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FIRElINE® BRANDWERENDE DOORVOERINGEN
In onderstaande matrix kunt u zien welk Promat product voor de diverse toepassingen geschikt is.

Product

Toepassingen

Omschrijving

Beglazingen in 
combinatie met steen, 
beton, metaal en hout

tussen 50 en 160 mm

tussen 50 en 315 mm

= Geschikt, mits uitgevoerd conform testrapport

kleine voegen, 
aansluitingen, openingen 
in beton, metaal en hout

kabelgoten met kabels

Afdichting van houten 
brandwerende 
deurkaders

kleine openingen rondom 
elektriciteitskabels

Afdichting van aanslui-
tingsvoegen tussen muren 
en vloerplaten

Brandwerendheid *

kleur

Overschilderbaar

Elastisch

Een niet opschuimende, 
zeer elastische acrylaatkit 
voor het brandwerend en 
gasdicht afsluiten van 
smalle en kleine openingen. 

tot 120 minuten

Wit

Ja

Ja

Een niet opschuimende
siliconenkit

tot 120 minuten

Lichtgrijs

Nee

Ja

Een bij hitte opschuimende 
en isolerende elastomeri-
sche kit

tot 120 minuten

Antraciet grijs

Ja

Nee

PROMASEAL® -A

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

PROMASEAL® -S PROMASEAL® -MG

kunststof leidingen PVC, (H)PE en PP op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden

Overzicht toepassingen en producten

* afhankelijk van toepassing en constructie

kleiner dan 25 mm

tussen 25 en 50 mm
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Een brandmanchet met een 
vulling van bij hitte opschuimend 
materiaal, die om de kunststofbuis 
wordt geplaatst en de buis bij 
brand dichtknijpt. Voor zichtwerk. 
Toepasbaar tot buisdiameter 
315 mm

tot 120 minuten

Blauw

Nee

Nee

Universele brandmanchet op 
grafietbasis (vochtongevoelig) 
welke bij brand opschuimt en 
die zowel op- als ingebouwd kan 
worden. Toepasbaar tot en met 
een diameter van 160 mm

tot 120 minuten

RVS

Nee

Nee

Een brandwerende verf die bij 
brand endotherm reageert. In 
combinatie met speciaal hiervoor 
geschikte steenwolplaten ontstaat 
het PROMASTOP® -E systeem, 
dat wordt toegepast voor doorvoe-
ringen van technische installaties 
zoals kabelgoten

Brandwerende PUR-schuim

tot 180 minuten tot 120 minuten

Wit Grijs

Nee Nee

Nee Nee

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

PROMASTOP® -A PROMASTOP® -U PROMASTOP® -E PROMAFOAM® -C

kunststof leidingen PVC, (H)PE en PP op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden

Overzicht toepassingen en producten
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De brandveiligheid van kunststof buizen

  PROmASTOP® -A opbouw brandmanchet

Voor toepassingen in het zicht hebben we PROMASTOP® -A, de blauwe brandmanchet. Het 

blauw gepoedercoate stalen huis en de eenvoudige montagetechniek zonder losse onderdelen 

bieden u een robuuste oplossing met geteste zekerheid!

EIGENSCHAPPEN
•  opbouwmanchet in metaal met opschuimend middel op grafietbasis (vochtongevoelig) een-

voudige montage

• voor buisdiameters van 30 tot 315 mm

• blauwe kleur

VERPAkkING EN OPSlAG
• individueel verpakt, inclusief bevestigingsmiddelen

• opslag: droge en koele plaats

PROMASTOP® -A brandmanchet

Kunststof buis (PVC, PP of PE)

Bouwkundige constructie

Bevestigingsmiddelen 

- In beton of vol metselwerk: metalen slagpluggen 

- In cellenbeton: schroeven 50 mm 

- In gipsplaten: speciale grofdraadschroeven 35 mm

1

1

1

1

1
2

2

2

3

4

4

2

4

3

Aantal manchetten Voorwaarde

30 minuten

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

60 minuten

90 minuten

120 minuten

Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde beoordeeld wordt

Bij PE 110 x 4,7 mm en wanddikte tussen 100 en 150 mm en bij PVC 110 x 2,6 mm en wanddikte 100 mm

Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde beoordeeld wordt

Ongeacht van welke zijde de brand komt, alleen bij PVC 110 x 2,6 mm en wanddikte 100 mm

Geen

Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde beoordeeld wordt

Ongeacht van welke zijde de brand komt, alleen bij PVC 110 x 2,6 mm en wanddikte 100 mm

Geen

Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde beoordeeld wordt

Geen

Geen2
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BRANDWEREND AFDICHTEN

De brandveiligheid van kunststof buizen

  PROmASTOP® -U universele brandmanchet

PROMASTOP® -U is de universele brandmanchet voor de installatieprofessional die in zijn prak-

tijk veelvuldig kunststof buizen doorvoert en brandwerend moet afdichten. PROMASTOP® -U zit 

op rol in een doos en wordt op maat toegepast. U heeft dus een altijd passend manchet bij u!

