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Voorwoord 
 
Hierbij ontvangt u de informatiemap van Westerveld & Nederlof BV. 
Het is belangrijk dat u deze informatie vóóraf goed doorleest. Voor u en uw medewerkers is het belangrijk dat de 
veiligheidseisen zoals in deze map beschreven in acht worden genomen.  
 

Het is uw verantwoordelijkheid dat uw personeel op de hoogte wordt gesteld ! 
 
U heeft van Westerveld & Nederlof een kwaliteitsproduct ontvangen. Door de instructies goed op te volgen kan de 
kwaliteit van het product gewaarborgd worden. 
 
Concept III 
De verwerkingsvoorschriften voor concept III zijn ter informatie.  
Dit document is bedoeld voor de montageploeg welke de kozijnen volgens concept III zullen plaatsen. 
 
Voor de distributie van de onderhoudsvoorschriften W&N aan de bewoners dient u zelf zorg te dragen. 
 
Inhoudsopgave 
Door in de inhoudsopgave op een titel te klikken navigeert u direct naar de desbetreffende pagina in het document. 
In de rechterbovenhoek van elke pagina staat de tekst ‘Terug naar startpagina’. Door hierop te klikken navigeert u 
naar de inhoudsopgave. 
 
Vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze informatiemap nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
Directie Westerveld & Nederlof BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westerveld & Nederlof bv 
 
Terborgseweg 58 
7084 AE Breedenbroek 
Tel. 0315 – 657111 
 
www.westerveld-nederlof.nl 
info@westerveld-nederlof.nl 
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TRANSPORT EN OPSLAG OP DE BOUW 
 

 
1) Veiligheid algemeen 
 

 Deze instructie dient gelezen te worden vóórdat er opslag of transport op de bouw plaatsvindt. 
 

 Bokken of pakketten altijd tillen door lepels onder het pakket, óf hijsen door middel van stroppen om het 
pakket. Stroppen nooit aan een stijl of bovendorpel bevestigen. 

 

 Een pakket of bok mag onder geen enkele voorwaarden gehesen worden met behulp van de hijspunten, 
ook al zijn deze hijspunten soms aanwezig. Hijsen mag alleen dan als de hijsstroppen door de vorklepel 
uitsparingen gehaald worden en goed rondom het pakket bevestigd zijn. 

 

 Het is niet toegestaan om bokken als hulpmiddel voor personenvervoer te gebruiken. 
 

 Bij gebruik van hijsevenaar vóóraf controleren of deze nog voldoet aan de veiligheidseisen!  
De hijshoek dient minimaal 60º te zijn. Hijsen met een evenaar is ook mogelijk. 
 
 
 

 
 
 
 

 Werk altijd met het bevestigingsmateriaal dat geleverd is (indien van toepassing). 
 

 U bent zelf verantwoordelijk dat er gewerkt wordt met transportwerktuigen en uitrustingstukken die voldoen 
aan de laatste Arbo-eisen en welke aantoonbaar periodiek worden gekeurd. 
Gebruik van gecertificeerde (hijs)middelen is verplicht. 
W&N draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien er gebruik gemaakt wordt van onveilige transport-
werktuigen cq. uitrustingstukken. 

 

 Het gebruik van PBM’s is vereist. 
 

 U dient altijd te waarborgen dat pakketten en bokken niet kunnen omvallen. 
 

 Controleer altijd dat de belading van de bok niet kan schuiven. Een aangebroken bok / pakket mag nooit 
getransporteerd worden, eerst moet alles goed vastgezet te worden. 
Houd rekening met oneffenheden bouwterrein. 

 
 
2) Controle bij aflevering 
 

 Komen geleverde producten overeen met gegevens op vrachtbrief? 
 

 De merken en de wijze van merken juist? 
 

 Vertonen producten zichtbare gebreken als gevolg van transport of anderszins? 
 

 Afwijkingen dienen genoteerd te worden op de vrachtbrief. 
 

 In geval van afkeur per ommegaande contact opnemen met Westerveld & Nederlof BV en zo nodig met: 
 

 SKH 
 ‘Het Cambium’ 
 Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen 
 Postbus 159, 6700 AD Wageningen 
 Telefoon: (0317) 453425 
 Fax: (0317) 412610 
 E-mail: mail@skh.org 
 Website: http://www.skh.org 
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3) Opslag 
 

 Opslag timmerwerk altijd op vlakke en stevige ondergrond. 
 

 Opslag op verharde ondergrond met goede waterafvoer, onderkant vrij van ondergrond. 
 

 Waarborgen dat pakketten en bokken niet kunnen omvallen. 
 

 Timmerwerk tegen zon, regen- of sneeuwval beschermen indien timmerwerk langer dan 2 weken buiten 
staat. 

 

 Indien het timmerwerk onder zeil wordt opgeslagen, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen zeil 
en timmerwerk een zodanige ruimte aanwezig is, dat natuurlijke droging van timmerwerk mogelijk is. 

 
 
4) Transport op bouwplaats 
 

 Bokken of pakketten altijd tillen door lepels onder het pakket, óf hijsen door middel van stroppen om het 
pakket. Stroppen nooit aan een stijl of bovendorpel bevestigen. 

 

 Bij laden / lossen en transport voorkomen van beschadigingen. 
 

 Bewegingen tijdens transport zoveel mogelijk beperken. Houd rekening met oneffenheden bouwterrein. 
 

 Verplaats nooit meer dan één beladen bok of pakket per keer. 
 

 Transporteer zo rustig mogelijk, voorkom sterke versnellingen of vertragingen. Let op dat er geen personen 
in de buurt zijn en daardoor gevaar lopen. 

 

 De tijdelijke voorzieningen t.b.v. het goed en veilig transporteren van het timmerwerk dienen vooraf gecon-
troleerd te worden en moeten gedurende de verdere verwerking op de bouwplaats worden gehandhaafd. 

 

 Een pakket of bok mag onder geen enkele voorwaarden gehesen worden met behulp van de hijspunten, 
ook al zijn deze hijspunten soms aanwezig. Hijsen mag alleen dan als de hijsstroppen door de vorklepel 
uitsparingen gehaald worden en goed rondom het pakket bevestigd zijn. 
 

 Zonder deugdelijke transportvoorzieningen mag het product niet vervoerd worden ! 
 

 Deurrompen dienen tijdens transport en gedurende de opslag afdoende tegen weersinvloeden, 
beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund, minimaal 1 ligger per 
meter, dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 1 meter. 

 De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren 
 gehandhaafd blijft. 
 
 
5) Demontage pakket 
 

 Alle elementen pas los maken nadat de hijsvoorziening is aangebracht. 
 

 Het eerste element, welke geplaatst is in een bok, is vastgemaakt met een band aan de bok. Controleer al-
tijd of deze nog deugdelijk is. 
De overige elementen kunnen door middel van het verwijderen van de draadnagels uit de bok gehaald 
worden (1 voor 1). 

 

 Aangebroken pakketten met kozijnen worden instabiel ná het verwijderen van een aantal kozijnen. Zet 
pakket daarom goed vast. 
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INSPECTIE EN GEBRUIK :  

(EINDLOZE) HIJSBANDEN EN RONDSTROPPEN 

 
INSPECTIE 
1. Hijsbanden dienen voor gebruik bij daglicht gecontroleerd te worden. De gehele hijsband  

    moet aan twee zijden geïnspecteerd worden. 

 

2. Beschadiging door wrijving is veel voorkomend en veroorzaakt verlies in breeksterkte. Elke plek waar    

    wrijving heeft plaats gevonden dient nauwkeurig te worden gecontroleerd. 

 

3. Kantbeschadiging door insnijden, waarbij de lengte garens worden beschadigd, heeft een groot  

    verlies in breeksterkte tot gevolg. Hijsbanden met deze beschadiging mogen niet gebruikt worden. 

 

4. Band wat aangetast is door chemicaliën vertoont plaatselijk verwerking van de garens; in extreme    

    gevallen kunnen de garens als een poeder van de band gewreven worden. Als algemene regel geldt  

    dat polyester hijsbanden goed bestand zijn tegen zuren doch aangetast worden door alkaliën. 

 

5. Neem bij twijfel over de kwaliteit van de hijsband altijd contact op met uw leverancier. 

 

 

 

GEBRUIK 
1. Hijsbanden mogen niet gebruikt worden voor een grotere werklast dan op het label wordt  

    aangegeven. 

 

2. Beschadigde banden mogen nooit gebruikt worden. 

 

3. Zorg voor een juiste positie van de hijsband; de band mag niet in contact komen met scherpe  

    randen en/of hoeken. 

 

4. Gebruik de hijsband niet om lading te slepen. 

 

5. Gebruik uitsluitend glad afgeronde hijshaken met een juiste radius. 

 

6. Hijsbanden die met alkaliën, oxidatiemiddelen of organische oplosmiddelen in aanraking zijn          

    geweest, dienen ter beoordeling aan uw leverancier te worden aangeboden. 

 

7. Zorg te allen tijde voor een goede gewichtsverdeling van de last over de hijsbanden. 

 

8. Als wrijving en/of insnijding van de band waarschijnlijk is, gebruik dan slijthoezen ter preventie. 

 

9. In de hijsband mogen geen knopen gelegd worden; dit verminderd de breeksterkte aanzienlijk. 

 

10. In belaste toestand mogen er geen slagen in de hijsband voorkomen. 

 

11. Vermijdt belasting van de hijsband die gepaard gaat met schokken. 

 

12. Zorg dat de hijsband niet wordt blootgesteld aan temperaturen lager dan -40 °C en hoger dan  

     100 °C. 
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Timmerpartner De Heren B.V. Test certificaat-resultaten / bepalingen binnen, en buitenkozijn hijsbanden
A Postbus 1212

   2400 BE Alphen aan den Rijn Alle testen zijn uitgevoerd en onderzocht op;
T +31 [0]172 501 000 * Materiaalsoort : Polyester

F +31 [0]172 501 001 * Onderzocht gedeelte : Breeksterkte WLL hijsband + locatie
E info@timmerpartner.nl * Testwijze : Rechtstandig in lengte richting van het kozijn

I www.timmerpartner.nl * Oppervlakte toestand : Vlak

* Hijsbanden vervaardigd in overeenstemming met NEN-EN 1492-1 NEN-EN 1492-2

* Omschreven resultaten gebasseerd op 1 hijsband (krachten per stuk)
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1 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - v - - v 480 - v -

2 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - v - - v - 820 v -

3 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - - - v - - v -

4 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - - - v - - v -

5 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - v - v - 900 v -

6 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - - v - - - v -

7 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - - - v 980 - v -

8 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - v - v 380 - v -

9 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - - v - - - v -

10 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 v - - v - v - 675 v -

11 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - - - v - - v -

12 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - - - v - - v -

13 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - v - v - 770 v -

14 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - - v - - - v -

15 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - - - v 840 - v -

16 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - v - v 325 - v -

17 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - - v - - - v -

18 06.16.3003 v - 25 rood 300 .7 : 1 30 - v - v - v - 575 v -

Bandmateriaal beschadigd : Hijsband voldoet :Bevestiging :Type hijsband :

-

-

v

-

-

1050-

Kozijnhout : Spouwlat :

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - v

-

- - - v -

-

-

-

-

- v - - - -

v - - - - -

-

-

v

- - v - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

-

--

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat :

-

-

-

-

-

-

-

-

875

-

-

-

v

-

-

540

-

-

- - -

- - - v - -

-

- - - - -

-

- - - - -

- - - - -

-

- v 900 - -

v

- v - - 750

- - v - -

- - - - -

- - - 880

- - - - -

- - - -

- -

-

- v - - - - -

v -

- - 460

- - - - v -

-

- - - - -
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19 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - v - - v 340 - v -

20 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - v - - v - 585 v -

21 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - - - v - - v -

22 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - - - v - - v -

23 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - v - v - 640 v -

24 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - - v - - - v -

25 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - - - v 700 - v -

26 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - v - v 270 - - v

27 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - - v - - - v -

28 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 v - - v - v - 480 v -

29 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - - - v - - v -

30 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - - - v - - v -

31 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - v - v - 550 v -

32 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - - v - - - v -

33 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - - - v 600 - v -

34 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - v - v 230 - - v

35 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - - v - - - v -

36 06.16.3503 v - 25 groen 300 .5 : 1 30 - v - v - v - 410 v -

37 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 v - - - - v - - v -

38 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 v - - - - v - - v -

39 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 v - - - v - - - v -

40 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 v - - - - v 500 - v -

41 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 v - - - v - - - v -

42 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 - v - - - v - - v -

43 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 - v - - - v - - v -

44 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 - v - - v - - - v -

45 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 - v - - - v 425 - v -

46 06.16.2503 - v 25 wit 250 .5 : 1 30 - v - - v - - - - v

455 - -- v- - - - - -

275

- - - v - -

v

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-

- - - - -

-

- - v 750 -

- - - - -

- - - - -

-

v - - 625 -

-

v - - - -

- -

- - v - -

- -

- - - - 735

- - -

- - - v - -

- v - - -

-

- -

- - - - - -

- - - - 525

v - - - -

- - v - - -

- v - - 445 -

- v 535 - -

- - - - -

- - - - - -

-v -

- v - - -

-

- --

385

- - -

-

-

- - - - -

- - - - -

- - - - v

-

- - - - -

-

- - v 640 -

- - - - -

- - - - -

-

v - - 535 -

-

v - - - -

v - - - -

- - v - -

-

- - - - 625

-

- - - - -

- v - - -

- - - v -

325

- - - - -

-

- - - - -

- - - - -- - - - v

- - - - - -

-

v - - 380 -

-

- - v - -

- -

- - - - 445

- v - - -

-v - - -

Hijsband voldoet :

- - - - - 230

- - -

Type hijsband : Kozijnhout : Spouwlat : Bevestiging : Bandmateriaal beschadigd : Resultaat :
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VEILIG HIJS,- EN WERKLASTTABEL 
 

Rechtstandig Gestropt Rechtstandig Gestropt

hijsen t/m hijsen t/m hijsen t/m hijsen t/m

0° - 7° 7° - 45° 45° - 60° 45° 45° 45° - 60° 45° - 60°

1 0,8 2 1,4 1 1,4 1,12 1 0,8

Kleur aanduiding niet verplicht 25 0,25 250 200 500 350 250 350 280 250 200

Kleur aanduiding niet verplicht 25 0,30 300 240 600 420 300 420 336 300 240

Kleur aanduiding niet verplicht 25 0,50 500 400 1000 700 500 700 560 500 400

Kleur aanduiding niet verplicht 25 0,75 750 600 1500 1050 750 1050 840 750 600

Kleur aanduiding niet verplicht 25 0,75 750 600 1500 1050 750 1050 840 750 600

30 1 1000 800 2000 1400 1000 1400 1120 1000 800

60 2 2000 1600 4000 2800 2000 2800 2240 2000 1600

90 3 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3360 3000 2400

120 4 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4480 4000 3200

150 5 5000 4000 10000 7000 5000 7000 5600 5000 4000

180 6 6000 4800 12000 8400 6000 8400 6720 6000 4800

240 8 8000 6400 16000 11200 8000 11200 8960 8000 6400

300 10 10000 8000 20000 14000 10000 14000 11200 10000 8000

EN 1492-1

Kleuraanduiding tonnage en Breedte 

(eindloze) hijsband (mm)
Tonnage (t)

Rechtstandig 

hijsen

Gestropt 

hijsen

B

Gebruiksfactor 7 :1 Toegestane maximum werklast met

1  (eindloze) hijsband of rondstrop (KG)

Toegestane maximum werklast met

2 (eindloze) hijsbanden of rondstroppen (KG)
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Richtlijnen verankering en stelwerk kozijnen         WESTERVELD & NEDERLOF BV 

 

1. Verankering kozijnen 

a. Onderdorpels op peilniveau: 

- Ankers 50-100mm vanuit de hoek.  

- Bij houten dorpels verdeling h.o.h. maximaal 550mm.  

- Bij overige dorpels verdeling h.o.h. maximaal 300mm. 

- Altijd een anker t.p.v. een tussenstijl. 

b. Overige onderdorpels: 

- Ankers 50-100mm vanuit de hoek. 

- Verdeling h.o.h. maximaal 550mm. 

- Altijd een anker t.p.v. een tussenstijl. 

c. Stijlen en bovendorpels: 

- Ankers 50-100mm vanuit de hoek.  

- Verdeling h.o.h. maximaal 700mm. 

- Bij verankering aan de vloer altijd een slobgat in het anker t.p.v. de vloer, 

zodat de vloer kan nazakken zonder dat het kozijn naar beneden wordt 

gedrukt. 

d. Afmeting ankers: 

- Let op dat de voorzijde van het anker aan de onderdorpel altijd minimaal tot 

de glaslijn komt.  

Zie afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aandachtspunten stellen kozijnen 

a. Deurkozijnen: 

- Kozijn waterpas en te lood stellen 

- Hangnaad bovendorpel moet evenwijdig lopen. Eventueel het kozijn onder 

een stijl wat ondervullen zodat de hangnaad evenwijdig is. 

- Bij dubbele deuren sluitnaad langs de bovendorpel controleren en zorgen dat 

deze evenwijdig en in één lijn doorlopen. Indien noodzakelijk het kozijn onder 

één van de hangstijlen ondervullen. 

- Let op dat de sluitstijlen recht blijven bij het verankeren en/of metselen! 

b. Schuifpuien: 

- Kozijn waterpas en te lood stellen.  

- Controleren of de sluitnaad evenwijdig loopt en eventueel het kozijn onder 

een stijl ondervullen om dit te bereiken. 

c. Overige kozijnen: 

- Kozijn waterpas en te lood stellen. 

- Draaiende delen controleren op werking. 

 

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met onze service: 0315 657 113. 
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1.  Inleiding 

 

De producten van Westerveld & Nederlof zijn met zorg gefabriceerd. Door het nauwkeurig opvolgen 
van deze voorschriften zult u volledig kunnen profiteren van de goede eigenschappen ervan. 

 

In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® attest met productcertificaat voor Houten 
Gevelelementen (BRL 0801) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. 

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 Westerveld & Nederlof en u als aannemer over en weer duidelijk.  
In Concept I worden de kozijnen voorzien van een grondverfsysteem door Westerveld & Nederlof als 

halfproduct geleverd naar op de bouwplaats. In Concept II leveren wij de gevelproducten meer 

compleet, voorzien van dorpelafdekkers en/of neuslatten en een voorlaksysteem. In Concept III zijn 
wij geheel verantwoordelijk voor het plaatsen, beglazen en aflakken van de gevelproducten.  

 

U kunt het Concept waarbinnen de levering plaatsvindt ook vaststellen aan de hand van één van de 
navolgende logo’s. 

 

 
 

De BRL 0801 vereist onder meer dat Westerveld & Nederlof verwerkingsvoorschriften meelevert bij 
afleveringen van geveltimmerwerk binnen concept I en Concept II. 

 

 

2.  Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II 

 

Bij aflevering producten controleren op: 
 

- komen geleverde producten overeen met gegevens op vrachtbrief? 

- de merken en de wijze van merken juist? 

- vertonen producten zichtbare gebreken als gevolg van transport of anderszins? 
- afwijkingen dienen genoteerd te worden op de vrachtbrief. 

 

 In geval van afkeur per ommegaande contact opnemen met Westerveld & Nederlof BV en zo 

nodig met: 

 

 SKH 

 ‘Het Cambium’ 
 Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen 

 Postbus 159, 6700 AD Wageningen 

 Telefoon: (0317) 453425 

 Fax: (0317) 412610 
 E-mail: mail@skh.org 

 Website: http://www.skh.org 

 
Om ervoor te zorgen dat de verkregen eigenschappen van het geleverde product behouden blijven 

dienen een aantal maatregelen genomen te worden. De opslag van het timmerwerk moet verticaal 

geschieden. Bij voorkeur moet de opslag binnen plaats vinden in een ruimte die zodanig is 

geconditioneerd dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft.  
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Indien alleen opslag buiten mogelijk is, dan moet dit plaatsvinden op een verharde ondergrond met een 

goede waterafvoer, waarbij de onderkanten van de elementen vrij moeten zijn van de ondergrond, 
zodanig dat geen contact met water mogelijk is (circa 0,3 m vrij van de ondergrond). 

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 zodanig ruimte aanwezig is, dat natuurlijke droging van het timmerwerk mogelijk 

is. Zogenaamde “onderwatersituaties” (b.v. water in sponningen en omgezet lood tegen de 

buitenkanten van onderdorpels) dienen te allen tijde te worden voorkomen. Bij een permanente 

vochtbelasting zal het houtvochtgehalte extreem toenemen en zal het hout evenredig gaan zwellen. 
Een en ander kan resulteren in gevolgschade en afbreuk doen aan de functionaliteit van het 

geveltimmerwerk. 

 
Deurrompen dienen tijdens transport en gedurende de opslag afdoende tegen weersinvloeden, 

beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund, minimaal 1 ligger 

per meter, dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 1 
meter. 

De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de 

deuren gehandhaafd blijft. 

 

Zie ook aanvullend document “transport en opslag op de bouw” 
 

3.  Transport op de bouwplaats: Concepten I en II 

 

Het timmerwerk moet op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport 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 voorzieningen dienen, voordat tot belading van het transportmiddel wordt overgegaan, te zijn 
aangebracht en moeten gedurende de verdere verwerking op de bouwplaats kunnen worden 

gehandhaafd. 

Bij levering van stel- en montagekozijnen moeten de stelkozijnen voorafgaande aan de 

montagekozijnen worden geleverd. 
De eventuele aangebrachte dan wel aan te brengen hijsvoorzieningen dienen te voldoen aan de eisen 

vanuit de Arbo-wet. Er dient zeker gesteld te worden dat de sterkte ruim voldoende is om mogelijke 

afwijkingen te kunnen opvangen. 
Dus: verplaatsen verticaal (rechtop), het ondersteunen van de onderzijde en bij hijsen de stroppen 

onder het kozijn door trekken en niet aan een stijl of bovendorpel bevestigen. 

 

Zie ook aanvullend document “transport en opslag op de bouw” 

 
4.  Kozijnaansluitingen: Concepten I en II 

 

4.1 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; 

 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 aansluiting op de 
onderzijde van de onderdorpel (de industrie heeft hiervoor speciaal handige hulpmiddelen als 

raamdorpelstelblokjes, zie ook “Principedetails aansluitingen van inmetselkozijnen” zoals 

opgenomen in katern 11 van de KVT;); 
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 om in, overeenkomstig NEN 5087 opgenomen, bereikbare gevelvlakken elementen op te 

nemen die voldoen aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid overeenkomstig NEN 5096; 

 voor het op de juiste plaatsen toepassen van doorvalbeveiligingen (niet op of aan het kozijn)  

 

 

4.2 Aansluitingen (stel)kozijnen op het bouwkundig kader 

 

4.2.1 Toepassingsgebied 

De aansluitingen van kozijnen op het bouwkundig kader hebben betrekking op de volgende 

bouwsystemen: 
 stenen spouwmuurconstructies met isolatiemateriaal in de spouw; 

 spouwmuurconstructie met isolatiemateriaal in de spouw en een houten gevelbekleding; 

 spouwmuurconstructies met een houten binnenspouwblad; 
 houtskeletbouw.  

 

4.2.2 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 aansluiting.  

 
Als uitgangspunt voor de behandeling van de onderwerpen geldt: 

 een kozijnaansluiting op een stenen spouwmuurconstructie met isolatiemateriaal in de spouw; 

 een in een gevel opgenomen kozijn die binnen het gevelvlak is gepositioneerd, waarbij de 

kozijnconstructie (inmetselkozijn met spouwlat of montagekozijn met stelkozijn) zorg draagt 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. 

 

4.2.3 Positie en maatvoering ten opzichte van het bouwkundig kader 

In de tekeningen zoals opgenomen in katern 11 van de KVT zijn de maatvoeringseisen opgenomen die 
gelden voor de positie en maatvoering van een kozijnconstructie ten opzichte van een traditioneel 

opgebouwde gevel. 

 

 

4.3 De verankering van kozijnen 

 

4.3.1 Inmetselkozijnen en stelkozijnen 
Bij inmetselkozijnen worden spouwlatten toegepast die als overgangselement dienen tussen 

inmetselkozijn en bouwkundig kader (zie katern 11 van de KVT). 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 overgebracht 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 woningscheidende constructies dienen zodanig uitgevoerd te 

worden dat geen flankerende geluidsoverdracht kan plaatsvinden. 

 

4.3.2 Soorten verankeringsmiddelen 

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 een reeds opgetrokken binnenspouwblad kan gebruik worden gemaakt van 
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hoekstaal, afmetingen ten minste 40/40/2 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 KVT) te zijn. 

 

4.3.3 Plaats van de verankeringsmiddelen 

Zie tekeningen in hoofdstuk 13 van deze bouwinformatiemap. 

 

4.4 Aansluitingen-algemeen 

 

4.4.1 Bovenaansluitingen 

De bovenzijde van spouwlat/stelkozijn en kozijn dient beschermd 
te worden met een waterdicht materiaal. 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 verticale 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. 

 

 
          maten in cm 
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4.4.2 Onderaansluiting 

Als aan de onderzijde van een kozijn een waterdoorlatende waterslag (bijvoorbeeld raamdorpelstenen) 

wordt toegepast, dient in de spouw een waterwerende laag te 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 afgedekt. 

 

4.4.3 Zijaansluiting 

In de zijaansluiting dient in de spouw een waterwerende laag te worden opgenomen van ten minste 80 
mm breed. De 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 

 

4.4.4 Aansluiting bij ronde kozijnen  

Het deel van een rond kozijn dat aan de bovenzijde dient te worden voorzien 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 verticale 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 11 van de KVT. 

 

4.5 Waterdichting 

Voor het realiseren van de waterdichting bij de aansluitingen dient gebruik 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 KVT. 

 

4.6 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 11 van de KVT). 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. 

 

 

4.7 Aansluitingen onderling te koppelen kozijnen: Concepten I en II 

 

4.7.1 Algemene voorwaarden 
De koppelingen dienen over de gehele hoogte c.q. breedte van de aansluiting van de kozijnen te 

worden uitgevoerd. 
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4.7.2 Stelruimte en expansieruimte 

Ter plaatse van de koppeling (verticaal of horizontaal) dient rekening te worden gehouden met de 

noodzaak van stelruimte en expansieruimte. 

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

kunnen hebben.  

Expansieruimte 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 m¹. 

(bij houtsoorten met een grote gevoeligheid voor vochtopname/afgifte kan dit tot ± 6 mm bedragen) 

 

4.7.3 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. 

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 11. 

4.7.4 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 4.3 “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 de in bijlage 1 gestelde 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.  

 

4.7.5 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 KVT. 
 

4.8 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 mogelijkheden: 
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1. de aansluitvlakken van te koppelen stijlen lopen volledig (al of niet door afschuining) 

evenwijdig aan elkaar; 

2. de aansluitvlakken van te koppelen stijlen lopen (deels of geheel) niet evenwijdig aan elkaar.  
N.B. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de te koppelen kozijnen niet mogen worden uitgevoerd met 

doorgaande onderdorpels in verband met vochtbelasting van de ontmoeting tussen de dorpels. 

 
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. 

 

4.8.1 Uitvoeringsprincipe mogelijkheid 1  

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 KVT. 

 

4.8.2 Uitvoeringsprincipe 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 noemenswaardige doorsnijdingsvlak 

met elkaar hebben, dient de mechanische verbinding tussen de kozijnen tot stand te worden gebracht 

via een vulstijl of via stukken hoeklijnen van corrosievast staal. Zie katern 11 van de KVT. 
 

4.8.3 Waterdichting en waterwering 

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. 

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 
4.4 van deze verwerkingsvoorschriften. Zie ook katern 40 van de KVT. 

 

4.8.4 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. De luchtdichting dient aan te sluiten op de 

luchtdichting die in de aansluiting van het kozijn met het bouwkundig kader is opgenomen. (zie 

paragraaf 4.6) 
 

4.9 Verticale koppelingen in een vlak (gestapelde kozijnen) 

 

4.9.1 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 aangebracht. 

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 KVT. 
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4.9.2 Verankering aan achterliggende constructie 

Verticaal gekoppelde kozijnen dienen bij overschrijding van kozijnbreedtes zoals aangegeven in tabel 
B 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 4.3 “De verankering van kozijnen”. 
 

Tabel B Relatie kozijnhoutafmetingen/kozijnbreedtes en verankeringen 

Kozijnhoutafmetingen van de verticaal 
gekoppelde kozijnen 

Maximale kozijnbreedte zonder 
verankering van de koppeling aan de 

achterliggende constructie 

67 x 90 mm 1750 mm 

67 x 102 mm 1900 mm 

67 x 114 mm 2100 mm 

67 x 139 mm 2350 mm 

 

4.10 Aansluitingen van montagekozijnen op stelkozijnen Concepten I en II 

 

4.10.1 Algemeen  

 
De aansluiting van montagekozijnen op stelkozijnen dient aan elkaar te zijn aangepast. Bij de 

ontmoeting tussen stel- en montagekozijn mogen geen capillaire naden voorkomen. 

Conform NPR 3675 dienen de voegbreedtes tussen stel- en montagekozijn: 
 ten minste 4,5 mm te zijn bij een grootste kozijnafmeting tot 2 m; 

 ten minste 5,5 mm te zijn bij een grootste kozijnafmeting van 2 m tot 4 m.  

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 luchtdichtingen wordt verwezen naar katern 40 van 

de KVT.  

 

4.10.2 Bevestiging 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 

KVT. 
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. 

 

4.10.3 Plaats van de bevestigingsmiddelen 

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 4.3 “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 4.3 “De verankering van kozijnen”. 
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5. Afhangen van beweegbare delen door derden op de bouwplaats: Concepten I en II 

 
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 de BRL 0808. 

 

6. Beschermen: Concepten I en II 

Na het stellen en eventueel afhangen van beweegbare delen moet worden gezorgd voor een goede 

bescherming. 
Tot beschermingsmaatregelen behoren: 

 het voorkomen van een ruwe behandeling, beschadiging en vervuiling van onderdelen, zoals 

bovenzijden van onder- of tussendorpels (valspecie) en deurstijlen (beschadigingen door 
transporthandelingen. Hiervoor dienen passende beschermende maatregelen genomen te 

worden; 

 het zo spoedig mogelijk aanbrengen van glas en het direct stoppen van horizontale spijker- en 
nietgaatjes op onder- en tussendorpels bij buitenbeglazing 

 

 het tegengaan van het bevestigen van steigeronderdelen e.d.; 

 het voorkomen van vervuiling van het hang- en sluitwerk; 
 het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen van het aangebrachte grondverfsysteem, 

onderdelen of halfproducten; 

 het beglazen overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften (zie paragraaf 7); 
 het zorgvuldig uitnemen van tijdelijk aangebrachte materialen of halfproducten (zoals 

bijvoorbeeld ventilatieroosters) en deze op een goede wijze monteren. 

 

De door de timmerfabrikant in de fabriek aangebrachte beschermingsmiddelen dienen op een correcte 
wijze gehandhaafd te blijven. Het verwijderen van deze tijdelijke bescherming (b.v. 

dorpel/stijlbescherming, bescherming roosters, kaderprofielen etc.) vindt plaats vlak voor de 

vervolghandelingen door de aannemer. 
 

Bij onvoldoende naleven van deze beschermingsmaatregelen kan dit van invloed zijn op het KOMO®-

attest-met-productcertificaat en de garantie. 

 

7. Reparaties : Concepten I en II 

Kleine beschadigingen in geveltimmerwerk kunnen worden gerepareerd met een daartoe geschikt 

vulmiddel dat voldoet aan de eisen zoals vermeld in de SKH beoordelingsgrondslag 02-03.  
Een vulmiddel moet de volgende eigenschappen bezitten: 

 geen agressieve stoffen bevatten; 

 goed verwerkbaar zijn met eenvoudige gereedschappen; 
 goed hechten aan het omringende hout, zowel aan de langse- als aan de kopse kant; 

 goed egaal af te smeren, zonder dat het materiaal trekt; 

 bij verharding niet krimpen; 
 een snelle door en door droging hebben; 

 na uitharding goed schuurbaar zijn; 

 goed af te werken. 

Voor reparaties van geveltimmerwerk komen vooralsnog middelen op basis van epoxy of op basis van 
polyester in aanmerking. Indien de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aanvullende 

informatie bevat, dan moeten deze verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd. 

Van gerepareerde oppervlakken moet het grondverfsysteem (Concept I) of voorlaksysteem (Concept 
II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van 

de fabrikant/leverancier van het grondlaksysteem of het voorlaksysteem 
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8. Herstellen grondverfsysteem en voorlaksysteem Concepten I en II 

Het grondverfsysteem (Concept I) of het voorlaksysteem (Concept II) en het houtvochtgehalte moeten 
aantoonbaar worden gecontroleerd. Het houtvochtgehalte dient overeen te komen met de percentages 

genoemd in de houtinformatiebladen van de KVT. In geval van verwering, slijtage of beschadiging, 

moet het grondverfsysteem (Concept I) of voorlaksysteem (Concept II) tot de oorspronkelijke 
laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier 

van het grondlaksysteem of het voorlaksysteem 

 

9. Voorbereiding voor het beglazen: Concept I  
Voorafgaande aan het beglazen moet het grondverfsysteem en het houtvochtgehalte aantoonbaar 

worden gecontroleerd. In geval van verwering, slijtage, beschadiging of vervuiling, moet het 

grondverfsysteem tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld zie paragraaf  8 van deze 
verwerkingsvoorschriften. 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 KVT 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. 
 

10. Voorbereiding voor het beglazen: Concept II  

Voorafgaande aan het beglazen moet het voorlaksysteem en het houtvochtgehalte aantoonbaar worden 
gecontroleerd.  

In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het voorlaksysteem tot de oorspronkelijke 

laagdikte worden hersteld zie paragraaf 8.  

De houten gevelelementen moeten overeenkomstig katern 12 van de KVT beglaasd worden. De 
beglazing van houten gevelelementen die moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid 

moeten beglaasd worden overeenkomstig paragraaf 4.3.1 van de SKH-publicatie 98-08. 

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

11.  Het plaatsen van glas: Concept I 

Het glas dient geplaatst te worden volgens katern 12 van de KVT en de NPR 3577. 
 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 de timmerfabrikant. 
 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.  

Andere uitvoeringen dan hout moeten geplaatst worden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften 
van de fabrikant/leverancier. 

De door de timmerfabrikant op de houten neuslatten geplaatste afstandsblokjes niet verwijderen. 

 

12.  Het plaatsen van glas: Concept II 

Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers moeten geplaatst worden overeenkomstig katern 12 

van de KVT.  

 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 de timmerfabrikant. 
 De door de timmerfabrikant geplaatste houten dorpelafdekker niet verwijderen. 

  

Andere uitvoeringen dan hout moeten geplaatst worden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften 

van de fabrikant/leverancier. 
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13. Eindafwerking Concept I 

De eindafwerking op het grondverfsysteem moet binnen 6 maanden na aflevering op de bouwplaats 

worden aangebracht. 
 

Deze eindafwerking bestaat uit minimaal 2 lagen met een totale minimale droge laagdikte van 50 µm. 

De lagen dienen te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
verffabrikant/leverancier.   

 

14. Eindafwerking Concept II  

De eindafwerking van het voorlaksysteem moet binnen de in de onderstaande tabel aangegeven 
periode aangebracht worden (te rekenen vanaf de levering van het gevel timmerwerk op de bouw-

plaats) 

 
Dekkend werk 18 maanden 

Transparant werk 6 maanden 

 
De eindafwerking moet met een minimale droge laagdikte van 30 µm worden aangebracht. 

De laag dient te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 

verffabrikant / leverancier.   

 

15. Het plaatsen van deurdrangers, deurstoppers of elektronisch sluitwerk 

Voor het plaatsen van elektronisch sluitwerk en de bijbehorende veiligheidsinstructies dienen de 

voorschriften van de leverancier gevolgd te worden. 
 

Voor het plaatsen van deurdrangers dient rekening te worden gehouden met een toename van het 

deurgewicht met 37%. Als gevolg hiervan dient de toepassing van meer of zwaardere scharnieren 
hierop te worden aangepast. 

 

Voor het plaatsen van deurdrangers met rem/demping 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. 

 

Voor het plaatsen van een vloerstopper op een afstand van 60% 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. 

 

16. Onderhouds- en schoonmaakadvies: Concept I, II en III 

Afhankelijk van de expositieomstandigheden, de kleur en een dekkende of transparante afwerking 

moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Indicatief kan het door de NBvT en SGT 
gepubliceerde schema aangehouden worden. Bepalend is het verftechnisch onderhoudsadvies van de 

fabrikant/leverancier van de eindafwerking. 

Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk moet ook het binnenschilderwerk bij het 
onderhoud worden betrokken. 

 

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. 
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17. Overige onderhoudsadviezen: Concept I, II en III 

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 jaar; 

 schuimbanden : circa 10 tot 20 jaar; 

 kitten : circa 10 tot 15 jaar.  

 

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- 

of polyurethaankit of gelijkwaardig met KOMO certificaat volgens BRL 2803 klasse V3, V4 of V5. 
 

Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers, aluminium profielen en scharnieren niet 

meeschilderen. 
 

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 te worden van een randje van de eerder genoemde kit. 
 

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 opnieuw afstellen. Geef alle scharnieren, 
draaipunten, raam- en deursluitingen, sloten en dergelijke elk jaar een druppeltje zuurvrije olie voor 

gesmeerd draaien en sluiten. Draait de sleutel zwaar, dan 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 siliconenspray gebruiken). 
 

Vervanging van droge dichtingsrubbers of profielen (met KOMO certificaat volgens BRL 0809 en 

volgens NEN 5656), hang- of sluitwerk, glas of brievenbus dient volgens de voorschriften van de 
betreffende leverancier, met inachtneming van de hiervoor genoemde adviezen en meestal door een 

vakman plaats te vinden. 

 

De veiligheids- en onderhoudsinstructies van de leveranciers van elektronische sluitingen of andere 
veiligheidsvoorzieningen (deurdrangers etc.) dienen te worden opgevolgd. 
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18. Deurrompen 
Alvorens de deur afgehangen wordt dienen de kopse kanten zoals de omfrezingen, slotgaten en 

scharnierinkrozingen te worden voorzien van een middel volgens SKH-publicatie 07-01. 

Het middel dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. 
Verder dient de deur minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept I volgens de BRL 0803. 

De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag 

gesloten te zijn volgens de SKH-publicatie 06-02 en binnen 6 maanden afgewerkt te worden. 
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TRANSPORT EN OPSLAG OP DE BOUW 
 

 
1) Veiligheid algemeen 
 

 Deze instructie dient gelezen te worden vóórdat er opslag of transport op de bouw plaatsvindt. 
 

 Bokken of pakketten altijd tillen door lepels onder het pakket, óf hijsen door middel van stroppen om het 
pakket. Stroppen nooit aan een stijl of bovendorpel bevestigen. 

 

 Een pakket of bok mag onder geen enkele voorwaarden gehesen worden met behulp van de hijspunten, 
ook al zijn deze hijspunten soms aanwezig. Hijsen mag alleen dan als de hijsstroppen door de vorklepel 
uitsparingen gehaald worden en goed rondom het pakket bevestigd zijn. 

 

 Het is niet toegestaan om bokken als hulpmiddel voor personenvervoer te gebruiken. 
 

 Bij gebruik van hijsevenaar vóóraf controleren of deze nog voldoet aan de veiligheidseisen!  
De hijshoek dient minimaal 60º te zijn. Hijsen met een evenaar is ook mogelijk. 
 
 
 

 
 
 
 

 Werk altijd met het bevestigingsmateriaal dat geleverd is (indien van toepassing). 
 

 U bent zelf verantwoordelijk dat er gewerkt wordt met transportwerktuigen en uitrustingstukken die voldoen 
aan de laatste Arbo-eisen en welke aantoonbaar periodiek worden gekeurd. 
Gebruik van gecertificeerde (hijs)middelen is verplicht. 
W&N draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien er gebruik gemaakt wordt van onveilige transport-
werktuigen cq. uitrustingstukken. 

 

 Het gebruik van PBM’s is vereist. 
 

 U dient altijd te waarborgen dat pakketten en bokken niet kunnen omvallen. 
 

 Controleer altijd dat de belading van de bok niet kan schuiven. Een aangebroken bok / pakket mag nooit 
getransporteerd worden, eerst moet alles goed vastgezet te worden. 
Houd rekening met oneffenheden bouwterrein. 

 
 
2) Controle bij aflevering 
 

 Komen geleverde producten overeen met gegevens op vrachtbrief? 
 

 De merken en de wijze van merken juist? 
 

 Vertonen producten zichtbare gebreken als gevolg van transport of anderszins? 
 

 Afwijkingen dienen genoteerd te worden op de vrachtbrief. 
 

 In geval van afkeur per ommegaande contact opnemen met Westerveld & Nederlof BV en zo nodig met: 
 

 SKH 
 ‘Het Cambium’ 
 Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen 
 Postbus 159, 6700 AD Wageningen 
 Telefoon: (0317) 453425 
 Fax: (0317) 412610 
 E-mail: mail@skh.org 
 Website: http://www.skh.org 
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3) Opslag 
 

 Opslag timmerwerk altijd op vlakke en stevige ondergrond. 
 

 Opslag op verharde ondergrond met goede waterafvoer, onderkant vrij van ondergrond. 
 

 Waarborgen dat pakketten en bokken niet kunnen omvallen. 
 

 Timmerwerk tegen zon, regen- of sneeuwval beschermen indien timmerwerk langer dan 2 weken buiten 
staat. 

 

 Indien het timmerwerk onder zeil wordt opgeslagen, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen zeil 
en timmerwerk een zodanige ruimte aanwezig is, dat natuurlijke droging van timmerwerk mogelijk is. 

 
 
4) Transport op bouwplaats 
 

 Bokken of pakketten altijd tillen door lepels onder het pakket, óf hijsen door middel van stroppen om het 
pakket. Stroppen nooit aan een stijl of bovendorpel bevestigen. 

 

 Bij laden / lossen en transport voorkomen van beschadigingen. 
 

 Bewegingen tijdens transport zoveel mogelijk beperken. Houd rekening met oneffenheden bouwterrein. 
 