EIGENSCHAPPEN
•  universele brandmanchet in metaal met opschuimend middel op grafietbasis (vochtongevoelig) 

die zowel op- als ingebouwd kan worden

•  de manchet wordt op het werk op lengte gesneden naargelang de diameter van de af te dichten buis

• uitgevoerd in RVS

• buisdiameter 35 - 160 mm

VERPAkkING EN OPSlAG
• verpakt per rol van 150 schakels, geleverd met clips en geschikte bevestigingsmiddelen

PROMASTOP® -U universele brandmanchet, 

op- of ingebouwd

Bevestigingsmiddelen

Steenachtige vloer- of wandconstructie

Kunststof buis (PVC, PP of PE)

Dichtingsmateriaal (onder voorwaarden!) 

- PROMAFOAM® -C 

- PROMASEAL® -S kit

- Cementmortel

(vraag Promat B.V. om het testrapport)

Buisdiameter Aantal schakels Aantal manchetten* Clips**

35 mm

* Per verpakking / ** Benodigd aantal per diameter / *** Diameters > 160 mm met PROMASTOP® -A afdichten

50 mm

63 mm

90 mm

125 mm

12 stuks

17 stuks

19 stuks

25 stuks

33 stuks

12

8

7

6

4

2

2

2

3

3

40 mm

56 mm

75 mm

110 mm

160 mm***

14 stuks

18 stuks

22 stuks

29 stuks

40 stuks

10

8

6

5

3

2

2

2

3

4

1

2

3

4

5
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BRANDWEREND AFDICHTEN

De brandveiligheid van kabels, kabelgoten en sparingen

  PROmASTOP® -E en PROmASTOP® -CSP 

Waar kabelgoten met elektra- en datakabels door de wanden en vloeren van brandcompartimen-

ten gaan, verdient brandveiligheid bijzondere aandacht. De sparingen voor de doorvoeringen wor-

den meestal ruim gehouden omdat men in de ruwbouwfase niet precies weet hoe groot de kabel-

goten zullen zijn die worden doorgevoerd. De grote gaten die hierdoor in de wanden en vloeren 

zitten, vormen voor de brand geen enkele belemmering en moeten dus worden afgedicht.

Voor het brandwerend afdichten van de doorvoeringen biedt Promat het PROMASTOP® -E en 

het PROMASTOP® -CSP systeem. Deze geteste combinaties van brandwerende verf, pasta en 

PROMASTOP® -CB hoogdensiteit steenwol vormen een zekere en voordelige barrière tegen 

branddoorslag.

PROMASTOP® -E is een systeem met endotherm reagerende verf, PROMASTOP® -CSP een 

systeem met opschuimende verf. Beide systemen worden in de praktijk door gespecialiseerde 

montagebedrijven aangebracht.

  PROmASTOP® -CB

Een minerale vezelplaat voorzien van een brandwerende verf aan beide zijden. 

Volumieke massa: ±160 kg/m3.

EIGENSCHAPPEN
• flexibel tussen -10° C - + 95° C

• verpakking vrij van vezels

•  tot 4 uur rook- en brandwerend en tot 2 uur isolerende afdichting van sparingen (afhankelijk 

van de toepassing)

• duurzaam en gemakkelijk te verwerken

• geschikt voor grote openingen in wanden en vloeren

Het PROMASTOP® -E systeem in 60 minuten 
brandwerende uitvoering

De kabelgoten in deze nieuwbouw bieden nog ruimte voor 
toekomstige uitbreidingen. Een onderhoudscontract is hier de 
waarborg voor continue veiligheid.

PROMASTOP® -E en -CSP systemen worden 
verwerkt door gespecialiseerde bedrijven die 
naast de montage ook een onderhoudscon-
tract aanbieden.
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BRANDWEREND AFDICHTEN

De brandveiligheid van voegen

  PROmAFOAm® -C brandwerend PUR-schuim

PROMAFOAM® -C het brandwerende PUR schuim van Promat is speciaal ontwikkeld en ge-

test voor het afdichten van voegen tussen steenachtige materialen. PROMAFOAM® -C wordt 

vaak toegepast om de voeg boven een niet-dragende gemetselde wand dicht te zetten. De 

brandwerendheid van een dergelijke voeg is uitgebreid getest en wordt weergegeven met de 

tabel en de tekening. 