 Verplaats nooit meer dan één beladen bok of pakket per keer. 
 

 Transporteer zo rustig mogelijk, voorkom sterke versnellingen of vertragingen. Let op dat er geen personen 
in de buurt zijn en daardoor gevaar lopen. 

 

 De tijdelijke voorzieningen t.b.v. het goed en veilig transporteren van het timmerwerk dienen vooraf gecon-
troleerd te worden en moeten gedurende de verdere verwerking op de bouwplaats worden gehandhaafd. 

 

 Een pakket of bok mag onder geen enkele voorwaarden gehesen worden met behulp van de hijspunten, 
ook al zijn deze hijspunten soms aanwezig. Hijsen mag alleen dan als de hijsstroppen door de vorklepel 
uitsparingen gehaald worden en goed rondom het pakket bevestigd zijn. 
 

 Zonder deugdelijke transportvoorzieningen mag het product niet vervoerd worden ! 
 

 Deurrompen dienen tijdens transport en gedurende de opslag afdoende tegen weersinvloeden, 
beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund, minimaal 1 ligger per 
meter, dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 1 meter. 

 De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren 
 gehandhaafd blijft. 
 
 
5) Demontage pakket 
 

 Alle elementen pas los maken nadat de hijsvoorziening is aangebracht. 
 

 Het eerste element, welke geplaatst is in een bok, is vastgemaakt met een band aan de bok. Controleer al-
tijd of deze nog deugdelijk is. 
De overige elementen kunnen door middel van het verwijderen van de draadnagels uit de bok gehaald 
worden (1 voor 1). 

 

 Aangebroken pakketten met kozijnen worden instabiel ná het verwijderen van een aantal kozijnen. Zet 
pakket daarom goed vast. 
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gevelelementen op de bouw; 
hoe te stellen en in te metselen

informatie voor uitvoerders en  
timmerlieden op de bouwplaats

Lossen 

Elke timmerfabrikant heeft hiervoor z’n eigen regels. In het  
kort komen deze neer op: verplaatsen verticaal (rechtop),  
het ondersteunen van de onderzijde en bij hijsen de stroppen  
onder het kozijn door trekken en niet aan een stijl of boven-
dorpel bevestigen.

Opslag op het werk 

Opslag in zon, weer en wind komt de kwaliteit niet ten goede. 
Het beste is de kozijnen direct van de auto naar de plaats in 
de gevel te brengen. Als de kozijnen op het werk blijven staan 
stelt dat eisen aan de opslagplaats. De kozijnen moeten vrij 
van de ondergrond (100-300 mm) staan, afgedekt met zeilen 
en met ventilatiemogelijkheden tussen de pakketten.

De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken, wij  
vragen u bij het verwerken daarvan dat ook te doen. Hierbij geven wij u enkele tips voor opslag 
en verplaatsen op het werk, het stellen en inmetselen. Niet omdat wij dat zo goed kunnen, 
maar omdat we weten wat het beste is voor onze producten.

Lossen en opslag op het werk

Ventilatie

In strop hijsen

Vertikale opslag

300 mm

100 mm
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100 - 
150 mm

100 - 150 mm

Maximaal  
300 mm

Maximaal  
300 mm

Stellen
Voorbereiding  

De kozijnen controleren op haaksheid (rechthoekig-
heid) en deurstijlen voorzien van een hulplat om 
‘doormetselen’ te voorkomen. De naad tussen het 
binnenspouwblad en kozijn afdichten. Vooraf met 
compressieband of achteraf met PUR-schuim. 

Verankeren en ondersteunen
 

De kozijnen aan het binnenspouwblad verankeren.  
Bij metselwerk is een hoekbeugel gebruikelijk. Het  
aantal ankers en de juiste plaats is afhankelijk van de 
afmetingen van de kozijnen. Onderdorpels van kunst-
stof, kunst- en natuursteen van (dubbele) deurkozijnen 
goed ondersteunen en vastzetten. Zie hiervoor onze 
verwerkingsvoorschriften en/of de verwerkingsvoor-
schriften van de fabrikant van laagreliëfdorpels.  
Beugels bij stijlen maximaal 750 mm hart op hart. 
Bovendorpels van dubbele deurkozijnen en schuifpuien 
altijd in het midden bevestigen. Dit geldt ook voor alle 
kozijnen breder dan 2500 mm.

Vochtwering

 
Om vocht te weren worden langs de stijlen en boven- 
en onderdorpel waterkerende lagen aangebracht.  
Op de bovendorpel dient deze laag minimaal 150 mm 
hoog opgezet te zijn tegen het binnenblad of op de 
stalen metselwerkdrager. Deze uit één lengte bestaan-
de folie moet links en rechts minstens 100 mm buiten 
het kozijn steken. Langs stijlen minimaal 80 mm brede 
en bij onderdorpels minimaal 100 mm brede stroken 
aanbrengen. Alle lagen dakpansgewijs op elkaar laten 
aansluiten.

100 - 300 mm

100 - 300 mm

100 - 750 mm

Naad afdichten met PUR
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kit

kit

kit

luchtdichting

Kozijnen koppelen 
 

Hout kan krimpen en uitzetten. De ankers of beugels 
moeten daarvoor wel de ruimte hebben. De naad aan 
de binnenzijde luchtdicht afwerken, de naden aan de 
buitenzijde afkitten.
Dit geldt voor zowel horizontaal te koppelen kozijnen  
in een vlak als onder een hoek.

Metselen 
Kozijnen beschermen  

De kozijnen arriveren in een goede conditie en keurig  
in de verf op het werk. Dat moet tijdens de bouw ook 
zo blijven. Beschadigingen, spijkergaten en valspecie 
zijn funest voor later. Hoekbeschermers in de deurope-
ningen zijn effectief. Het afdekken van dorpels bij deur-
openingen is eveneens een noodzaak. Valspecie komt 
met regelmaat op dorpels van ramen en kozijnen voor. 
Daarom deze afdekken totdat het glas wordt geplaatst. 
Dit geldt met name voor Concept I. (Bij Concept II zijn 
deze voorzieningen in de timmerfabriek aangebracht).

Scheef en rond ingemetseld - dat willen we niet 

Bij het metselen wordt steeds een steen (licht) tegen 
de kozijn(deur)stijl gedrukt. Daardoor zal deze door-
buigen. Naast een slordig gezicht passen de ramen  
of deuren ook niet meer. Een probaat middel om dit 
voor te zijn is de hulpstellat. Het kozijn op de juiste 
hoogte stellen is belangrijk. De bovenkant van de 
onderdorpels van de (voor)deurkozijnen mogen niet 
meer dan 20 mm boven de bestrating en de vloer-
bedekking uitkomen.  

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



Deur in kozijn fixeren met stelblokjes

Stelblokjes

Stelblokjes

Deurkozijnen
 
 
Deuren worden doorgaans in de fabriek afgehangen. De 
combinatie deur en kozijn gaat naar het werk. Voor het 
stellen wordt de deur, vanwege het gewicht, er uit ge-
haald. Veelal kloppen de sluitnaden bij het terugplaatsen 
niet meer. Voor de zekerheid is het handig als volgorde 
aan te houden: deur er uit halen, kozijn stellen, ankers los-
vast aanbrengen en de deur terughangen. De sluitnaden 
met stelblokjes fixeren en als laatste de ankers vastzetten. 

 

Raamdorpelstenen / waterslagen 
 

Het aanbrengen van (gelijmde) raamdorpelstenen is 
een routineklus maar wel erg belangrijk. Hierbij gaat 
het om de juiste hellingshoek en vooral ook om het  
5 mm vrijhouden van de houten onderdorpel ten  
opzichte van de raamdorpelsteen. Hiervoor zijn  
diverse handige hulpmiddelen ontwikkeld. Dit hulp-
middel wordt óf standaard door de timmerfabrikant 
onder de dorpel aangebracht óf door de leverancier 
van de gelijmde raamdorpelstenen meegeleverd  
(zie verwerkingsvoorschriften). 
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Merkteken

SKH-merkteken 

 
Al onze gevelelementen zijn KOMO®- gecertificeerd en voorzien van een merkteken 

(rond of ovaal). Op het merkteken staat de inbraakwerendheidsklasse: klasse 0 voor 

onbereikbare elementen (zonder extra eisen) en klasse 2 voor bereikbare. Klasse 2 

voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Is op de elementen de 10-jarige verzekerde 

garantie van Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) van toepassing, dan is dat ook op 

het merkteken aangegeven.

Voorbeeld: Merkteken grijs

Voorbeeld 
draaiende 
delen

Onderdorpels 
 
 
Behalve kunststof of -steen wordt ook hout als on-
derdorpel toegepast. De onderkant van hardhouten 
dorpels behoren minstens 50 mm boven een betegeld 
pad of terras te komen. (Bij naaldhouten dorpels is 
deze maat ten minste 300 mm!) Bij een gazon of tuin 
adviseren wij tussen de onderkant van de hardhouten 
onderdorpel en het maaiveld een afstand van 150 à  
200 mm aan te houden. Wordt deze maat niet gehaald 
dan blijven de onderdorpels te lang vochtig met als 
gevolg schade aan beglazing en houtwerk.

Hefschuifpuien 
 

Kozijnen met enkele of dubbele schuifdeuren vragen veel 
aandacht. Het zuiver verticaal en horizontaal stellen en  
inmetselen bepaalt, voor nu en later, of de deur moei-
teloos schuift. Een eerste vereiste hiervoor is het juist 
plaatsen en vastzetten van de hoekbeugels en ankers.
Onderdorpels maar ook tussenstijlen dienen met extra 
beugels bevestigd te worden. Het aantal is afhankelijk  
van de materiaalkeuze. Zie hiervoor onze verwerkings-
voorschriften en/of de verwerkingsvoorschriften van  
de fabrikant van laagreliëfdorpels.

Dorpel in midden altijd ondersteunen

Dorpel waterpas

Afstand onderkant kozijn - bestrating

minimaal 50 mm
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Concepten I, II en III

Kozijnen, ramen en deuren worden in drie uitvoeringsvormen,  

Concept I, II of III, geleverd.

 

Concept I    is het bekende in hardhout uitgevoerde gevelelement voorzien van 

grondverf. De vervolgafwerkingen, zoals beglazen en de voorlak- en 

aflaklaag, binnen 6 maanden na aflevering aanbrengen;

Concept II  is voorzien van dorpelafdekkers, neuslatten, een voorlaklaag en 

beschermende voorzieningen op de liggende en kwetsbare delen. 

De vervolgafwerking, de aflaklaag, binnen 18 maanden na aflevering 

aanbrengen;

Concept III  is een door de timmerfabrikant te plaatsen compleet beglaasd en  

afgelakt element. Deze laatste valt geheel buiten de reikwijdte van  

deze brochure.

Postbus 24  1400 AA  Bussum  |  Tel. (algemeen) 035 - 6947014  |  Tel. (technisch secretariaat) 035 - 6782385  |  Fax 035 - 6944910
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gevelelementen op de bouw; 
beglazen en schilderen op het werk

    informatie voor uitvoerders, 
glaszetters en schilders  
       op de bouwplaats

Binnen- en buitenbeglazing 
 
Binnenbeglazing wordt van binnenuit geplaatst, buiten- 
beglazing van buitenaf. Na plaatsing mag het glas het hout  
niet raken. Daartoe dienen de kunststof steun- en stelblokjes 
tussen glas en hout. De ontstane ruimte rondom het glas staat 
in open verbinding met de buitenlucht. De binnen- en buiten-
voegen afkitten. Houd de verticale glaslatten 4 mm korter aan 
de onderzijde. Deze naden ook afkitten.  

De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken, wij  
vragen u deze benadering ook op het werk door te zetten. Hierbij geven wij u enkele tips  
over het beglazen en schilderen op de bouwplaats. Niet omdat wij dat zo goed kunnen,  
maar omdat we weten wat het beste is voor onze producten.

Glas plaatsen
Glas plaatsen is zeer secuur werk. Kitdichting en goede ventilatie rondom het glas  
bepalen in hoge mate de uiteindelijke kwaliteit van het kozijn. Veel schade is te wijten  
aan tekortkomingen tijdens het beglazen.

Afstandblokje

VOORBEELD:
Buitenbeglazing
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Ventilatieroosters in draaiende delen  

In zowel ramen als deuren zijn ventilatieroosters  
te plaatsen. Het rooster met een beglazingsrubber  
op het glas plaatsen. Vervolgens het geheel in de 
sponning aanbrengen. Ook hier geldt: het glas bij  
de draaiende delen diagonaal opklossen. Bij vast-
glaskozijnen kan het rooster wel op het glas worden  
gekit. Bij hefschuifdeuren is het even opletten dat  
er geen (rooster)knoppen of iets dergelijks buiten  
de schuivende delen steken.

Water- en luchtdichting 

Woningen dienen te voldoen aan de Bouwbesluit-eis  
van luchtdicht bouwen. Dit heeft mede invloed op  
beglazen. Een regendichting wordt altijd aan de buiten-
kant van het glas aangebracht en een luchtdichting (bij 
binnenbeglazing) aan de binnenkant. Zonder adequate 
luchtdichting is geen waterdichting mogelijk. De lucht-
dichting wordt aan de binnenzijde aangebracht door  
het afkitten van de (speciale) sponning van de glas- 
latten (zie details). Andere mogelijkheden zijn er ook  
(zie verwerkingsvoorschriften timmerfabrikant).

Afdichting 

De eerste handeling is het schoonmaken van de spon-
ningen. Vuil en cementresten belemmeren een goede 
ventilatie en kithechting. De verflaag moet dicht en  
gemiddeld 100 micrometer dik zijn (zoals de timmer-
fabrikant deze bij Concept I aflevert). Is dit niet het geval  
dan eerst de sponning schilderen en beschadigingen 
correct bijwerken. Vervolgens in de sponning eerst tegen 
de zijkant cellenband aanbrengen en later ook op de te 
bevestigen neus- en glaslatten. Dit cellenband vormt  
de onderkant - de bodem - van de kitvoeg.

 Ramen en deuren 
 
Het glas in draaiende delen (ramen en deuren) moet 
altijd diagonaal worden ondersteund door steun- en 
stelblokjes vanuit de onderhoek-hangzijde (het zoge-
naamde opklossen). Deze wijze van beglazen geeft 
extra steun aan het raam en brengt het glasgewicht 
over naar een hoekpunt van raam of deur. In geval  
van binnenbeglazing zijn, door de timmerfabrikant,  
ventilatiesleuven/gaten aangebracht. Deze sleuven/ 
gaten beslist niet dichtkitten!
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Binnenbeglazing 

Ter voorkoming van indringing van water moet naast 
het afkitten aan de buitenzijde aan de binnenzijde de 
zgn. hieldichting worden aangebracht. Nadat het glas 
in de sponning op de steun- en stelblokjes is gezet (bij 
draaiende delen opklossen), moet onder het binnenste 
glasblad een kitril worden aangebracht. Deze over de 
gehele lengte van onder- of tussendorpel aanbrengen. 
Langs de stijlen minstens 100 mm hoog opzetten om te 
voorkomen dat het opgestuwde regenwater kan binnen-
komen (ventilatieopeningen vrij houden.) Bij het beglazen 
ook de aansluiting van het aluminium beglazingsprofiel 
aan de buitenkant bij de stijlaansluiting afkitten.

Het is ook mogelijk de waterdichting en luchtdichting te 
combineren door de kitril onder het binnenste glasblad 
geheel rondom door te zetten. Ook hier de waarschu-
wing: ventilatieopeningen kitvrij houden! 

Glaslatten aanbrengen 

Dorpelafdekkers, neuslatten en overige glaslatten nagelen of 
schroeven (één en ander mede afhankelijk van inbraakwerend-
heidseisen). De neuslatten en dorpelafdekkers zijn voorzien 
van afstandsblokjes. Direct na het plaatsen van de ruiten en 
het aanbrengen van de glaslatten alle kitsponningen van zowel 
water- als luchtdichting afkitten. Onmiddellijk na het afkitten de 
spijkergaatjes in horizontale delen stoppen. Alle bevestigings-
middelen bij buitenbeglazing moeten van roestvaststaal zijn.
De hechtlengte voor het vastzetten van de glaslatten is voor 
schroeven 15 mm en die van nagels 21 mm. Bij neuslatten en 
dorpelafdekkers is de minimale hechtlengte in het hout 20 mm.

Schilderwerk 

Hang- en sluitwerk, aluminium- en kunststofprofielen,  
scharnieren etc. beslist niet schilderen. Verschillende profielen 
zijn van een beschermlaag of folie voorzien; deze pas na het 
schilderen verwijderen. Het schilderwerk is voor de levensduur 
van de houten elementen zeer belangrijk. De kwaliteit ervan is 
sterk afhankelijk van een goede voorbehandeling maar ook  
van de weerscondities tijdens het schilderen. Temperatuur en 
vocht zijn twee belangrijke factoren waarmee geen risico mag 
worden genomen.
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SKH-merkteken
 
Al onze gevelelementen zijn KOMO®- gecertificeerd en voorzien van een merkteken 
(rond of ovaal). Op het merkteken staat de inbraakwerendheidsklasse: klasse 0 voor 
onbereikbare elementen (zonder extra eisen) en klasse 2 voor bereikbare. Klasse 2 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Is op de elementen de 10-jarige verzekerde 

garantie van Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) van toepassing, 
dan is dat ook op het merkteken aangegeven.

Voorbeeld: Merkteken grijs

Merkteken

Voorbeeld 
draaiende 
delen

Concepten I, II en III

Kozijnen, ramen en deuren worden in drie uitvoeringsvormen,  
Concept I, II of III, geleverd.
 
Concept I  is het bekende in hardhout uitgevoerde gevelelement voorzien van 

grondverf. De vervolgafwerkingen, zoals beglazen en de voorlak- en 
aflaklaag, binnen 6 maanden na aflevering aanbrengen;

 
Concept II  is voorzien van dorpelafdekkers, neuslatten, een voorlaklaag en 

beschermende voorzieningen op de liggende en kwetsbare delen. 
De vervolgafwerking, de aflaklaag, binnen 18 maanden na aflevering 
aanbrengen;

 
Concept III  is een door de timmerfabrikant te plaatsen compleet beglaasd en  

afgelakt element. Deze laatste valt geheel buiten de reikwijdte van  
deze brochure. 
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 AFWERKINGSADVIES VERKLARING 

 
 
Hierbij verklaren wij, dat indien kozijnen en ramen van sapupira / meranti worden 
behandeld met Aplex Aqua Voorlak Dekkend, keuringsnorm 15.05 C.O.T., deze 
vochtregulerende grondlaag met ieder goed bekend staand product kan worden 
afgewerkt, waarbij zich geen hechtingsproblemen zullen voordoen, mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan. 
 
* De basislagen dienen gelijkmatig te worden aangebracht volgens de door ons 

vereiste en controleerbare laagdikte van 80 Mu droog. 
 
* De opslag van kozijnen op de bouw voor het stellen moet geschieden volgens de 

Komo-eisen. 
 
* Na het stellen op de bouw, binnen 18 maanden alle ongerechtigheden 

verwijderen en het geheel, na het doelmatig corrigeren van de eventuele gebreken 
van bouw- en weerschade, doelmatig schuren, waarna vol en gelijkmatig strak in 
voldoende laagdikte overstrijken met een dekkend product, welke minimaal 
voldoet aan de keuringsnorm 15.08 C.O.T. 

 
* De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij de daarvoor geschikte 

weersomstandigheden over een droge ondergrond. 
 
 
 STUY VERVEN B.V. 
 
 
 
 
 
 
 

Deze verklaring geldt alleen voor het werk: 
 
Aannemingsbedrijf: 
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Disclaimer
De	in	deze	onderhoudsvoorschriften	vermelde	informatie	is	GND	met	constante	zorg	en	aandacht	samengesteld.	
Desondanks	is	het	mogelijk	dat	informatie,	die	is	vermeld,	onvolledig	en/of	onjuist	is.
GND	behoudt	zich	het	recht	voor	om	eventuele	wijzigingen	met	onmiddellijke	ingang	en	zonder	enige	kennisgeving	door	te	
voeren.	GND	sluit	alle	aansprakelijkheid	uit	voor	directe	of	indirecte	schade,	van	welke	aard	dan	ook,	die	voortvloeit	uit	of	in	
enig	opzicht	verband	houdt	met	(het	gebruik	van)	deze	onderhoudsvoorschriften.
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1 GND-GARANTIE

1.1 GND-garantiereglement en onderhoudsvoorschriften 
Dit	onderhoudsvoorschrift	dient	in	samenhang	te	worden	gelezen	met	het	GND-garantiereglement	dat	voor	de	deuren	
geldt	ten	tijde	van	de	facturering	door	de	GND-aangeslotene.	De	onderhoudsvoorschriften	maken	samen	met	de	
verwerkingsvoorschriften	onderdeel	uit	van	het	KOMO-attest-met-productcertificaat	van	de	deurenfabrikant	en	vormen	de	
basis	voor	de	afgegeven	GND-garantie.	Deze	voorschriften	dienen	in	alle	situaties	aantoonbaar	nagekomen	te	worden.	De	
garantievoorwaarden	kunt	u	downloaden	op	www.GND.nl	of	opvragen	via	info@gnd.nl.	De	verwerkingsvoorschriften	worden	
door	de	deurenfabrikant	verstrekt.	

GND-garantie	op	houten	buitendeuren	in	het	kort	samengevat:
•	 Geldt	voor	deuren	met	een	GND-garantielabel	GND-II	en	GND-III
•	 Speelt	zich	af	tussen	de	deurenfabrikant	en	de	afnemer
•	 Geldt	voor	6	jaar
•	 Heeft	bij	GND-II	vooral	betrekking	op	houtrot	en	vlakheid	en	voor	GND-III	
	 ook	op	functionaliteit	van	alle	geleverde	deuronderdelen
•	 Heeft	geen	betrekking	op	het	deurkozijn

GND-garantie	geldt	weliswaar	voor	6	jaar,	bij	goed	onderhoud	gaan	de	deuren	echter	tientallen	jaren	mee	en	blijven	ze	goed	
functioneren.	Goed	onderhoud	als	follow-up	is	bovendien	een	vereiste	voor	GND-garantie	GND-II	en	GND-III.	
Ook	na	de	eerste	6	jaar	met	GND-garantie	als	rugdekking,	kunt	u	zich	tot	in	lengte	van	jaren	verzekeren	van	een	blijvend	
fraaie	buitendeur	door	het	GND-onderhoudsadvies	op	te	volgen.	GND	geeft	u	hiervoor	indicaties	aangaande	het	te	
verwachten	onderhoud.

1.2 GND-garantielabel
Deuren	met	GND-garantie	herkent	u	aan	het	GND-garantielabel.	Hierin	zijn	twee	garantie	niveaus	te	onderscheiden.

1.2.1 GND-II
Het	GND-garantielabel	GND-II	voor	een	(bouwfasebestendige)	deur	conform	BRL	0803	Concept	II	die	in	een	voorlaksysteem	
is	geleverd	of	geplaatst	en	binnen	1	maand	“nat”	beglaasd	en	binnen	6	maanden	(transparante	lak)	of	18	maanden	
(dekkende	lak)	na	levering	of	plaatsing	op	de	bouwplaats	afgelakt	moet	worden.	Hierbij	dient	tijdens	de	bouwfase	en	opslag	
maatregelen	genomen	te	worden	tegen	vervuiling	door	valspecie	en	stucwerk,	mechanische	schade	alsmede	dient	een	
onderwater	situatie	dienen	te	allen	tijde	voorkomen	te	worden.
			

1.2.2 GND-III
Het	GND-garantielabel	GND-III	voor	een	compleet	(industrieel)	afgewerkte	deur	conform	BRL	0803	Concept	III
				

Het	garantielabel	is	altijd	zichtbaar	maar	onopvallend	aangebracht	aan	de	scharnierzijde	van	de	deur.	Alleen	GND-
aangesloten	fabrikanten	mogen	dit	garantielabel	voeren.
Meer	informatie	en	de	complete	tekst	van	het	garantiereglement	vindt	u	op	www.gnd.nl.	
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JAAR NA OPLEVERING 1 2 3 4 5 6

DEKKENDE AFWERKING

GND	II,	voorlak	+	professionele	alkydhars/acrylaat	kwast/rol	applicatie - K - - - O

GND	III,	industrieel	aangebrachte	semigloss	aflak - K - - - O

TRANSPARANTE AFWERKING

GND	II	voorlak	+	professionele	alydhars/acrylaat	kwast/rol	applicatie - O - O - O

GND	III	Industrieel	aangebrachte	transparant	semigloss	aflak - O - O - O

2 REINIGINGSONDERHOUD

Reinigen	draagt	sterk	bij	aan	een	langere	levensduur	van	de	deuren.	Vuile	deuren	verweren	sneller.	Daarom	is	regelmatig	
schoonmaken	met	water	en	eventueel	een	zachte	zeepoplossing	nodig.	Resten	van	de	zeepoplossing	dienen	met	schoon	
water	verwijderd	te	worden,	waarna	het	deuroppervlak	droog	gemaakt	dient	te	worden	met	een	zachte	doek.	Reinig	ook	
het	glas	en	de	kit	rond	de	ruiten.	Houd	deursponningen	en	het	kozijn	schoon.	Doe	hetzelfde	met	de	eventueel	aanwezige	
tochtdichting	en	automatische	valdorpel.

3 PERIODIEKONDERHOUD

3.1 Onderhoud verfsysteem
Goed	onderhoud	gaat	gepaard	met	periodieke	kwaliteitscontrole	en	het	direct	verhelpen	van	kleine	ongerechtigheden.	
Het	gaat	hier	om	onderhoud	dat	om	de	paar	jaar	nodig	is.	Hoe	vaak	onderhoud	nodig	is	hangt	af	van	een	aantal	externe	
factoren	zoals:
•	 Reinigingsfrequentie
•	 Intensiteit	van	het	gebruik
•	 Beschutte	of	onbeschutte	ligging
•	 Situering	op	het	zuiden	/	westen

Voor	behoud	van	de	GND-garantie	moet	het	onderhoudsschema	voor	een	dekkende	of	een	transparante	afwerking	
aantoonbaar	worden	aangehouden.	

Het	kan	zijn	dat	de	verfleverancier	of	fabrikant	u	omwille	van	de	productaansprakelijkheid	en	het	type	ondergrond	een	ander	
onderhoudsadvies	voorschrijft.	Bij	twijfel	is	het	verstandig	bij	GND	te	informeren	naar	de	eventuele	consequenties	voor	de	
GND-garantie.	Ook	zijn	er	bij	GND	aangesloten	fabrikanten	die,	in	aansluiting	op	de	GND-garantie	GND-III,	extra	garantie	
geven	of	het	laksysteem.	In	dit	geval	dient	u	de	voorschriften	en	de	adviezen	van	de	fabrikant	op	te	volgen.	

3.1.1 Onderhoudsschema
Belangrijk	onderdeel	van	het	onderhoud	is	het	periodiek	inspecteren,	schilderen	of	lakken	van	de	deur.	GND	heeft	op	basis	
van	langdurige	ervaring	onderstaand	onderhoudsschema	opgesteld.	

Houdt	er	rekening	mee	dat	de	uiteindelijke	frequentie	waarmee	periodiek	schilderwerk	uitgevoerd	moet	worden	mede	
afhankelijk	is	van	de	kleurkeuze	van	uw	deur.	Bij	een	dekkende	afwerking	van	een	buitendeur	bent	u	vrij	in	uw	kleurkeuze.	
Onthoud	evenwel,	dat	lichte	kleuren	altijd	een	gunstiger	onderhoudsresultaat	opleveren	dan	(zeer)	donkere	kleuren.	Hoe	
lichter	de	kleur,	des	te	langer	de	afwerklaag	zijn	beschermende	functie	blijft	vervullen.	Verfsystemen	uitgevoerd	in	donkere	
kleuren	verouderen	sneller.	Het	toepassen	van	donkere	kleuren	zorgt	bij	zonbelasting	voor	een	hogere	temperatuur,	dit	komt	
het	behoud	van	de	vormstabiliteit	en	daarmee	het	functioneren	van	de	deur	niet	ten	goede.

Let	bij	het	onderhoud	met	name	op	de	omkanten	van	de	deuren	en	zorg	dat	openingen	voor	onder	andere	een	briefsleuf	of	
rooster	meegenomen	worden.

Basis onderhoudsschema*
K = Kwaliteitscontrole (inspecteren op gebreken en zo nodig bijwerken)
O = Overschilderen (bijwerken en geheel een nieuwe laag aanbrengen) 
* Individuele fabrikanten kunnen als gevolg van nieuwe applicatietechnieken en verfsoorten een gunstiger onderhoudsschema aanbieden 
vraag in dit geval bij de deurenfabrikant de bijbehorende onderhoudsvoorschriften op
Opmerking: Dit onderhoudsvoorschrift gaat in na de oplevering van de afgewerkte deur 
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3.2 Onderhoud aan dichtingsmiddelen en hang en sluitwerk

Tijdens	onderhoudswerkzaamheden	moet	tevens	de	aan	en	op	de	beur	bevestigde	onderdelen	nagekeken	en	onderhouden	
worden.	Voor	de	diverse	onderdelen	adviseren	wij	u	het	volgende	onderhoud.	

Kit
Controleer	de	beglazingskit	op	scheurtjes	of	plaatselijk	loslatende	kit.	Met	name	de	hoeken	dienen	gecontroleerd	te	worden.	
Herstel	deze	zodat	indringen	van	vocht	voorkomen	wordt	en	aantasting	van	het	isolatieglas	en	vochtschade	aan	het	hout	
geen	kans	krijgt.	

Scharnieren
De	scharnierpennen	uitnemen	en	licht	invetten	met	zuurvrije	vaseline.	Scharnieren	bij	voorkeur	niet	schilderen.

Veiligheidsdeursloten en meerpuntsluitingen
Voor	sloten	raden	wij	aan	eenmaal	per	jaar	de	dag-	en	de	nachtschoot	en	de	haakschoten	licht	in	te	vetten	met	zuurvrije	
vaseline.	Het	slot	niet	schilderen	en	bij	montage	van	het	beslag	houtmot	en	krullen	verwijderden.	Er	mag	niet	door	het	slot	
geboord	worden.

Veiligheidscilinders
Gebruik	geen	olie,	grafiet	of	vet.	Vuil	en	stof	kleven	hier	aan	vast.	De	cilinders	inspuiten	met	speciale	cilinder-	en	slotspray.

Aluminium veiligheidsbeslag of deurnaalden
Regelmatig	reinigen	met	een	zeem	en	vloeibaar,	niet	agressief	schoonmaakmiddel	en	water.	Gebruik	geen	schuur¬middelen	
of	schuursponsjes,	deze	veroorzaken	krassen.

Valdorpels
Een	valdorpel	(niet	altijd	aanwezig)	zorgt	voor	tochtdichtheid	aan	de	onderzijde	van	de	deur.	Controleer	bij	periodiek	
onderhoud	de	werking.	Zonodig	demonteren,	reinigen,	smeren	en	opnieuw	plaatsen	en	afstellen.

Kierdichtingen
Een	tochtprofiel	in	het	kozijn	of	het	kaderrubber	in	de	deur	kan	afhankelijk	van	het	materiaal	gevoelig	zijn	voor	veroudering.	
Vuil,	UV-licht	en	Koude	temperaturen	kunnen	het	rubber	bros	en	hard	maken	waardoor	dit	minder	goed	functioneert	of	
scheurt.	Regelmatig	reinigen	en	met	een	licht	gevette	(zuurvrije	vaseline)	doek.	De	rubbers	inwrijven	verlengt	de	levensduur	
en	soepelheid.
Voorkom	ten	alle	tijden	verfvervuiling	op	de	kierdichting.	Verwijder	deze	indien	mogelijk	bij	een	schilderbeurt	voordat	de	lak	
gedroogd	is.

Brandvertragende- of opschuimende strippen 
Uitgedroogde	brandvertragende-	of	opschuimende	strippen	voor	brandwerende	deuren	vervangen.	Informeer	voor	specifiek	
gebruikte	materialen	bij	de	fabrikant	van	de	deuren.	

Versie:	022014

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoudsvoorschriften 
   Deurenfabriek Suselbeek b.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



 2 

 
 

 
Inhoudsopgave 

 
 
1. Inleiding ......................................................................................................................... 3 
 
 
 
2.  Reinigingsonderhoud………………………………………………………….………………. 4  
 
 
3.      Onderhoud laksysteem   ..………………………….…………………….……………………4 
3.1    Periodiek onderhoud in drie onderhoudsklassen ….…………….………………………….4 
3.2    Klasse I (lichte kleuren)  …………………………..….………….…………………………….4 
3.3    Klasse II normaal…..………………………..………………………………….……………….4 
3.4    Klasse III (donkere kleuren)…………………………………………………….………………4 
 
 
 
4       Tabel overzichtsschema inspectie- en onderhoud…………………….……………………..5 
 
 
 
5. Inspectie en onderhoud…..……..……………………………………………………………… 6 
5.1 Inspectie en onderhoud van het laksysteem…………………………………………………. 6 
5.2   Inspectie en onderhoud van de beglazing……………………………………………………. 6 
5.3  Onderhoud afdichtingsmaterialen……………………………………………………………… 6 
5.4 Onderhoud draaiende delen……………………………………………………………………. 6 
5.5 Onderhoud van beluchtingsopeningen………………………………………………………… 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



 3 

1. Inleiding 
 
In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® attest met productcertificaat voor Houten 
Buitendeuren (BRL 0803) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De drie 
concepten staan voor drie vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd. Door 
expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen deurenfabriek 
en eindgebruiker over en weer duidelijk. In Concept I worden de deuren, voorzien van een 
grondverfsysteem en voorzieningen, door de deurenfabrikant als halfproduct geleverd. In Concept II levert 
de deurenfabriek de gevelproducten meer compleet, pas en arm geschaafd, voorzien van alle infrezingen 
voor het hang- en sluitwerk en een voorlak systeem. In Concept III is de deurenfabriek geheel 
verantwoordelijk voor het monteren van het hang- en sluitwerk en het beslag, gecertificeerd afgehangen, 
beglazen en aflakken van de gevelproducten.  
 
 
Leden van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) kunnen het Concept waarbinnen de 
levering plaatsvindt kenbaar maken aan de hand van één van de navolgende logo’s. 
 
 

 
 

 

       SGT I            GND/SGT II             GND/SGT III 
 
 
De BRL 0803 vereist onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften 
meelevert bij afleveringen van deuren binnen Concept I en II Zie (website www.suselbeek.nl). De inhoud 
van de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende 
instelling in het kader van het KOMO® attest met productcertificaat. 
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2 Reinigingsonderhoud 
 
Reinigen verlengt de levensduur van een deur. Vuile deuren verweren sneller.  

• Uw deur is voorzien van een watergedragen verfsysteem let derhalve op met agressieve of 
schurende schoonmaakmiddelen. Absoluut geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol 
bevatten. 

‘’Regelmatig schoonmaken met water een beetje schoonmaakmiddel is voldoende’’. Ook het glas en de 
kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten 
schoon worden gehouden. 
 
3. Onderhoud laksysteem  
 
 
3.1 Periodiek onderhoud in drie onderhoudsklassen 
 
Afhankelijk van de omstandigheden waaraan de deur blootstaat moet periodiek deskundig onderhoud 
plaats vinden. Indicatief kan onderstaand schema aangehouden worden. Bepalend is het verftechnisch 
onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier betreffende de eindafwerking. 
 
Bij de indeling is een relatie gelegd tussen kleur en temperatuurstijging in de afwerklaag op het 
houtoppervlak. 
 
3.2     Klasse I = gunstig (lichte kleuren) 
(temperatuurstijging < 36C.) 
 
Deze kleuren kunt u onder alle omstandigheden toepassen: bij voorkeur indien sprake is van factoren die 
ongunstig inwerken op de onderhoudsfrequentie van het timmerwerk. Bijvoorbeeld als er sprake is van 
een sterke zonbelasting of naaldhout is toegepast in uw geveltimmerwerk. Bij kleuren uit Klasse I kunt u 
het onderhoudsschema ‘Lichte kleuren’ aanhouden. 
 
3.3     Klasse II = normaal 
(temperatuurstijging tussen 36 en 44 C.) 
 
In principe kunt u ook bij kleuren die onder Klasse II vallen uitgaan van het onderhoudsschema ‘Lichte 
kleuren’ voorzien van de volgende kanttekeningen. 
Voor kleuren uit Klasse II geldt altijd het advies om de liggende delen met een grotere frequentie te 
inspecteren. 
Voor kleuren uit Klasse II geldt het onderhoudsschema voor ‘Donkere kleuren’, zodra sprake is van 
omstandigheden, die in de zomer kunnen leiden tot extreem hoge luchttemperaturen in combinatie met 
een directe zonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zeer beschut gelegen zuid-zuidwest gevels en 
aan geveltimmerwerk dat zich direct boven een warmtereflecterend vlak bevindt. 
 
3.4     Klasse III = ongunstig (donkere kleuren) 
(temperatuurstijging > 44C.) 
 
Kiest u voor kleuren uit Klasse III, dient u – met name in ongunstige situaties waarin het geveltimmerwerk 
is toegepast – rekening te houden met versneld onderhoud. Dan is het raadzaam het onderhoudsschema 
‘Donkere kleuren’ aan te houden. 
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4. Tabel- en overzichtsschema inspectie- en onderho ud   
 
 
                           

Schema, kleurkeuze 
Wat u moet doen 
in welk jaar        

en type afwerking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 LICHTE Mat  X  O  X  O  X  O  X 
  KLEUREN Glanzend   X  O   X  O   X   
2 DONKERE Mat  O  O  O  O  O  O  O 
  KLEUREN Glanzend  X  O  X  O  X  O  X 
                   
Kleurkeuze: wat zijn lichte of donkere kleuren?  
       
Kijk in de RAL-kleurentabel welk schema onderhoud 
gevelelementen NBvT brochure adviseert (zie website 
www.suselbeek.nl) downloads brochures.  
       
                   
Specificatie van het 
onderhoudsadvies:             
X = Inspecteren op gebreken en 
bijwerken            
O = Bijwerken en geheel nieuwe laag 
aanbrengen                 
TRANSPARANTE                        
AFWERKING                           

Transparante verfsystemen  
Wat u moet doen 
in welk jaar        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
   X O X O X O X O X O X O X   O 
                   
Toegestaan: Harthoutsoorten en samengestelde Ocumé 
Triplex deuren voorzien van duurzame dekfineren. 
       
Kijk in de RAL- kleurentabel welk schema onderhoud 
gevelelementen NBvT brochure adviseert (zie website 
www.suselbeek.nl) downloads brochures.  
       
                   
Specificatie van het 
onderhoudsadvies:             
X = Inspecteren op gebreken en 
bijwerken            
O = Bijwerken en geheel nieuwe laag 
aanbrengen                 
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5. Inspectie en onderhoud   
 
5.1 Inspectie en onderhoud van het laksysteem 
 
Het laksysteem van deuren en bevestigingsmaterialen behoort in goede staat te blijven ter voorkoming 
van het indringen van vocht. Indien het schilderwerk hier niet meer aan kan voldoen, behoren 
maatregelen te worden getroffen. Het bij de deuren behorende verftechnisch advies (zie website 
www.suselbeek.nl verftechnisch advies ) is hier bepalend.  
 
 
5.2 Inspectie en onderhoud van de beglazing 
 
Het goed functioneren van het beglazingssysteem is essentieel. Het is daarom verstandig om regelmatig 
de beglazing te controleren op eventuele gebreken, zodat tijdig onderhoud en/of herstelwerkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt om minimaal één keer per jaar te inspecteren. 
De volgende punten behoren te worden geïnspecteerd:  
     -  de kwaliteit van het doorzicht door de ruit; 
 -  de aanwezigheid van glasbreuk;  
 -  de toestand van de afdichting en de bevestiging; 
 -  de toestand van het laksysteem; 
 -  het functioneren van de ontluchting; 
 -  het functioneren van de beglaasde deuren; 
 
 
5.3 Onderhoud van afdichtingsmaterialen 
Elastische kit als afdichtingsmateriaal behoort een goede hechting te hebben ter voorkom van het 
indringen van vocht in de sponning. Indien er onthechting optreedt of openingen ontstaan in het kitwerk 
behoren maatregelen te worden getroffen.   
 
5.4 Onderhoud van draaiende delen 
Bij slecht functionerende deuren zoals klemmende deuren behoren maatregelen te worden getroffen. Om 
deuren in goede staat te houden en zo mogelijk schade aan ruit te voorkomen, is het nodig om 
scharnieren, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zo nodig te reinigen, te oliën en bij te  
stellen. 
 
5.5 Onderhoud van beluchtingsopeningen 
Om eventueel binnengedrongen vocht af te voeren of door ventilatie te verdampen, zijn er aan de 
buitenzijde van de deur of ter plaatse van de glaslat beluchtingsopeningen aangebracht. 
Deze openingen behoren te worden vrijgehouden van stof, vuil en ongedierte. 
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Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Een eigen woning 
is niet alleen een waardevol, maar ook een waardevast bezit. In uw 
woning zijn houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) 
toegepast, daarom ontvangt u deze informatieve brochure.

Hout heeft zich door de eeuwen heen bewezen duurzaam en betrouwbaar 
te zijn. Of het nu om duurzaamheid, milieubelasting of uitstraling gaat, hout 
heeft duidelijk vele voordelen ten opzichte van alternatieve materialen. Uw 
gevelelementen zijn onze specialiteit en aan de fabricage van de producten 
besteden wij de grootst mogelijke zorg.

Alles behoeft onderhoud, uw auto, uw tuin en dus ook uw gevelelementen. Als 
eigenaar of bewoner van de woning kunt u besluiten om de werkzaamheden 
zelf uit te voeren of dat door een professional te laten doen. Als u regelmatig 
de conditie van uw woning controleert en eventuele gebreken tijdig en op de 
juiste manier herstelt, kunnen onderhoudsvrije perioden tot 10 jaar worden 
gerealiseerd.