EIGENSCHAPPEN
• brandwerend tot 120 minuten

• snel en eenvoudig toepasbaar

• goede vullende capaciteit

• goede aanhechting aan de meeste bouwmaterialen

• één-component schuim

•  verkrijgbaar in een gewone bus met klassiek pipet of als pistoolschuim voor gebruik met pro-

fessionele spuitpistolen

• getest

VERPAkkING EN OPSlAG
• alu bussen van 700 ml - 12 per doos

• houdbaarheid: ± 9 maanden 

• opslag: droog en vorstvrij, maximum 25° C

De tabel geeft de minimale schuimdiepte      in functie van de voegbreedte en de brandwerendheid.

Voegbreedte 30 min. brandwerend

Schuimdiepte in steenachtige wand

60 min. brandwerend 120 min. brandwerend

< 10 mm

20 - 30 mm

40 - 50 mm

50 mm

80 mm

150 mm

80 mm

130 mm

-

120 mm

-

-

10 - 20 mm

30 - 40 mm

70 mm

90 mm

100 mm

160 mm

160 mm

-

PROMAFOAM® -C

Steenachtige wand

Schuimdiepte

1
1

2

d
2

d

d
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BRANDWEREND AFDICHTEN

De brandveiligheid van naden

  PROmASEAl® -A

Een niet-opschuimende acrylaatkit voor het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en 

kleine openingen. Het is moeilijk brandbaar en verhindert brand- en rookuitbreiding naar aan-

grenzende ruimtes. Overschilderbaar. Kleur: wit.

EIGENSCHAPPEN
• zeer elastisch

• bestand tegen chemicaliën

• snel en eenvoudig aan te brengen

VERPAkkING EN OPSlAG
• kunststofpatroon van 310 ml - 24 per doos

• houdbaarheid: ± 9 maanden 

• opslag: droog en vorstvrij, max. 25°

VERBRUIk
Onderstaande tabel komt voort uit: 

voegbreedte in mm x voegdiepte in mm = kitverbruik in ml/meter

Met de kokerinhoud van 310 ml volgt een verbruik in meters voeg. Dit zijn gemiddelde waarden 

die als vuistregel gebruikt kunnen worden. Verlies is niet meegerekend.

Voegdiepte in mm

Voegbreedte in mm

  3 5 7,5 10 12,5 15

 5 20,6 12,4 8,2 6,2 4,9 4,1

 10 10,3 6,2 4,1 3,1 2,4 2,0

 15 6,8 4,1 2,7 2,0 1,6 1,3

 17 6,0 3,6 2,4 1,8 1,4 1,2

 20 5,1 3,1 2,0 1,5 1,2 1,0
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BRANDWEREND AFDICHTEN

De brandwerendheid van naden

  PROmASEAl® -S brandwerende siliconenkit

Een niet opschuimende siliconenkit voor het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle of 

kleine openingen. Het is moeilijk brandbaar en verhindert brand- en rookverspreiding naar aan-

grenzende ruimtes. 

EIGENSCHAPPEN
• brandwerende neutraal uithardende één-component siliconenkit

• goede elastische eigenschappen

• betongrijze kleur

• verwerkingstijd: ± 20 min

VERPAkkING EN OPSlAG
• kunststofpatroon van 310 ml - 24 per doos

• houdbaarheid: ± 9 maanden 

• opslag: droog en vorstvrij, max. 25°

  PROmASEAl® -mG

Bij hitte opschuimende en isolerende kit voor het brandwerend dichten van naden, voegen, 

aansluitingen en openingen. PROMASEAL® -MG brandwerende afdichtingen zijn tevens vlam- 

en rookdicht.

EIGENSCHAPPEN
• op waterbasis, vrij van organische oplosmiddelen

• overschilderbaar

• eenvoudig te verwerken

• in opschuimende vorm vlam- en rookdicht

• goede UV-bescherming

VERPAkkING EN OPSlAG
• kunststofpatroon van 310 ml – 24 per doos

• houdbaarheid: ± 9 maanden 

• opslag: droog en vorstvrij, max. 25°
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BRANDWEREND AFDICHTEN

De brandveiligheid van naden, aansluitingen en glaskozijnen 

  PROmASEAl® -XT

Een op hitte reagerende en opschuimende strip op basis van grafiet voor het brandwerend 

afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. Specifiek toepasbaar bij het brand-

werend uitvoeren van deur- en glaskozijncombinaties.