Uitstraling
De natuurlijke uitstraling van houten 
gevelelementen is niet te evenaren 
door andere materialen. Kleuren 
kunnen eenvoudig worden aangepast 
gedurende de gehele levensduur van de 
gevelelementen. Na een schilderbeurt 
zijn uw kozijnen, ramen en deuren 
weer als nieuw. Dit zorgt voor een 
optimale levensduur met een eigentijdse 
uitstraling en kleur.

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



Basiskwaliteit van houten 
gevelelementen

Uw gevelelementen zijn met de grootst mogelijk zorg 
geproduceerd uit de grondstof hout. Alleen houtsoorten 
die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen worden 
toegepast. De gevelelementen zijn door of onder 
verantwoordelijkheid van de timmer fabriek of volgens 
de meegeleverde verwerkingsvoorschriften geplaatst 
in de gevel. Hierdoor heeft uw gevelelement een hoge 
aanvangskwaliteit.

De levensduur van een houten gevelele ment begint 
al bij het ontwerp en de detaillering. De productie en 
de methode van het plaatsen van de gevelelementen 
zijn mede bepalend voor de toekomst van het product. 
Belangrijk is te weten wat u moet doen, wanneer en 
welke producten u het beste kunt gebruiken om het 
houten product jarenlang in optimale conditie te houden. 

Met deze brochure willen wij u graag voorzien van 
informatie over uw houten gevelelementen, zodat u er 
jarenlang onbezorgd van kunt genieten.

Keuze van het verfproduct 

Het onderhoudsadvies is gebaseerd op het gebruik 
van kwalitatief hoogwaardige laksystemen waarbij 
perioden van 10 jaar schildervrij tot de mogelijkheden 
behoren. Deze hoogwaardige lakken zijn samengesteld 
uit optimale en duurzame grondstoffen. Daardoor is de 
levensduur van deze lakken aanzienlijk langer dan die 
van de standaard bouwverven.

De professionele verfspeciaalzaak kan u voorlichten 
welke laksoorten een dergelijke levensduur hebben en 
kan deskundig advies geven over het type lak en de 
verwerking ervan.

De onderhoudstermijn wordt altijd beïnvloed door de 
kleur, de oriëntatie van de gevel op windrichtingen 
(bijvoorbeeld zuidwest of noordoost) en de plaats van 
de houten gevelelementen in de gevel. U kunt de 
levensduur van het laksysteem zelf aanzienlijk verlengen 
door een aantal maatregelen te nemen.

Is het laksysteem 
intact? Dat wil 
zeggen is de laklaag 
niet gebarsten, 
onthecht of 
beschadigd?

Zijn capillaire naden 
ontstaan aan het 
oppervlak of in 
de aanslui ting van 
de verschillende 
onderdelen?

Hebben de draaiende 
delen, zoals ramen 
en deuren, voldoende 
omtrekspeling?

Is de beglazing 
intact? Dus geen 
ruitbreuk, lekkage 
of openstaande 
kitvoegen?

De verzorging van uw 
houten gevelelementen

Door de gevelelementen tijdens bijvoorbeeld het 
ramenwassen schoon te maken, regelmatig te 
inspecteren en eventuele kleine schades direct te 
repareren, verlengt u niet alleen de levensduur van 
het laksysteem, maar ook die van de ondergrond. 

Schades aan het laksysteem of de ondergrond zijn niet altijd 
het gevolg van veroudering, denk bijvoorbeeld ook aan kleine 
beschadigingen door het dagelijks gebruik of vandalisme. 
Het voordeel van houten gevelelementen is dat kleine 
beschadigingen eenvoudig te repareren zijn. De belangrijkste 
aandachtspunten die u zelf eenvoudig kunt controleren tijdens 
bijvoorbeeld het reinigen van de gevelelementen, vindt u 
hiernaast.

Tijdige constatering en reparatie van schade zorgt ervoor dat 
het laksysteem en de ondergrond in optimale conditie blijven 
en dat de intervallen tussen de schilderbeurten maximaal 
worden verlengd.

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



Onderhoudsadvies

De houten gevelelementen zijn af fabriek geleverd met verwerkings- en onderhouds-
voorschriften. Onderdeel van deze voorschriften zijn een op uw woning toegespitst 
verftechnisch- en onderhoudsadvies. Deze adviezen zijn een leidraad voor u. 

Om te beoordelen of corrigerende maatregelen 
aan het laksysteem en/of de beglazing nodig 
zijn, inspecteert en controleert u periodiek 
de houten gevelelementen. Op basis van uw 
waarnemingen kunt u bepalen of het bijwerken 
van het laksysteem en het herstellen van 
de beglazingskit noodzakelijk is dan wel kan 
worden uitgesteld. 

Uiteraard is het mogelijk op andere gronden dan 
de waarnemingen te schilderen. Een nieuwe kleur 
werkt ook wel eens verfrissend. Overweegt u zelf 
het onderhouds- en/of schilderwerk uit te voeren, 
laat u dan wel tijdig adviseren door de vakman. 

Dorpelafdekker

Het laksysteem op de 
liggende delen van kozijnen 
degradeert, afhankelijk 
van de oriëntatie, sneller 
dan het laksysteem op 
de overige onderdelen 
van de gevelelementen. 
Dit kan beperkt worden 
door het toepassen van 
dorpelafdekkers. De 
dorpelafdekker heeft als 
functie bescherming van 
de liggende delen tegen 
weersinvloeden.

Wassen

Door de houten 
gevelelementen tegelijk met 
het ramenwassen te reinigen, 
wordt de lak minder belast, 
waardoor het laksysteem 
langer meegaat.

Wanneer onderhoud? 

Het bepalen van het tijdstip 
waarop u maatregelen moet 
nemen, is een lastige klus. 
Sommige gevelelementen 
van de woning staan op 
de zuidkant en hebben 
daardoor meer zonbelasting 
dan gevelelementen die op 
het noorden gelegen zijn. 
Ook het wel of niet hebben 
van een overstek en de 
eindkleur van de lak zijn 
zaken die van invloed zijn op 
de onderhoudsarme termijn. 
In de praktijk zal blijken dat 
sommige gevelementen 
misschien al aan onderhoud 
toe zijn, terwijl andere nog 
lang mee kunnen. 

 

Ontzorgen

Als eigenaar of bewoner van een woning 
kunt u ook besluiten om de werkzaamheden 
aan uw buitengevel te laten uitvoeren door 
een professional. Zij zijn daarin immers 
gespecialiseerd. Professionals kunnen maatwerk 
leveren. Bij maatwerk worden kwaliteitscontroles 
uitgevoerd en op basis van de resultaten van de 
controles worden toekomstige werkzaamheden 
tot in detail in een plan uitgewerkt. Op basis 
van de ligging van uw woning  (ten opzichte van 
de windrichtingen) kunnen de werkzaamheden 
aan uw woning mogelijk worden gesplitst. De 
werkzaamheden zijn op deze manier optimaal 
afgestemd op de specifieke situatie van uw 
woning. Kortom, een goed plan zorgt voor een 
lange levensduur van uw houten gevelelementen 
en bespaart tijd en geld!

Bezoek onze website voor meer informatie 
of neem contact met ons op.

Stichting Garantie
Timmerwerk
Postbus 24
1400 AA Bussum

t 035 678 1272
f 035 694 4910
i www.sgtonline.nl
e info@sgtonline.nl

201210-11
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Verwerkingsinstructies buitendeuren, november 2012 2 

1. Inleiding verwerkingsvoorschriften buitendeuren 
In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-attest met productcertificaat voor Houten 
Buitendeuren (BRL 0803) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De 
drie concepten staan voor drie vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd. 
Door expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen 
deurenfabriek en verwerker over en weer duidelijk. Leden van de Nederlandse Bond van 
Timmerfabrikanten (NBvT) kunnen het Concept waarbinnen de levering plaatsvindt kenbaar maken 
aan de hand van één van de navolgende logo’s. 

 
Concept I 
De deuren voorzien van een grondverfsysteem, worden door de deurenfabrikant als  
halfproduct geleverd op de bouwplaats. 
 
Concept II 
De deurenfabriek levert de gevelproducten meer compleet, pas en arm geschaafd,  
voorzien van alle infrezingen voor het hang- en sluitwerk en een voorlaksysteem. 
 
Concept III 
De deurenfabriek is geheel verantwoordelijk voor het monteren van het hang- en 
sluitwerk en het beslag, gecertificeerd afgehangen, beglazen en aflakken van de 
gevelproducten. 

 
 
GND garantie kan worden verstrekt vanaf concept II.Concept I 
deuren kunnen wel met KOMO certificaat, maar zonder GND 
garantie worden geleverd. Indien overeengekomen kan hierop  
een fabrieksgarantie worden gegeven.  
      

   Concept I            Concept II 
 
De BRL 0803 vereist onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en 
onderhoudsvoorschriften meelevert bij afleveringen van deuren binnen Concept I en II. De inhoud van 
de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende 
instelling in het kader van het KOMO®-attest met productcertificaat. 
 
2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II 
Deurenproducenten dienen ervoor zorg te dragen dat er voldoende beschermende maatregelen zijn 
getroffen zodat een deur bouwfasebestendig is (mits correct opgeslagen op de bouwplaats). 
Hiervoor gelden de volgende termijnen: 

 Concept Ibij dekkend werk gedurende 6 maanden. 

 Concept II bij dekkend werk gedurende 18 maanden. 

 Concept II bij transparant werk gedurende 6 maanden. 
 
Zijn er tijdelijke beschermende voorzieningen getroffen, dan dienen deze gehandhaafd te blijven 
tijdens het transport naar de bouwplaats, de opslag en de verwerking en vervolgens gedurende de 
gehele bouwfase.  
 
De opslag en het transport op de bouwplaats van deuren moet zodanig gebeuren dat de functionele 
eigenschappen niet nadelig worden beïnvloed. Deuren mogen nooit op z’n kop worden vervoerd of 
opgeslagen. Bij voorkeur moet de opslag binnen plaats vinden in een ruimte die zodanig is 
geconditioneerd dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft.  
 
Indien alleen opslag buiten mogelijk is, dan moet dit plaatsvinden op een verharde vlakke ondergrond 
met een goede waterafvoer, waarbij de onderkanten van de deur vrij moeten zijn van de ondergrond, 
zodanig dat geen contact met water mogelijk is (circa 100 mm vrij van een verharde ondergrond en 
circa 300 mm vrij het maaiveld). De deuren dienen dan verticaal en afgedekt te worden opslagen. 
De deuren moeten zijdelings tegen zon, regen- of sneeuwval worden beschermd. Indien de deuren 
onder zeilen wordt opgeslagen, geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen de zeilen en de deuren 
een zodanig ruimte aanwezig is, dat natuurlijke droging van het timmerwerk mogelijk is. Zogenaamde 
“onderwatersituaties” (b.v. water in sponningen) dienen te allen tijde te worden voorkomen.  
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3.  Transport op de bouwplaats: Concepten I en II  
De deuren moeten op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport geen schadelijke 
vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. Bewegingen tijdens het transport 
moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Deuren moeten in ongeopende verpakking of verticale stand 
worden vervoerd.  
 
4.  Afhangen van beweegbare delen door derden op de bouwplaats: Concepten I en II 
Gecontroleerd moet worden of de gevelelementen, waarin beweegbare delen afgehangen moeten 
worden, zijn vervaardigd overeenkomstig de BRL 0801. Gecontroleerd moet worden of de in de 
gevelelementen op te nemen beweegbare delen zijn vervaardigd overeenkomstig de BRL 0801 dan 
wel de BRL 0803. Gecontroleerd moet worden of gevelelementen, inclusief beweegbare delen, die 
moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096 zijn vervaardigd overeenkomstig 

de SKH-publicatie 98-08 of het KOMO attest-met-productcertificaat van de desbetreffende fabrikant. 
De gevelelementen dienen vlak en haaks te zijn gesteld. Een maximale afwijking van 1 mm is toelaatbaar. 
Er mag geen sprake zijn van scheluwte of doorwerking. De opening waarin het beweegbare deel 
afgehangen moet worden dient gecontroleerd te worden op de juistheid van: 

 Dag- en sponningmaten; 

 Sponningstelsel. 
 

Om prestaties als inbraak-, geluid- en brandwerendheid, luchtdoorlatendheid, waterdichtheid te 
kunnen realiseren moeten beweegbare delen in houten gevelelementen afgehangen worden 
overeenkomstig de eisen zoals vermeld in de BRL 0808 Afhangen beweegbare delen. De hieronder 
beschreven voorschriften komen uit de BRL 0808 hoofdstuk 4. 
 
4.1. Inkrozingen ten behoeve van hang- en sluitwerk 
Het maken van inkrozingen voor scharnieren dient machinaal te worden uitgevoerd. Het vlak van de 
inkrozing in het beweegbare deel dient evenwijdig te zijn aan het geschaafde vlak. In het geval dat de 
hangzijde arms is geschaafd dient de inkrozing evenwijdig aan het arms-geschaafde vlak te worden 
gefreesd. De diepte van de inkrozing dient te worden vastgesteld overeenkomstig de bleddikte van 
scharnieren en de vereiste hangnaad. 

 
Inkrozingen ten behoeve van sluitplaten, sluitkommen, voorplaten van slotkasten dienen met een 
maximale tolerantie van ± 1 mm te opzichte van de hierin op te nemen onderdelen te worden 
ingefreesd. Het buitenoppervlak van de voorplaten van slotkasten en sluitkommen dient ten opzichte 
van het houtoppervlak ten minste gelijk of maximaal 1 mm terug te liggen. 
 
Aanvullende voorwaarden: in relatie tot het toelaatbare gewicht van deuren en de positie van 
scharnieren dienen richtlijnen te worden gevolgd die vermeld staan in de BRL 0803 onder bijlage 4 
‘Maximaal toelaatbaar gewicht deuren’. 
   
4.2. Oppervlak behandeling van inkrozingen 
Het ingekroosde houtoppervlak moet voorafgaande aan het monteren van het hang- en sluitwerk met 
een grondverf zijn behandeld tot een minimum droge laagdikte van 50 μm. Voordat het hang- en 
sluitwerk bevestigd wordt, dient de grondverf droog te zijn. Het is niet toegestaan het hang- en sluitwerk 
van verf te voorzien. 

 
Indien het noodzakelijk is de beweegbare delen pas te maken, dient hierna het verwijderde 
grondverfsysteem in zijn oorspronkelijke staat ( overeenkomstig BRL 0801 dan wel BRL 0803) hersteld 
te worden. 
 
4.3. Hang- en sluitwerk 
Toe te passen hang- en sluitwerk moet voldoen aan de eisen van BRL 3104. Het aantal sluitpunten en 
de plaats van scharnieren en sluitpunten voor deuren moet voldoen aan de eisen van BRL 0803. Een 
buitendeur dient altijd op minimaal 3 sluitpunten afsluitbaar te zijn. 

 
4.4. Inbraakwerend 
Toe te passen hang- en sluitwerk, het aantal en de plaats ervan moet voldoen aan de eisen van de 
desbetreffende bijlagen 4.2.3 uit de SKH-publicatie 98-08. 
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4.4.1. Bevestigen hang- en sluitwerk (niet inbraakwerend) 
Het hang- en sluitwerk dient te worden bevestigd met schroeven van > Ø 3,5 mm en te zijn afgestemd 
op de schroefgaten in het desbetreffende hang- en sluitwerk. De bevestigingslengte van de schroeven 
dient in loofhout ten minste 30 mm te zijn en in naaldhout ten minste 40 mm. De afstand tussen het 
hart van de bevestigingsmiddelen tot de rand van het hout dient ten minste 8 mm te zijn. 
 
4.4.2. Bevestigen hang- en sluitwerk (inbraakwerend) 
Hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden overeenkomstig hoofdstuk 4.2.2 uit de BRL 0808 en de 
desbetreffende bijlagen uit de SKH-publicatie 98-08. 
 
4.5. Bevestigingsmiddelen 
De toepassing van het juiste materiaal van de bevestigingsmiddelen dient in overeenstemming te zijn 
met het materiaal van de te bevestigen onderdelen, de mogelijke aanwezigheid van agressieve 
inhoudstoffen in hout en mogelijke vochtbelasting, zie tabel 1. 

 
Tabel 1 

Materiaal van de te bevestigen onderdelen Materiaal bevestigingsmiddel 

Metalen onderdelen (anders dan aluminium) Volgens verwerkingvoorschrift 
fabrikant 

Aluminium onderdelen RVS-legering  

Hout met weinig agressieve inhoudsstoffen Verzinkt staal, gesherardiseerd staal, 
RVS-legering, messing 

Hout met veel agressieve inhoudsstoffen 
(redwood, western red cedar, afzelia, afrormosia, 
oregon pine, iroko, wengé, Accoya, eiken) 

RVS-legering, messing, aluminium 
N.B. messing niet toepassen voor 
western red cedar 

 
4.6.Hang- en sluitnaden  
In de onderstaande tabel zijn de aan te houden maten voor hang- en sluit- en overige naden gegeven 
op het moment van afhangen. Het houtvochtgehalte van zowel de gevelelementen als die van de 
beweegbare delen dient in overeenstemming te zijn met de eisen uit BRL 0801 dan wel BRL 0803. 

 
Tabel 2: Hang-, sluit- en overige naden 

Type bewegend deel Hangnaad Sluitnaad Overige naden 

Naar binnendraaiende deuren 2 ± 2 mm  3 ± 2 mm 2 ± 2 mm (boven) 
3 – 4 mm (onder) 

Naar buitendraaiende deuren 2 ± 2 mm  3 ± 2 mm 2 ± 2 mm (boven) 
5 – 6 mm (onder) 

 
Voor deuren die toegepast worden in houten buitenbergingen, dient de sluitnaad met 1 mm verruimd 
te worden. 
De aanlignaad van het beweegbare deel en het kozijn dient in overeenkomstig te zijn met de BRL 
0801 dan wel de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant leverancier van de te monteren dichtingen. 
Prestaties die betrekking hebben op de aansluitnaden, zoals luchtdoorlatendheid en waterdichtheid, 
zijn de verantwoording van de afnemer. 
Kozijnen moeten, conform KvT-detaillering, voorzien zijn van een voorziening t.b.v. waterafvoer in de 
kozijn onder- èn bovendorpel. 
 
4.7. Overige werkzaamheden (indien van toepassing): 

 Aanbrengen garnituur 
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. 
Een deur die als scheiding tussen 2 klimaten functioneert, dient minimaal 3 sluitpunten te hebben. 
 

 Aanbrengen garnituur (inbraakwerend) 
Op deuren dient veiligheidsbeslag overeenkomstig bijlage 3a01 van de SKH-publicatie 98-08 
aangebracht te worden. Het veiligheidsbeslag dient gemonteerd te worden overeenkomstig hoofdstuk 
4.2.2c uit de SKH-publicatie 98-08. 
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4.8. Algemene opmerkingen 

 Er dient een voorziening worden getroffen 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. 

 Buitendeuren zijn berekend op een maximale oppervlaktetemperatuur van 70°C. Hogere 
temperaturen dienen voorkomen te worden omdat deze de constructie of het verfsysteem 
kunnen aantasten. Bijvoorbeeld, wanneer een deur door directe zonnestraling belast wordt, 
dient de buitenzijde van de deur voldoende geventileerd te zijn. Een dichte borstwering binnen 
20 cm van het deuroppervlak, zoals een dichte glazen afscheiding voor Franse balkondeuren, 
zal dan ook (op termijn) schadelijk zijn voor de deur. 

 Positie en afmetingen van briefsleuven dienen te voldoen NEN1770. Wanneer dit niet het 
geval is, kan dit leiden tot problemen met de postbezorging.  

 
5.  Beschermen: Concepten I en II 
Na het afhangen van de deuren moet worden gezorgd voor een goede bescherming. 
Tot beschermingsmaatregelen behoren: 

 het voorkomen van een ruwe behandeling, beschadiging en vervuiling van onderdelen, zoals 
bovenzijden van dorpels (valspecie) en stijlen (beschadigingen door kruiwagens,slangen e.d.); 

 het zo spoedig mogelijk aanbrengen van glas en het direct stoppen van spijker- en nietgaatjes 
in de glaslatten; 

 het voorkomen van vervuiling van het hang- en sluitwerk; 

 het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen aan het aangebrachte grond- en 
voorlaksysteem; 

 
De door de deurenfabrikant in de fabriek aangebrachte beschermingsmiddelen dienen op een 
correcte wijze gehandhaafd te blijven. Het verwijderen van deze tijdelijke bescherming (bijvoorbeeld 
dorpel/stijlbescherming, bescherming roosters, kaderprofielen etc.) vindt plaats vlak voor de 
vervolghandelingen door de aannemer. 
 
6.  Reparaties: Concepten I en II 
Kleine beschadigingen in de deuren moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd met een daartoe 
geschikt vulmiddel dat voldoet aan de eisen zoals vermeld in de SKH beoordelingsgrondslag 02-03.  
 
Een vulmiddel moet de volgende eigenschappen bezitten: 

 goed hechten aan het omringende hout, zowel aan de langse- als aan de kopse kant; 

 bij verharding niet krimpen; 

 goed af te werken; 
 
Voor reparaties van geveltimmerwerk komen vooralsnog middelen op basis van epoxy e.d. in 
aanmerking. Indien de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aanvullende informatie bevat, dan 
moeten deze verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd. 
 
7.  Herstellen grondverfsysteem en voorlaksysteem: Concepten I en II 
Het grondverfsysteem (Concept I) (120 μm) of het voorlaksysteem (Concept II) (150 μm) 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 overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
fabrikant/leverancier van het grondlaksysteem of het voorlaksysteem. 
 
8.  Voorbereiding voor het beglazen 
 
8.1  Concept I  
Voorafgaande aan het beglazen moet het grondverfsysteem aantoonbaar worden gecontroleerd. In 
geval van verwering, slijtage, beschadiging of vervuiling, moet het grondverfsysteem tot de 
oorspronkelijke laagdikte worden hersteld zie paragraaf 7 van deze verwerkingsvoorschriften. Voor het 
plaatsen van het glas dienen de liggende delen van de sponningen van een voorlaklaag (50 μm) te 
worden voorzien. 
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8.2  Concept II  
Voorafgaande aan het beglazen moet het voorlaksysteem aantoonbaar worden gecontroleerd.  
In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het voorlaksysteem tot de oorspronkelijke 
laagdikte (30 μm) worden hersteld zie paragraaf 7.  
 
9.  Het plaatsen van glas 
Het beglazen van deuren geschiedt overeenkomstig NEN-EN 12488 en NEN-EN-ISO 14439. De 
ruiten mogen volgens NPR 3577 en KVT (katern 12) volgens het drukvereffenend beglazingssysteem 
worden beglaasd. Wanneer de detaillering geen ruimte laat voor ventilatiesleuven, dan dient volgens 
de volkitmethode te 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 inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 of 3 worden 
altijd beglaasd overeenkomstig paragraaf  4.3.1 van de SKH-publicatie 98-08. Op de in NEN 3569 
beschreven situaties moet veiligheidsglas toegepast worden. 
 
9.1  Concept I 
Buitendeuren uit loofhout dienen 1 maand na het afhangen te zijn beglaasd volgens NPR 3577 en 
KVT (katern 12).  
 
9.2  Concept II 
Buitendeuren uit naaldhout en hardhout dienen 1 maand na het afhangen te zijn beglaasd volgens 
NPR 3577 en KVT (katern 12).  
 
Voor het beglazen van massief houten buitendeuren (naaldhout en hardhout) geldt dat de producent 
uit twee opties kan kiezen; 

 zijn verantwoordelijkheid overdragen aan de afnemer via een (verplicht) 
verwerkingsvoorschrift; 

 zelf verantwoordelijk blijven en het beglazen door en onder zijn verantwoordelijkheid laten 
plaatsvinden. 

 
Het beglazen van vlakke samengestelde buitendeuren mag alleen op fabrieksmatige wijze en door of 
onder verantwoordelijkheid van de deurenfabrikant plaatsvinden.  
Hij mag zijn verantwoordelijkheid in deze niet overdragen aan de aannemer. 
Het is alleen de deurenproducent evenwel toegestaan om in de fabriek te beglazen, dan wel direct na 
het afhangen op de bouwplaats. 
 
10.  Eindafwerking  
 
10.1  Concept I 
De eindafwerking op het grondverfsysteem moet binnen 6 maanden na aflevering op de bouwplaats 
worden aangebracht. In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het grondverfsysteem tot 
de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
fabrikant/leverancier van het grondlaksysteem. 
 
Deze eindafwerking bestaat uit minimaal 2 lagen met een totale minimale droge laagdikte van 50 µm. 
De lagen dienen te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
verffabrikant/leverancier.   
 
10.2  Concept II 
De eindafwerking van het voorlaksysteem moet binnen de in de onderstaande tabel aangegeven 
periode aangebracht worden (te rekenen vanaf de levering van het gevel timmerwerk op de 
bouwplaats) 
 

Dekkend werk 18 maanden 

Transparant werk 6 maanden 

 
 
In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het voorlaksysteem tot de oorspronkelijke 
laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier 
van het voorlaksysteem. 
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De eindafwerking moet met een minimale droge laagdikte van 30 µm worden aangebracht.  
De laag dient te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
verffabrikant/leverancier. 
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1.  Onderhoudsvoorschriften buitendeuren  
 
1.1 Reinigingsonderhoud 
Deze deur is met de grootste zorg geproduceerd. Om de kwaliteit en de functionaliteit van de deur 
voor lange tijd te waarborgen vragen wij u onderstaande onderhoudsvoorschriften in acht te nemen. 
Goed reinigen verlengt de levensduur van een deur.  
Uw deur is voorzien van een watergedragen verfsysteem. Let daarom op met agressieve of schurende 
schoonmaakmiddelen. Gebruik absoluut geen schoonmaakmiddelen die alcohol bevatten. 
Regelmatig schoonmaken met water een beetje schoonmaakmiddel is voldoende. Ook het glas en de 
kit of rubberband rondom de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten 
schoon worden gehouden. 
 
Condensvorming 
Bij zgn. vlakke deuren met een inwendige stalen stabilisatiekoker kan, onder bepaalde 
weersomstandigheden, op het deuroppervlak condensvorming optreden. Dit is zichtbaar in een 
verticale strook van ca. 4 cm aan de slotzijde. Dit condens is niet schadelijk voor de deur en hoeft niet 
drooggemaakt te worden. 
 
1.2. Periodiek onderhoud 
Afhankelijk van de omstandigheden waaraan de deur blootstaat moet periodiek deskundig onderhoud 
plaats vinden. Indicatief kan onderstaand schema aangehouden worden. Bepalend is het 
verftechnisch onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier betreffende de eindafwerking. 
 

Dekkende afwerking                           

Schema, kleurkeuze Wat u moet doen in welk jaar? 

en type afwerking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Lichte Mat   X   O   X   O   X   O   X 

  kleuren Glanzend     X   O     X   O     X   

2 Donkere Mat   O   O   O   O   O   O   O 

  kleuren Glanzend   X   O   X   O   X   O   X 

Kleurkeuze: wat zijn lichte of donkere kleuren? Zie bijlage 1. 
  
Kijk in de RAL-kleurentabel in de brochure “Kleur bekennen in onderhoud 
buitendeuren” welk schema het GND adviseert. (zie ook www.gnd.nl) 
  
Specificatie van het onderhoudsadvies: 
X = Inspecteren op gebreken en bijwerken. 
O = Bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen. 

 
 

 
Transparante afwerking  

Wat u moet doen in welk jaar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

X O X O X O X O X O X O X O Transparante verfsystemen 
zijn alleen toegestaan bij 
hardhoutsoorten of 
bij vlakke triplex deuren 
voorzien van duurzame 
dekfineren. 
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1.3. Onderhoud aan dichtingsmiddelen en hang- en sluitwerk 
Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet gezorgd worden voor de bescherming van de 
dichtingsmiddelen. Dichtingsmiddelen en hang- en sluitwerk e.d. niet meeschilderen. 
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 jaar; 
 Schuimbanden : circa 10 tot 20 jaar; 

Kitten   : circa 10 tot 15 jaar. (tijdens elke inspectie-/onderhoudsbeurt beglazingskit 
     controleren op scheurtjes, plaatselijk loslatende en   ingesnoerde kit) 
Ook moet het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren worden gecontroleerd en 
onderhouden (nagesteld/gesmeerd) overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de hang- en 
sluitwerk fabrikant/leverancier.  
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Bijlage 1: Indeling in drie onderhoudsklassen 
 
Bij de indeling is een relatie gelegd tussen kleur en temperatuurstijging in de afwerklaag op het 
houtoppervlak (zie ook de GND-brochure “Kleur bekennen in onderhoud buitendeuren”, te 
downloaden op www.gnd.nl). 
 
Klasse I = gunstig (lichte kleuren) 
(temperatuurstijging < 36°C.) 
 
Deze kleuren kunt u onder alle omstandigheden toepassen, en bij voorkeur indien sprake is van 
factoren die ongunstig inwerken op de onderhoudsfrequentie van het timmerwerk. Bijvoorbeeld als er 
sprake is van een sterke zonbelasting of als er naaldhout is toegepast in uw geveltimmerwerk. Bij 
kleuren uit Klasse I kunt u het onderhoudsschema ‘Lichte kleuren’ aanhouden. 
 
Klasse II = normaal 
(temperatuurstijging tussen 36°C en 44°C.) 
 
In principe kunt u ook bij kleuren die in Klasse II vallen uitgaan van het onderhoudsschema ‘Lichte 
kleuren’, voorzien van de volgende kanttekeningen. 
Voor kleuren uit Klasse II geldt altijd het advies om de liggende delen met een grotere frequentie te 
inspecteren. 
Voor kleuren uit Klasse II geldt het onderhoudsschema voor ‘Donkere kleuren’ zodra er sprake is van 
omstandigheden, die in de zomer kunnen leiden tot extreem hoge luchttemperaturen in combinatie 
met een directe zonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zeer beschut gelegen zuid-zuidwest 
gevels en aan geveltimmerwerk dat zich direct boven een warmtereflecterend vlak bevindt. 
 
Klasse III = ongunstig (donkere kleuren) 
(temperatuurstijging > 44°C.) 
 
Kiest u voor kleuren uit Klasse III, dient u – met name in ongunstige situaties waarin het 
geveltimmerwerk is toegepast – rekening te houden met versneld onderhoud. Dan is het raadzaam 
het onderhoudsschema ‘Donkere kleuren’ aan te houden. 
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Sterke, isolerende onderdorpels van 
vederlicht glasvezelversterkt kunststof 
voor houten kozijnen

IsoStone onderdorpels

Ontdek alles over IsoStone onderdorpels:

• IJzersterk

• Vederlicht

• Minimale krimp/uitzetting

• Zeer hoge isolatiewaarde

• Ook in renovatie-uitvoering

0180 - 69 75 00   |   buva.nl

PreSets
T O T A L  C O N T R O L

Technische brochure
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De BUVA-IsoStone® serie onderdorpels voor houten kozijnen 

is samengesteld uit glasvezelversterkt kunststof (GVK). 

Het profiel bestaat voor een groot deel uit glas en heeft een 

gestructureerd oppervlak door een zwarte UV-bestendige 

coating met korund korrels. De neuten zijn van polyethyleen. 

Belangrijke voordelen zijn het lage gewicht, de enorme sterkte, 

breukvastheid en de minimale uitzettingscoëfficiënt. 

Gewicht
De gepatenteerde onderdorpel is ruim 10x lichter dan bijvoorbeeld natuursteen 
dorpels en daardoor beduidend makkelijker te hanteren tijdens bewerkingen, 
transport, verwerking en plaatsing.  

Sterkte
Het glasvezelversterkt kunststof is nagenoeg onbreekbaar, vormvast en is  
sterker (treksterkte) dan bijvoorbeeld aluminium. De zwarte UV-bestendige  
coating zorgt voor een zeer slijtvaste afwerking. Met zelftappende schroeven  
kunnen bijvoorbeeld aluminium profielen direct op de dorpel worden geschroefd.

Uitzettingscoëfficiënt
De vochtongevoelige onderdorpels hebben een minimale uitzettingscoëfficiënt 
(gelijk aan beton) en krimpen of zwellen nauwelijks bij temperatuurwisselingen. 
1 meter BUVA-IsoStone onderdorpel zwelt of krimpt slechts 0,4 mm bij een 
temperatuurverschil van 50° Celsius.

Zeer gunstige isolatiewaarde
De standaard BUVA-IsoStone onderdorpels hebben in basis al een gunstige  
isolatiewaarde. Omdat de glasvezelversterkte onderdorpel holle kamers heeft, 
functioneert de aanwezige lucht als een perfecte isolator. In de met PUR geïso-
leerde uitvoering is de Ufr-waarde van de BUVA-IsoStone onderdorpel beter dan 
die van HR++ glas! Afhankelijk van de uitvoering varieert de Ufr-waarde tussen 
0,89 en 1,85 W/(m2.K). Met deze waarden is de onderdorpel toepasbaar in  
Passief kozijnen en andere energiezuinige kozijnconcepten.  
De Ufr-waarden zijn berekend door Limuco Hout- en Gevel Expertise  
en bepaald volgens NEN-EN-ISO 10077-1 + 2. De met PUR geïsoleerde 
uitvoering is uitvoerig getest op duurzaamheid en wordt, net als de standaard  
uitvoering, met KOMO attest (nr. 20878) met productcertificaat geleverd. 

BUVA-IsoStone onderdorpel met binnensponning

PE 035 cellenband afdichtingsdoppen 

Polyethyleen neut

Q-seal neutpakking
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Nr. 20878

 
BUVA-IsoStone onderdorpels

Eenvoudig beter bouwen 

Limuco
Hout- en Gevel Expertise
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PS0100 overzicht neuten 9

PS0200 doorsnede met maatvoering 10

PS0200 overzicht neuten 11

PS1100 doorsnede met maatvoering 12

PS1100 overzicht neuten 13

PS0300 doorsnede met maatvoering 14

PS0300 overzicht neuten 15

PS0300 overzicht neuten 16

PS0300 artikelnummers neuten 17

PS0400 doorsnede met maatvoering 18

PS0400 overzicht neuten 19

PS0400 overzicht neuten 20

PS0400 artikelnummers neuten 21

Vulblok dubbele deuren PS0100/ PS0200/ PS1100  22 

(Binnensponningen) (Balkespagnolet 8012) 

Vulblok dubbele deuren PS0300/ PS0400  22 

(Buitensponningen) (Balkespagnolet 8034) 

PS0100/ PS0200/ PS1100 met balkespagnolet 8012 23

voor naar binnendraaiende dubbele deuren 

PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen) 24

met Ergo-Duo voor naar binnendraaiende dubbele deuren 

PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) 25

met balkespagnolet 8034 voor naar buitendraaiende  

dubbele deuren 

PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) met Ergo-Duo  26

voor naar buitendraaiende dubbele deuren 

PS0100/ PS0200/ PS1100/ PS0300/ PS0400 27

voor overige sluitingen voor naar binnen- en  

buitendraaiende dubbele deuren 

PS0700 (139mm) doorsnede met maatvoering 28

PS0700 artikelnrs. + overzicht neuten 29

PS0700 overzicht neuten 30

Positie kozijnstijlbevestigingsgaten stijlen 139 31

PS0714 doorsnede met maatvoering 32

PS0714 artikelnrs. + overzicht neuten 33

PS0714 overzicht neuten 34

Positie kozijnstijlbevestigingsgaten stijlen 114 35

PS0800 36

PS0810 36

Enkele maatwerkvoorbeelden 37

Oplossing bij HefSchuifonderdorpel 38

Naar buitendraaiende deur met dubbele aanslag 38

Voor rolstoelgebruikers 39

Hellende kozijnen 39

Product- en materiaalomschrijvingen 40

PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen) opbouw 41

PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) opbouw 42

PS0700/ PS0714 (Hefschuifdeuren) opbouw 43

PS0100 t/m PS0400, PS1100, PS0700 en de PS0714 44

verwerkingvoorschriften

Aansluitend op bouwkundige constructies 46

Digitaal bestelformulier 47
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Het BUVA-IsoStone onderdorpelprogramma 
voor houten kozijnen bestaat uit de volgende 
basisdorpels: drie voor naar binnendraaiende 
deuren, twee voor naar buitendraaiende deuren 
en twee voor hefschuifpuien. Afhankelijk van 
het kozijndetail wordt met een neut de verbin-
ding tussen kozijnstijl en onderdorpel gemaakt. 
De bevestigingsmiddelen en afdichtings-
materialen worden meegeleverd (zie verderop 
in deze brochure).

De onderdorpels zijn ook geschikt voor toepassing onder 
kozijnen met verschillende vakverdelingen, zoals o.a. 
deuren met een zijlicht. De onderdorpel wordt kozijnbreed 
aan geleverd (maximale lengte 6,5 meter). 
Beglazingsprofielen en glaslatten zijn eenvoudig in de 
onderdorpel te schroeven. De wanddikte van het glasvezel-
versterkte kunststof is 5 mm.

Optioneel monteert BUVA ter plaatse van deuropeningen een beschermkap om de 
onderdorpel tijdens de bouwperiode te beschermen.

A: BUVA-IsoStone onderdorpel met buitensponning
B: onderdorpel met afdichtingsdoppen
C: onderdorpel met neut
D: neut met Q-seal pakking
E: gemonteerde onderdorpel

Toepassingsmogelijkheden, uit het goede hout gesneden

A

C

E

D

B

 
BUVA-IsoStone onderdorpels
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Toepassingsmogelijkheden, uit het goede hout gesneden

De totale hoogte van het onderdorpelprofiel inclusief neut 
en Q-seal dichting is 90 mm. 
Alle componenten worden voorbewerkt en op maat aan-
geleverd. Tussen de neut en kozijnstijl wordt een poly-
urethaan pakking aangebracht. Twee stalen schroeven met 
QuickConnect bevestigingsplug (Ø 14 mm) bevestigen  
de onderdorpel aan de kozijnstijl en zorgen voor een  
maatvaste en fraaie aansluiting. Na montage worden de 
zijkanten van de onderdorpel afgesloten met afdichtings-
doppen. Bij tussenstijlen worden na montage stopdoppen  
in de onderzijde geplaatst.

Het boorpatroon (zie verderop in deze brochure) voor de 
bevestigingspluggen is zowel voor binnendraaiende als 
buiten draaiende situaties gelijk. De neuten hebben een 
radius van 4 mm bij de buitenhoeken. De buitenzijden van 
eindneuten zijn recht zonder radius. Bij tussenstijlen zitten 
de gaten in het hart van de stijl. 

Tijdens de bouwfase dient de onderdorpel te worden 
beschermd. Optioneel brengt BUVA ter plaatse van deur-
openingen een kunststof beschermingskap aan. 
Het beschermingsmateriaal dient de volledige bouwfase 
bevestigd te blijven.

A: BUVA-IsoStone onderdorpel met binnensponning
B: onderdorpel met afdichtingsdoppen
C: onderdorpel met neut
D: neut met Q-seal pakking
E: gemonteerde onderdorpel

A

C

E

D

B
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Eenvoudig beter bouwen
BUVA-IsoStone onderdorpels

De BUVA-IsoStone serie onderdorpels voor houten kozijnen  
is samengesteld uit glasvezelversterkt kunststof (GVK).  
Het profiel bestaat voor een groot deel uit zuiver glas en heeft  
een gestructureerd oppervlak door een zwarte UV-bestendige  
coating met korund korrels. De neuten zijn van polyethyleen.
Belangrijke voordelen zijn het lage gewicht, de enorme  
sterkte, breukvastheid en minimale uitzettingscoëfficiënt.

Zeer gunstige isolatiewaarde
De standaard BUVA-IsoStone onderdorpels hebben in basis al een gunstige  
isolatiewaarde. Omdat de glasvezelversterkte onderdorpel holle kamers heeft, 
functioneert de aanwezige lucht als een perfecte isolator. In de met PUR geïso-
leerde uitvoering is de Ufr-waarde van de BUVA-IsoStone onderdorpel beter 
dan die van HR++ glas! Afhankelijk van de uitvoering varieert de Ufr-waarde  
tussen 0,89 en 1,85 W/(m2.K). Met deze waarden is de onderdorpel toepasbaar in  
Passief kozijnen en andere energiezuinige kozijnconcepten.  
De Ufr-waarden zijn berekend door Limuco Hout- en Gevel Expertise  
en bepaald volgens NEN-EN-ISO 10077-1 + 2. De met PUR geïsoleerde 
uitvoering is uitvoerig getest op duurzaamheid en wordt, net als de 
standaard uitvoering, met KOMO attest (nr. 20878) met productcertificaat geleverd. 

Rekentool Ud-waarde (deur met kozijn)
Ga naar www.buva.nl voor een eenvoudige reken-
tool waarmee u de Ud-waarde kunt berekenen voor 
uw project. U vult de Up-waarde van het deurpaneel 
in (opgave door de deurenfabrikant), selecteert de 
toe te passen BUVA-IsoStone onderdorpel en de 
houtsoort van het kozijn, en de Ud-waarde wordt 
berekend. Door deze waarde in te voeren in uw  
EPC-berekening profiteert u optimaal van de  
BUVA-IsoStone geïsoleerde onderdorpel.

Type 
onderdorpel 

Dikte  
deurblad 

Ufr;BUVA-
IsoStone  
[W/(m2.K)] 

Ufr;totaal 
Vurenhout 
[W/(m2.K)] 

Ufr;totaal 
Accoya  
[W/(m2.K)] 

Ufr;totaal 
Naaldhout 
[W/(m2.K)] 

Ufr;totaal 
Dark Red 
Meranti  
[W/(m2.K)] 

Ufr;totaal 
Merbau  
[W/(m2.K)] 

PS0100 54 mm 0,93 0,97 1,05 1,07 1,21 1,30 
PS1100 54 mm 0,86 0,92 1,00 1,02 1,16 1,25
PS0200 54 mm 0,95 0,97 1,05 1,06 1,20 1,29 
PS0300 54 mm 0,89 0,92 1,00 1,02 1,17 1,26 
PS0400 54 mm 0,89 0,93 1,01 1,03 1,19 1,28 
PS0700 Hefschuif 1,64 1,25 1,37 1,40 1,59 1,72
PS0714 Hefschuif 1,85 1,33 1,45 1,48 1,67 1,80

Overzicht Ufr; totaal (gewogen Ufr van BUVA-IsoStone dorpel, neuten,  
stijlen en bovendorpel) voor deuren en schuifpuien
Deuren: standaard deurkozijn BxH 1050 x 2500 mm, conform SKH 11-02. 
Schuifpuien: uitgangspunt is een afmeting van BxH 2600 x 2500 mm. 
Ufr van IsoStone dorpels met PUR vulling, ʎ = 0,030 W/(m.K)

Isothermenverloop PS0300 in geïsoleerde uitvoering

Limuco
Hout- en Gevel Expertise
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Eenvoudig beter bouwen

Voor

Na

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

De BUVA-IsoStone onderdorpel wordt succesvol toegepast 
onder houten en kunststof kozijnen. De dorpel is samengesteld 
uit glasvezelversterkt kunststof en is ijzersterk, vederlicht, 
slijtvast en ongevoelig voor vocht. De BUVA-IsoStone onder-
dorpel biedt ook voor renovatieprojecten een doeltreffende 
oplossing.