EIGENSCHAPPEN
• snelle en regelmatige opschuiming

• vochtongevoelig

• UV - bestendig

• op veroudering getest

• drukopbouwend

• stabiel schuim

• in opgeschuimde vorm rook- en vlamdicht

• eenvoudig te verwerken

TOEPASSINGEN
• brandwerende deur-kozijncombinaties

• brandwerende glas-kozijncombinaties

• voegen en naden in het algemeen

• aansluiting tussen bouwdelen (horizontaal & verticaal) met beperkte dilatatiegraad

• brandwerende toezichtluiken

VERPAkkING
• rollengte: 1 rol van 2 x 25 x 7500 mm

• 1 rol per verpakking

PROMASEAL® -XT in kozijnen
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BRANDWEREND AFDICHTEN

Dealerinformatie

DYKA b.v.
Industrieterrein Dolderkanaal · Produktieweg 7 · 8331 LJ Steenwijk · Postbus 33 · 8330 AA Steenwijk
T 0521-534911 · F 0521-534371 · E info@dyka.com

Wavin Nederland
J.C. Kellerlaan 8 · 7772 SG Hardenberg · Postbus 5 · 7770 AA Hardenberg
T 0523 - 28 81 65 · F 0523 - 28 85 87 · E info@wavin.nl

Arnomij Leidingsystemen
Delfweg 48 · 2211 VN Noordwijkerhout · Postbus 45 · 2210 AA Noordwijkerhout
T 0252-416950 · F 0252-419258 · E info@arnomij.nl · www.arnomij.nl

Insulation solutions
Minosstraat 40 · 5048 CK Tilburg · Industrieterrein Vossenberg II nr 1722
Postbus 4063 · 5004 JB Tilburg · T 31(0)13-5711811 · F 31(0)13-5711000

Coolag Hamar
Postbus 1017 · 5140 CA Waalwijk
T +31 (0)416 565 111 · F +31 (0)416 565 110 · E info@coolaghamar.nl 

Handelsonderneming Gebr. Van Walraven BV
Nijverheidsweg 26 · 3641 RR Mijdrecht · Postbus 62 · 3640 AB Mijdrecht 
T 0297-231400 · F 0297-231414 · E verkoop@walravenbv.com

Alkmaar

Almere

Amersfoort

Amsterdam

Apeldoorn

Arnhem

Assen

Breda

Bussum

De Bilt

Den Bosch

Den Haag

Deventer

Doetinchem

Dordrecht

Eindhoven

Elsloo

Goes

Groningen

Hardenberg

Hengelo

Hoofddorp

Hoogeveen

Leeuwarden

Lelystad

Mijdrecht

Noordwijkerhout

Rotterdam

Rotterdam Charlois

Sittard

Steenwijk

Tilburg

Tuk

Utrecht

Veldhoven

Waalwijk

Waddinxveen

Weurt

Zwolle

De Fireline® producten zijn overal in Nederland verkrijgbaar. Vraag Promat om een 

dealeradres bij u in de buurt.

Fireline® wordt verdeeld door de volgende organisaties:



Promat B.V.
Vleugelboot 22
3991 CL Houten
Postbus 40385
3504 AD Utrecht
telefoon: 030-241 07 70
telefax: 030-241 07 71
e-mail: info@promat.nl
internet: www.promat.nl

78
24

REGIO NOORD-OOST
Henk Winkels
Tel.: 06-535 390 06
Fax: 0529-43 66 60
E-mail: h.winkels@promat.nl

REGIO NOORD-WEST
René van Schagen
Tel.: 06-537 793 56
E-mail: r.vanschagen@promat.nl

REGIO OOST
Hans Kooij
Tel.: 06-532 956 26
Fax: 038-460 29 98
E-mail: h.kooij@promat.nl

REGIO ZUID
Henk Heesen
Tel.: 06-224 196 98
Fax: 073- 612 45 78
E-mail: h.heesen@promat.nl

REGIO ZUID-WEST
Frank van der Wal
Tel.: 06-225 237 74
Fax.: 010-284 06 49
E-mail: f.vanderwal@promat.nl

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN
Donald van Olst
Tel.: 06-222 063 76
Fax: 036-538 42 12
E-mail: d.vanolst@promat.nl

REGIO MIDDEN
Petra de Bruin
Tel.: 06-105 357 66
Fax: 078-674 47 89
E-mail: p.debruin@promat.nl

REGIO ZUID - ZUIDWEST - MIDDEn
Danny Versluis
030-669 10 12 
d.versluis@promat.nl

REGIO nOORDOOST - OOST - nOORDWEST 
Hans Borghuis 
030-669 10 13
h.borghuis@promat.nl

InDUSTRIëlE TOEpaSSInGEn
Herman Kuiper
030-669 10 14 
h.kuiper@promat.nl

Uw technisch adviseur in de buitendienst: Uw technisch commercieel medewerker 
in de binnendienst:



PROJECT:

UTILICHT

ECOLIGHT

32 Osram Dragon LED

DIVERSE:

Details:

ARMATUURCODE:

NVA/B/C/D

Merk:

Brede school De Neerhof Zevenbergen

TYPE:

UITV.:

LAMP:
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