Wanneer bestaande onderdorpels en de onderzijden van kozijnstijlen in slechte  
staat verkeren, is een volledige kozijnvervanging te voorkomen met de BUVA-
IsoStone renovatieoplossing. Met een eenvoudige maar doeltreffende bevestigings-
techniek wordt de verhoogde kunststof kozijnstijl (neut) inclusief de onderdorpel 
solide en waterdicht aan het kozijn bevestigd. De neut wordt per situatie en 
detaillering op maat gemaakt voor een perfecte aansluiting. Per zijde is de neut  
+2/-2 mm nastelbaar zodat per dorpel een totaal tolerantiebereik van 8 mm  
beschikbaar is. Hiermee kunnen de praktijktoleranties worden opgevangen.

Voor een probleemloze verwerking is er uitgebreide 
informatie en hulpgereedschap beschikbaar:

 ◆ Inmeetformulieren
 ◆ Proefplaatsingen
 ◆ Verwerkingsvoorschriften op www.buva.nl
 ◆ Zaagmal en boormal leverbaar
 ◆ Opvangbare tolerantie 8 mm (+2/-2 mm per zijde)

Vraag uw contactpersoon bij BUVA voor een advies op maat!

Renovatie onderdorpel
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PS0100 doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0010SP

Revisie Versie
F 0120070049.1311
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17
38

naar binnendraaiende deur
met enkele aanslag

Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)
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Binnensponning 51mm

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl

90

PS0100: binnensponning 51mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning Opm.

50.04.120 Eindneut Links 67x114 17/51

50.04.121 Eindneut Rechts 67x114 17/51

50.04.122 Neut Tussenstijl 67x114 2x 17/51

50.04.123 Neut Tussenstijl 90x114 2x 17/51

50.04.234 Eindneut Links 90x114 17/51 bevest.gaten op hart stijl

50.04.235 Eindneut Rechts 90x114 17/51 bevest.gaten op hart stijl

50.04.320 Eindneut Links 67x114 17/51 bevest.gaten op hart stijl

50.04.321 Eindneut Rechts 67x114 17/51 bevest.gaten op hart stijl
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PS0100 doorsnede met maatvoering PS0100 overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0010SP

Revisie Versie
F 0120070049.1311
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4

67

7676 767676 90
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5117 17

17 1717 17 17 17 17 17

11
4

11
4

Binnen

0909

Buiten

11
4

17 17

532.40.05432.40.05

50.04.12350.04.122

50.04.120 (A=25)

A A

50.04.320 (A=33,5)
50.04.121 (A=25)
50.04.321 (A=33,5)

33,5 33,5A A 45 45A A

45 45

50.04.120 (A=25)
50.04.320 (A=33,5)

50.04.121 (A=25)
50.04.321 (A=33,5)

50.04.120 (A=25)
50.04.320 (A=33,5)

50.04.121 (A=25)
50.04.321 (A=33,5)

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0200 doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0020SP

Revisie Versie
F 0120070049.1285

114

38
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57 57
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17

naar binnendraaiende deur
met dubbele aanslag

Aluminium aanslaglijst (zwart)
voor naar binnendraaiende deur
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Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)

17

20

Binnensponning 57mm

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl

15

PS0200: binnensponning 57mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning Opm.

50.04.148 Eindneut Links 67x114 17/57

50.04.149 Eindneut Rechts 67x114 17/57

50.04.150 Neut Tussenstijl 67x114 2x 17/57

50.04.155 Neut Tussenstijl 90x114 2x 17/57

50.04.124 Eindneut Links 67x114 21/57 dubbele aanslag

50.04.125 Eindneut Rechts 67x114 21/57 dubbele aanslag

50.04.126 Neut Tussenstijl 90x114 17/57 en 21/57 dubbele aanslag Links

50.04.127 Neut Tussenstijl 90x114 17/57 en 21/57 dubbele aanslag Rechts

50.04.230 Eindneut Links 90x114 17/57 bevest.gaten op hart stijl

50.04.231 Eindneut Rechts 90x114 17/57 bevest.gaten op hart stijl

50.04.232 Eindneut Links 90x114 21/57 dubb.aanslg.bevest.gaten op hart stijl

50.04.233 Eindneut Rechts 90x114 21/57 dubb.aanslg.bevest.gaten op hart stijl

50.04.390 Eindneut Links 67x114 17/57 bevest.gaten op hart stijl

50.04.391 Eindneut Rechts 67x114 17/57 bevest.gaten op hart stijl

50.04.392 Eindneut Links 67x114 21/57 dubb.aanslg.bevest.gaten op hart stijl

50.04.393 Eindneut Rechts 67x114 21/57 dubb.aanslg.bevest.gaten op hart stijl
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PS0200 doorsnede met maatvoering PS0200 overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0020SP

Revisie Versie
F 0120070049.1285

Detail A

(dubbele aanslag)

Det. A
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132.40.05232.40.05 50.04.127

50.04.15550.04.150

50.04.148 (A= 25)

17
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57

A

50.04.390 (A= 33,5)

A

50.04.149 (A= 25)
50.04.391 (A= 33,5)

50.04.148 (A= 25)
50.04.390 (A= 33,5)

A 33,5 33,5

50.04.149 (A= 25)
50.04.391 (A= 33,5)

A A 45 45 A

50.04.148 (A= 25)
50.04.390 (A= 33,5)

50.04.149 (A= 25)
50.04.391 (A= 33,5)

50.04.124 (A= 25)
50.04.392 (A= 33,5)

50.04.125 (A= 25)
50.04.393 (A= 33,5)

A A 45 4545 45

45 45 45 45 45 45

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS1100 doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0011SP

Revisie Versie
E 0120070049.1686

naar binnendraaiende deur
met dubbele aanslag

Aluminium aanslaglijst (zwart)
voor naar binnendraaiende deur 12

Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)
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PS1100 doorsnede met maatvoering PS1100 overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0011SP

RevisieVersie
E0120070049.1686
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17 17 17 17

21 67
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Detail A

(dubbele aanslag)
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Det. A
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Glas of paneel

Glas of paneel
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0909 90
114.40.05804.40.05114.40.05014.40.05 50.04.407

90 0909

90 7676

17 17 17 17

21 17

17 17 21 2121 21

A A

50.04.400 (A= 25)
50.04.424 (A= 33,5)

50.04.401 (A= 25)
50.04.425 (A= 33,5)

50.04.404 (A= 25)
50.04.426 (A= 33,5)

50.04.405 (A= 25)
50.04.427 (A= 33,5)

A A33,5 33,5 A 45 45 A

50.04.40650.04.410 (A= 25)                                 50.04.409 (A= 25)

A A 45 4545 45

45 45 45 45 45 45

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.

50.04.400 (A= 25)
50.04.424 (A= 33,5)

50.04.401 (A= 25)
50.04.425 (A= 33,5)

50.04.402 50.04.400 (A= 25)
50.04.424 (A= 33,5)

50.04.401 (A= 25)
50.04.425 (A= 33,5)

50.04.403
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PS0300 doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0030SP

Revisie Versie
F 0120070049.1284

90

55

114

35
20

72 42

10

DPS 202R

17

*:
- bij naar buitendraaiende deuren met los "A4"-tochtprofiel, adviseren wij op de onderdorpel het profiel PA5T91 toe te passen.
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Buitensponning 72mm, dagkant 42mm

Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)

17

20

*
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PS0300 doorsnede met maatvoering PS0300 overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0030SP

Revisie Versie
F 0120070049.1284

6Detail B

(scharniersponning) R 2

R 4

Det. B
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67 67 67 7676
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Glas of paneel
67 67
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17 17 17 17 17 17 17 17

17 17

17 1742
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17 17
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17 17

17 17

42 17 17
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4
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4
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Glas of paneel

11
4

11
4
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Binnen

Buiten

50.04.128 (A= 25) 50.04.129 (A= 25)50.04.130 50.04.135

50.04.132 50.04.137

631.40.05)52 =A( 331.40.05131.40.05

67

1010

10 10

A

50.04.128 (A= 25)
50.04.394 (A= 33,5)

50.04.129 (A= 25)
50.04.395 (A= 33,5)

50.04.394 (A= 33,5)

A

50.04.395 (A= 33,5)

33,5 33,5 A

50.04.129 (A= 25)
50.04.395 (A= 33,5)

50.04.128 (A= 25)
50.04.394 (A= 33,5)

A 45 45 A

A

50.04.128 (A= 25)
50.04.394 (A= 33,5)

50.04.128 (A= 25)
50.04.394 (A= 33,5)

50.04.129 (A= 25)
50.04.395 (A= 33,5)

50.04.129 (A= 25)
50.04.395 (A= 33,5)

A AA

50.04.397 (A= 33,5)
50.04.134 (A= 25)
50.04.397 (A= 33,5)

50.04.134 (A= 25)

A

A A A A

50.04.396 (A= 33,5)
50.04.133 (A= 25)
50.04.396 (A= 33,5)

6767

33,533,5

67 67

45 45

67 67

33,5 33,5 45 45

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0300 overzicht neuten

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0030SP

Revisie Versie
F 0120070049.1284

90

90

17

17
62

17

17

42

67

62

17 17

17

42

17

67

11
4

11
4

17 17

1742

62

1717 17

62

Glas of paneel

17 17

62

17 17

62

17 17

62

Glas of paneel

11
4

11
4

Glas of paneel Glas of paneel

11
4

11
4

Glas of paneel Glas of paneel

11
4

11
4

Glas of paneel Glas of paneel

Binnen

Buiten

932.40.05731.40.05632.40.05 50.04.152

50.04.151 50.04.131

732.40.05631.40.05251.40.05832.40.05

50.04.132 50.04.151

17

42 17

17

62

17

10 10

10 10
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50.04.129 (A= 25)
50.04.395 (A= 33,5)

6767

45 45 45 45 45 45

9090

A 33,5 33,5 33,5 33,5 A

6767
50.04.133 (A= 25)
50.04.396 (A= 33,5)

45 45 45 45 45 45

90 90

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0300 overzicht neuten PS0300 artikelnummers neuten

PS0300: buitensponning 72mm, dagkant 42mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning Opm.

50.04.128 Eindneut Links 67x114 17/72

50.04.129 Eindneut Rechts 67x114 17/72

50.04.130 Neut Tussenstijl 67x114 2x 17/72

50.04.135 Neut Tussenstijl 90x114 2x 17/72

50.04.131 Neut Tussenstijl 67x114 17/52 en 17/72 Wisselsponning (Links binnenbeglazing en  
Rechts naar buitendraaiend deel)

50.04.132 Neut Tussenstijl 67x114 17/52 en 17/72 Wisselsponning (Rechts binnenbeglazing en  
Links naar buitendraaiend deel)

50.04.136 Neut Tussenstijl 90x114 17/52 en 17/72 Wisselsponning (Links binnenbeglazing en  
Rechts naar buitendraaiend deel)

50.04.137 Neut Tussenstijl 90x114 17/52 en 17/72 Wisselsponning (Rechts binnenbeglazing en  
Links naar buitendraaiend deel)

50.04.151 Neut Tussenstijl 67x114 2x 17/52 binnenbeglazing

50.04.152 Neut Tussenstijl 90x114 2x 17/52 binnenbeglazing

50.04.133 Eindneut Links 67x114 17/52 binnenbeglazing

50.04.134 Eindneut Rechts 67x114 17/52 binnenbeglazing

50.04.236 Eindneut Links 90x114 17/72 bevest.gaten op hart stijl

50.04.237 Eindneut Rechts 90x114 17/72 bevest.gaten op hart stijl

50.04.238 Eindneut Links 90x114 17/52 bevest.gaten op hart stijl

50.04.239 Eindneut Rechts 90x114 17/52 bevest.gaten op hart stijl

50.04.394 Eindneut Links 67x114 17/72 bevest.gaten op hart stijl

50.04.395 Eindneut Rechts 67x114 17/72 bevest.gaten op hart stijl

50.04.396 Eindneut Links 67x114 17/52 binnenbeglazing, bevest.gaten op hart stijl

50.04.397 Eindneut Rechts 67x114 17/52 binnenbeglazing, bevest.gaten op hart stijl

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl
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PS0400 doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0040SP

Revisie Versie
E 0120070049.1271
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Buitensponning 67mm, dagkant 47mm

*:
- bij naar buitendraaiende deuren met los "A4"-tochtprofiel, adviseren wij op de onderdorpel het profiel PA5T911 toe te passen.

Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)

17

20

*
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PS0400 doorsnede met maatvoering PS0400 overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoc 0040SP

Revisie Versie
E 0120070049.1271
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Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0400 overzicht neuten

BUVA-IsoStone onderdorpels
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Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0400 overzicht neuten PS0400 artikelnummers neuten

PS0400: buitensponning 67mm, dagkant 47 mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning Opm.

50.04.138 Eindneut Links 67x114 17/67

50.04.139 Eindneut Rechts 67x114 17/67

50.04.140 Neut Tussenstijl 67x114 2x17/67

50.04.145 Neut Tussenstijl 90x114 2x17/67

50.04.141 Neut Tussenstijl 67x114 17/57 en 17/67 Wisselsponning (Links binnenbeglazing en  
Rechts naar buitendraaiend deel)

50.04.142 Neut Tussenstijl 67x114 17/57 en 17/67 Wisselsponning (Rechts binnenbeglazing en 
Links naar buitendraaiend deel)

50.04.146 Neut Tussenstijl 90x114 17/57 en 17/67 Wisselsponning (Links binnenbeglazing en  
Rechts naar buitendraaiend deel)

50.04.147 Neut Tussenstijl 90x114 17/57 en 17/67 Wisselsponning (Rechts binnenbeglazing en  
Links naar buitendraaiend deel)

50.04.153 Neut Tussenstijl 67x114 2x 17/57 binnenbeglazing

50.04.154 Neut Tussenstijl 90x114 2x 17/57 binnenbeglazing

50.04.143 Eindneut Links 67x114 17/57 binnenbeglazing

50.04.144 Eindneut Rechts 67x114 17/57 binnenbeglazing

50.04.156 Eindneut Links 90x114 17/67 bevest.gaten op hart stijl

50.04.157 Eindneut Rechts 90x114 17/67 bevest.gaten op hart stijl

50.04.158 Eindneut Links 90x114 17/57 binnensponning, bevest.gaten op hart stijl

50.04.159 Eindneut Rechts 90x114 17/57 binnensponning, bevest.gaten op hart stijl

50.04.322 Eindneut Links 67x114 17/67 bevest.gaten op hart stijl

50.04.323 Eindneut Rechts 67x114 17/67 bevest.gaten op hart stijl

50.04.324 Eindneut Links 67x114 17/57 binnenbeglazing, bevest.gaten op hart stijl

50.04.325 indneut Rechts 67x114 17/57 binnenbeglazing, bevest.gaten op hart stijl

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl
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Vulblok dubbele deuren 
PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen) 
(Balkespagnolet 8012)

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
Vulblokk_dubb_dr_Bi_Bui_Balkesp Definitief

Revisie Versie
B 0120070049.1759

BUVA-IsoStone® onderdorpel

vloer

VulblokSluitplaat-430

bovenzijde 
vloerafwerking (m

ax
. 2

0)

BUVA-IsoStone® onderdorpel

(m
ax

. 2
0)

bovenzijde
vloerafwerking

vloer

Vulblok
Sluitplaat-430

Bevestiging vulblok vanaf onderzijde, waardoor vulblok
één geheel vormt met de onderdorpel

Bevestiging vulblok vanaf onderzijde, waardoor vulblok
één geheel vormt met de onderdorpel.

Vulblok dubbele deuren 
PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) 
(Balkespagnolet 8034)
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Vulblok dubbele deuren 
PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen) 
(Balkespagnolet 8012)

PS0100/ PS0200/ PS1100 
met balkespagnolet 8012 
voor naar binnendraaiende dubbele deuren

DocumentnummerStatusDocument titel
Brochure Keuzen Binnen Draaiend Definitief

Revisie Versie
E 0120070049.1332
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Maat X:
altijd vanaf linker- en buitenzijde onderdorpel
meten naar hart van stalen pen.

** Altijd buitenzijde onderdorpel
   als maat nemen, ook bij zijlicht(en).

Opmerking:
Situatie als getekend: passieve deur = Draairichting 1
Situatie gespiegeld:    passieve deur = Draairichting 2

X**

Zie opmerking **

Type 1A - 38 mm deur
Type 1B - 40 mm deur

Binnensponning dubb. deuren voor de 8012

Type 5mm (standaard- 8mm (SolidSeal-

              afd.kader)              afd.kader)

1A L= 54,2 n.v.t.

1B L= 56,2 n.v.t.

2A L= 54,2 L= 57,2

2B L= 56,2 L= 59,2

3A L= 54,2 L= 57,2

3B L= 56,2 L= 59,2

4A L= 65,2 L= 68,2

4B L= 67,2 L= 70,2

5A L= 65,2 L= 68,2

5B L= 67,2 L= 70,2

6A L= 64,2 L= 67,2

6B L= 66,2 L= 69,2

7A L= 64,2 L= 67,2

7B L= 66,2 L= 69,2

8A L= 75,2 L= 78,2

8B L= 77,2 L= 80,2

9A L= 75,2 L= 78,2

9B L= 77,2 L= 80,2

Type 2A - 54 mm deur
Type 2B - 56 mm deur
Type 6A - 64 mm deur
Type 6B - 66 mm deur

Type 3A - 54 mm deur
Type 3B - 56 mm deur
Type 7A - 64 mm deur
Type 7B - 66 mm deur

Type 4A - 54 mm deur
Type 4B - 56 mm deur
Type 8A - 64 mm deur
Type 8B - 66 mm deur

Type 5A - 54 mm deur
Type 5B - 56 mm deur
Type 9A - 64 mm deur
Type 9B - 66 mm deur

Vulblok dubbele deuren 
PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) 
(Balkespagnolet 8034)
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PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen) 
met Ergo-Duo voor naar binnendraaiende dubbele deuren

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDtaaM-S-ouD-ogrE

Revisie Versie
D 0120070049.1535

S = Hart sluitnaad 16,7Penmaat

S = Hart sluitnaad 16,7Penmaat

S= Hart sluittnaad 16,7Penmaat
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S**

S = Hart sluitnaad 16,7Penmaat

Type 101A - 38 mm deur
Type 101B - 40 mm deur

Type 103A - 38 mm deur
Type 103B - 40 mm deur

Opmerking:
Situatie als getekend: passieve deur = Draairichting 1
Situatie gespiegeld:    passieve deur = Draairichting 2

Maat S:
altijd vanaf linker- en buitenzijde onderdorpel
meten naar hart van sluitnaad.

** Altijd buitenzijde onderdorpel
   als maat nemen, ook bij zijlicht(en).

Type 102A - 54 mm deur
Type 102B - 56 mm deur
Type 105A - 64 mm deur
Type 105B - 66 mm deur

Type 104A - 54 mm deur
Type 104B - 56 mm deur
Type 106A - 64 mm deur
Type 106B - 66 mm deur

Binnensponning dubb. deuren voor de Ergo-Duo

Type 5mm (standaard- 8mm (SolidSeal-

              afd.kader)              afd.kader)

101A L= 24 n.v.t.

101B L= 25 n.v.t.

102A L= 24 L= 27

102B L= 25 L= 28

103A L= 24 n.v.t.

103B L= 25 n.v.t.

104A L= 24 L= 27

104B L= 25 L= 28

105A L= 29 L= 32

105B L= 30 L= 33

106A L= 29 L= 32

106B L= 30 L= 33
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PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen) 
met Ergo-Duo voor naar binnendraaiende dubbele deuren

PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) 
met balkespagnolet 8034 voor naar buitendraaiende dubbele deuren

DocumentnummerStatusDocument titel
Brochure Keuzen Buiten draaiend Definitief

Revisie Versie
E 0120070049.1333
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Type 6A - 38 mm deur
Type 6B - 40 mm deur

Type 8A - 54 mm deur
Type 8B - 56 mm deur

Type 7A - 54 mm deur
Type 7B - 56 mm deur

Opmerking:
Situatie als getekend: passieve deur = Draairichting 4
Situatie gespiegeld:    passieve deur = Draairichting 3

Maat X:
altijd vanaf linker- en buitenzijde onderdorpel
meten naar hart van stalen pen.

** Altijd buitenzijde onderdorpel
   als maat nemen, ook bij zijlicht(en).

Buitensponning dubb. deuren voor de 8034

Type 5mm (standaard- 8mm (SolidSeal-

              afd.kader)              afd.kader)

6A L= 23,2 n.v.t.

6B L= 23,2 n.v.t.

7A L= 23,2 L= 20,2

7B L= 23,2 L= 20,2

8A L= 22,2 L= 19,2

8B L= 22,2 L= 19,2

X**

Zie opmerking **
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PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) met Ergo-Duo  
voor naar buitendraaiende dubbele deuren

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDtaaM-S-ouD-ogrE

Revisie Versie
D 0120070049.1535

S = Hart sluitnaad 16,7Penmaat

S = Hart sluitnaad 16,7Penmaat

S = Hart sluitnaad 16,7Penmaat

S= Hart sluittnaad 16,7Penmaat
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Opmerking:
Situatie als getekend: passieve deur = Draairichting 4
Situatie gespiegeld:    passieve deur = Draairichting 3

Maat S:
altijd vanaf linker- en buitenzijde onderdorpel
meten naar hart van sluitnaad.

** Altijd buitenzijde onderdorpel
   als maat nemen, ook bij zijlicht(en).

Type 105A - 38 mm deur
Type 105B - 40 mm deur

Type 106A - 54 mm deur
Type 106B - 56 mm deur

Type 107A - 38 mm deur
Type 107B - 40 mm deur

Type 108A - 54 mm deur
Type 108B - 56 mm deur

Buitensponning dubb. deuren voor de Ergo-Duo

Type 5mm (standaard- 8mm (SolidSeal-

              afd.kader)              afd.kader)

105A L= 24 n.v.t.

105B L= 25 n.v.t.

106A L= 24 L= 27

106B L= 25 L= 28

107A L= 24 n.v.t.

107B L= 25 n.v.t.

108A L= 24 L= 27

108B L= 25 L= 28
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PS0100/ PS0200/ PS1100/ PS0300/ PS0400 
voor overige sluitingen voor naar binnen- en buitendraaiende dubbele deuren

DocumentnummerStatusDocument titel
Overzicht Klant Sluitplaten Definitief

Revisie Versie
D 0120070049.1335
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6
6

50
50

34

34

34

34

100

100

R 10

R 10

100

X

X**

Type 51 - PS0100

Type 52 - PS0200

Type 54 - PS0300

Type 55 - PS0400

35
,9

5
41

,9
5

Type 53 - PS1100

Maat X:
altijd vanaf linker- en buitenzijde onderdorpel
meten naar hart van inzetblok
t.b.v. sluitplaat/ -pot.

** Altijd buitenzijde onderdorpel
   als maat nemen, ook bij zijlicht(en).

Zie opmerking **

34100
41

,9
5

R
10

R
10

R
10

X

X

X

X

27BUVA-IsoStone® onderdorpels voor houten kozijnenversie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



PS0700 (139mm) doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoC 0070SP

Revisie Versie
E 0120070049.1312

DPS 201R
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vast-deel Hefschuif-deel
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Hefschuifdeuren

67

Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)

17

20
4

67 67

42
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PS0700 (139mm) doorsnede met maatvoering PS0700 artikelnrs. + overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoC 0070SP

Revisie Versie
E 0120070049.1312
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424

4

Binnen

Buiten

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten,
zie www.buva.nl

A A

50.04.300 (A= 25)
50.04.412 (A= 33,5)

50.04.301 (A= 25)
50.04.413 (A= 33,5)

50.04.302 (A= 25)
50.04.414 (A= 33,5)

50.04.303 (A= 25)
50.04.415 (A= 33,5)

A A

A 33,5 33,5

50.04.304 (A= 25)
50.04.416 (A= 33,5)

50.04.305 (A= 25)
50.04.417 (A= 33,5)

A33,533,5 Glas of paneel

A 33,5 33,5 33,533,5 A

50.04.30850.04.304 (A= 25)
50.04.416 (A= 33,5)

50.04.309 50.04.305 (A= 25)
50.04.417 (A= 33,5)

50.04.306 50.04.307

PS0700: Hefschuifdeuren 

Artikelnr. Omschrijving Maat 

(mm)

positie schuifdeur 

(van buitenaf gezien)
50.04.300 Eindneut Links 67x139 schuifdeur Links

50.04.302 Eindneut Links 67x139 schuifdeur Rechts

50.04.301 Eindneut Rechts 67x139 schuifdeur Links

50.04.303 Eindneut Rechts 67x139 schuifdeur Rechts

50.04.306 Neut Tussenstijl (zijlicht Links) 67x139 schuifdeur Links

50.04.308 Neut Tussenstijl (zijlicht Links) 67x139 schuifdeur Rechts

50.04.307 Neut Tussenstijl (zijlicht Rechts) 90x139 schuifdeur Links

50.04.309 Neut Tussenstijl (zijlicht Rechts) 90x139 schuifdeur Rechts

50.04.304 Eindneut Links (zijlicht) 67x139 17/67 (binnenbeglazing)

50.04.305 Eindneut Rechts (zijlicht) 67x139 17/67 (binnenbeglazing)

50.04.412 Eindneut Links 67x139 schuifdeur Links, bevest.gaten op hart stijl

50.04.413 Eindneut Rechts 67x139 schuifdeur Links, bevest.gaten op hart stijl

50.04.414 Eindneut Links 67x139 schuifdeur Rechts, bevest.gaten op hart stijl

50.04.415 Eindneut Rechts 67x139 schuifdeur Rechts, bevest.gaten op hart stijl

50.04.416 Eindneut Links (zijlicht) 67x139 17/67 (binnenbegl.) bevest.gaten op hart stijl

50.04.417 Eindneut Rechts (zijlicht) 67x139 17/67 (binnenbegl.) bevest.gaten op hart stijl

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0700 overzicht neuten

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoC 0070SP

Revisie Versie
E 0120070049.1312
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50.04.306

Binnen

Buiten

A 33,5 33,5 A

50.04.304 (A= 25)
50.04.416 (A= 33,5)

50.04.301 (A= 25)
50.04.413 (A= 33,5)

A 33,5 33,5 A

50.04.30850.04.304 (A= 25)
50.04.416 (A= 33,5)

50.04.303 (A= 25)
50.04.415 (A= 33,5)

A 33,5 33,5 A

50.04.30750.04.300 (A= 25)
50.04.412 (A= 33,5)

50.04.305 (A= 25)
50.04.417 (A= 33,5)

A A33,533,5

50.04.30950.04.302 (A= 25)
50.04.414 (A= 33,5)

50.04.305 (A= 25)
50.04.417 (A= 33,5)

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0700 overzicht neuten Positie kozijnstijlbevestigingsgaten

DocumentnummerStatusDocument titel
Positionering bevest.gaten Definitief

Revisie Versie
G 0120070049.1313
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PS0714 doorsnede met maatvoering

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoC 4170SP

Revisie Versie
E 0120070049.1565
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Onderbeglazingslatten (zwart gecoat aluminium)
zijn te bestellen in afm. 17x20mm
(zijn voorgeboord)
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32 BUVA-IsoStone® onderdorpels voor houten kozijnenversie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



PS0714 doorsnede met maatvoering PS0714 artikelnrs. + overzicht neuten

DocumentnummerStatusDocument titel
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Revisie Versie
E 0120070049.1565
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50.04.312 (A= 25)
50.04.418 (A= 33,5)

50.04.313 (A= 25)
50.04.419 (A= 33,5)

A A

50.04.310 (A= 25)
50.04.420 (A= 33,5)

50.04.311 (A= 25)
50.04.421 (A= 33,5)

A A

50.04.315 (A= 25)
50.04.423 (A= 33,5)

50.04.31750.04.31650.04.314 (A= 25)
50.04.422 (A= 33,5)

Buiten

50.04.31850.04.314 (A= 25)
50.04.422 (A= 33,5)

50.04.315 (A= 25)
50.04.423 (A= 33,5)

50.04.319

A 33,5 33,5 A33,5

A 33,5 33,5 A33,533,5

33,5

PS0714: Hefschuifdeuren 

Artikelnr. Omschrijving Maat 

(mm)

positie schuifdeur 

(van buitenaf gezien)
50.04.312 Eindneut Links 67x114 schuifdeur Links

50.04.310 Eindneut Links 67x114 schuifdeur Rechts

50.04.313 Eindneut Rechts 67x114 schuifdeur Links

50.04.311 Eindneut Rechts 67x114 schuifdeur Rechts

50.04.316 Neut Tussenstijl (zijlicht Links) 67x114 schuifdeur Links

50.04.318 Neut Tussenstijl (zijlicht Links) 67x114 schuifdeur Rechts

50.04.317 Neut Tussenstijl (zijlicht Rechts) 67x114 schuifdeur Links

50.04.319 Neut Tussenstijl (zijlicht Rechts) 67x114 schuifdeur Rechts

50.04.314 Eindneut Links (zijlicht) 67x114 17/57 (binnenbeglazing)

50.04.315 Eindneut Rechts (zijlicht) 67x114 17/57 (binnenbeglazing)

50.04.418 Eindneut Links 67x114 schuifdeur Links, bevest.gaten op hart stijl

50.04.419 Eindneut Rechts 67x114 schuifdeur Links, bevest.gaten op hart stijl

50.04.420 Eindneut Links 67x114 schuifdeur Rechts, bevest.gaten op hart stijl

50.04.421 Eindneut Rechts 67x114 schuifdeur Rechts, bevest.gaten op hart stijl

50.04.422 Eindneut Links (zijlicht) 67x114 17/57 (binnenbegl.) bevest.gaten op hart stijl

50.04.423 Eindneut Rechts (zijlicht) 67x114 17/57 (binnenbegl.) bevest.gaten op hart stijl

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten,
zie www.buva.nl

Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0714 overzicht neuten

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDseitanibmoC 4170SP

Revisie Versie
E 0120070049.1565
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Andere vormen en uitvoeringen,
zijn na overleg met BUVA mogelijk.
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PS0714 overzicht neuten Positie kozijnstijlbevestigingsgaten
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Positionering bevest.gaten Definitief

Revisie Versie
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PS0800
BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
PS0800_PS0810 voor Brochure Definitief

Revisie Versie
B 0120070049.1758
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PS0800 Enkele maatwerkvoorbeelden

DocumentnummerStatusDocument titel
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Oplossing bij HefSchuifonderdorpel
BUVA-IsoStone onderdorpels
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Naar buitendraaiende deur met dubbele aanslag
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Oplossing bij HefSchuifonderdorpel Voor rolstoelgebruikers

DocumentnummerStatusDocument titel
feitinifeDslaicepstnalK eruhcorB

Revisie Versie
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Hellende kozijnen
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Product- en materiaalomschrijvingen
BUVA-IsoStone onderdorpels

Onderdorpel: Glasvezelversterkt kunststof (GVK)

Technische eigenschappen glasvezelversterkt kunststof

Eigen gewicht: 1,8 kg/dm3 (Aluminium 2,7 kg/dm3)
Treksterkte (vezelrichting): 240 N/mm2.
Lineaire uitzettingscoëfficient: 9 x 10-6 /ºC (Aluminium 24 x 10-6 /ºC)
Warmtegeleidingscoëfficient GVK: 0,3 W/m·ºC
Oppervlaktestructuur: UV-bestendige zwarte coating met korund korrels
U-waarde hout: ±1,7 W/m2·ºC (afhankelijk van dorpeltype)
U-waarde hout gepurd: ±0,9 W/m2·ºC (afhankelijk van dorpeltype)
U-waarde kunststof: ±2,2 W/m2·ºC (afhankelijk van dorpeltype)
F-factor (binnenoppervlakte temperatuur): ±0,79 (afhankelijk van inbouwdetail*)

Rechtstreeks beglazen op  
IsoStone onderdorpel
Het is mogelijk en KOMO-goedgekeurd om buitenbeglazing 
direct op de BUVA-IsoStone onderdorpel aan te brengen.  
De beluchting van het glas vindt door de dorpel heen plaats, 
wat voordelen biedt ten opzichte van conventioneel beglaasde 
systemen op maaiveldniveau. Door gebruik te maken van de 
aluminium BUVA-IsoStone glaslat is de duurzaamheid gewaar-
borgd. De stijfheid, sterkte en de wind- en waterdichtheid zijn 
aangetoond volgens de strenge eisen van NEN 3576 (Beglazing 
van kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen).
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Product- en materiaalomschrijvingen PS0100/ PS0200/ PS1100 (Binnensponningen)

DocumentnummerStatusDocument titel
PS0100_PS0200_PS1100_OpengewrktModel Definitief

Revisie Versie
B 0120070049.1717
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70

Kozijnstijl

BUVA-
QuickConnect® 14-6

Q-seal® pakking

Houtschroef 4,5x50/
                    4,5x70

PE-neut (zwart)

Schotelkopschroef 6x100 Schotelkopschroef 6x100

Stopdop
(alleen bij tussenstijlen)

Stopdop
(alleen bij tussenstijlen)

Afdichtdop Afdichtdop

BUVA-IsoStone®
onderdorpel

BUVA-
QuickConnect® 14-6
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PS0300/ PS0400 (Buitensponningen)

BUVA-IsoStone onderdorpels

DocumentnummerStatusDocument titel
PS0300_PS0400_OpengewerktModel Definitief

Revisie Versie
B 0120070049.1718
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PE-neut (zwart)

Schotelkopschroef 6x100 Schotelkopschroef 6x100

Stopdop
(alleen bij tussenstijlen)

Stopdop
(alleen bij tussenstijlen)

Afdichtdop Afdichtdop

BUVA-IsoStone®
onderdorpel

BUVA-
QuickConnect® 14-6
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PS0300/ PS0400 (Buitensponningen) PS0700/ PS0714 (Hefschuifdeuren)

DocumentnummerStatusDocument titel
PS0700_PS0714_OpengewerktModel Definitief

Revisie Versie
B 0120070049.1719

70

14

12

Kozijnstijl

BUVA-
QuickConnect® 14-6

Q-seal® pakking

Houtschroef 4,5x70

PE-neut (zwart)

Schotelkopschroef 6x100

Stopdop
(alleen bij tussenstijlen)

Stopdop
(alleen bij tussenstijlen)

Afdichtdop Afdichtdop

BUVA-IsoStone®
onderdorpel

BUVA-
QuickConnect® 14-6

Schotelkopschroef 6x100
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ALGEMENE VEILIGHEIDSASPECTEN VOOR HET 
BEWERKEN VAN POLYETHYLEEN VULBLOKKEN
Boren in polyethyleen vulblok
Is goed te boren, tijdens het boren dient u de krul te breken 
door de aanvoer telkens te onderbreken.
Aanbevolen bewerkingsvoorwaarden:

 ◆ Boorsnelheid: 30-70 meter per minuut
 ◆ Boorvorm: Vrijloophoek 10-12º
 ◆ Spaanhoek: 5-15º
 ◆ Tophoek: 60-90º
 ◆ Aanvoersnelheid: 0,2-1 mm per rondgang

Frezen in polyethyleen vulblok 
Is goed met de frees te bewerken.
Aanbevolen bewerkingsvoorwaarden:

 ◆ Freessnelheid: 3000 meter/minuut
 ◆ Freesvorm: Vrijloophoek 15-30º
 ◆ Spaanhoek: 15-20º
 ◆ Aanvoersnelheid: 0,1-0,3 mm per mes

Schroeven in polyethyleen vulblok
Is goed te schroeven. In het materiaal kan geschroefd  
worden als in hout.

NA ONTVANGST VAN DE LEVERING
 ◆ De geleverde producten dienen bij binnenkomst op aantal 

en eventuele onvolkomenheden te worden gecontroleerd.
 ◆ Bij geconstateerde onvolkomenheden, dient u direct  

contact op te nemen met BUVA.
 ◆ De onderdorpels dienen bij voorkeur binnen en droog te 

worden opgeslagen. Indien opslag binnen niet mogelijk 
is, behoren de onderdorpels volledig te worden afgedekt 
met een stevig bouwzeil.

 ◆ De onderdorpels dienen na ontvangst op een vlakke 
ondergrond te worden gelegd, waarbij de eerste laag 
onderdorpels over de gehele lengte volledig dient te  
worden ondersteund.

 ◆ Bij meerdere lagen onderdorpels dienen voldoende  
brede en gladde latten geplaatst te worden maximaal 
hart-op-hart 2000 mm.

 ◆ De onderdorpels mogen beslist niet om en om in elkaar 
worden gelegd.

HET BEWERKEN VAN DE POLYETHYLEEN VULBLOKKEN 
VOOR SLUITPOTTEN OF SLUITPLATEN
Vulblokken voor toepassing van BUVA sluitplaten t.b.v. BUVA 

PS0100 t/m PS0400, PS1100, PS0700 en de PS0714
BUVA-IsoStone onderdorpels

balkespagnolet 8012/ 8034 en de BUVA Ergo-Duo, worden 
voorbewerkt geleverd. 
Frezingen in vulblokken voor sluitpotten of sluitplaten 
anders dan de BUVA 8000-serie en BUVA Ergo-Duo, dienen 
volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant-
leverancier, dan wel de SKH-publicatie 98-08, te worden  
aangebracht. 

HET MONTEREN VAN EEN SLUITPOT OF SLUITPLAAT IN 
DE POLYETHYLEEN VULBLOKKEN
Het vastschroeven van een sluitpot of sluitplaat in het  
polyethyleen vulblok dient volgens verwerkingsvoorschriften 
fabrikant/leverancier dan wel SKH-publicatie 9808 te worden 
verricht.

HET MONTEREN VAN DE POLYETHYLEEN VULBLOKKEN 
IN DE IsoStone ONDERDORPELS
De polyethyleen vulblokken dienen vanaf de onderzijde  
van de onderdorpels te worden geschroefd met schroeven 
volgens de schroeftabel(len).

VOORBEREIDENDE MONTAGEWERKZAAMHEDEN AAN 
DE KOZIJNSTIJLEN (bij gebruik van de gepatenteerde 
pluggen)

 ◆ De pluggaten (Ø14 mm) in de houten kozijnstijlen positio-
neren volgens tekening 20070049.1313.

 ◆ De toe te passen Zamac BUVA-QuickConnect® 14-6 plug-
gen, kunnen indien gewenst vooraf worden toegestuurd.

 ◆ De diepte van de te boren pluggaten dient 70 mm te zijn 
(zie brochure, tekening PS0100, PS0200,PS1100, PS0300, 
PS0400, PS0700 en PS0714).

 ◆ De pluggaten dienen na het boren vrij te zijn van  
boorresten, waarna deze pluggen rechtstandig, met de 
hand, ratel of slagtol (of gelijkwaardig), kunnen worden 
ingedraaid met gebruikmaking van een inbussleutel  
8 mm. Opmerking: De inbussleutel dient hierbij vol-
ledig in de plug te worden ingebracht. Er dient voor de 
QuickConnect®  14-6 pluggen een maximaal koppel van 
40Nm te worden gebruikt. Het nominale aanhangkoppel 
voor deze pluggen is ongeveer 25Nm (afhankelijk van 
houtsoort).

 ◆ De indraaidiepte van de pluggen dient zodanig te zijn, 
dat de bovenzijde van de BUVA-QuickConnect® 14-6 
plugaanslagring,gelijk komt te liggen met de kopse 
onderzijde van de kozijnstijl (of een weinig in deze  
kopse zijde wordt ingedraaid).

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN voor toepassing onder houten kozijnen
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PS0100 t/m PS0400, PS1100, PS0700 en de PS0714
MONTAGE VAN DE BUVA-IsoStone® ONDERDORPELS

 ◆ De positionering en de bevestiging van de BUVA-
IsoStone® onderdorpel incl. neuten aan het kozijn, 
geschiedt door de in de kozijnstijlen aangebrachte BUVA-
QuickConnect® 14-6 pluggen te verbinden met de, vanaf 
de onderzijde van de onderdorpel ingebrachte, torxbit-
T25 schotelkopschroeven (Ø6x100). Zie hiervoor de 
schroeftabel in document 20070049.1353.

 ◆ De afgemonteerde onderdorpel (eveneens voorzien van 
Q-SEAL® pakkingen) kan nu onder het houten kozijn  
worden geplaatst en vastgeschroefd.

 ◆ De schroefverbinding dient vervolgens te worden aange-
trokken tot een gesloten geheel. De neutpakking dient 
hierbij geheel te worden ingedrukt. Het aanhaalmoment 
op de schroef is maximaal 6,5Nm.

 ◆ Druk vervolgens de afdichtdoppen (PE35 cellenband) 
in de beide zijkanten van de onderdorpel, zie tekening 
20070049.1353 en 20070049.1399.

 ◆ Bij toepassing van 90 mm eindneuten dienen kunststof 
stopdoppen (Ø19x17) in de gaten aan de onderzijde 
van de onderdorpel ter plaatse van deze eindneuten te 
worden aangebracht, zie tekening 20070049.1353 en 
20070049.1399.

 ◆ Bij situaties met tussenstijlen, dienen de kunststof 
stopdoppen (Ø19x17) in de gaten aan de onderzijde 
van de onderdorpel ter plaatse van deze tussenstijlen 
te worden aangebracht, zie tekening 20070049.1353 en 
20070049.1399.

 ◆ Ter plaatse van de neut (de zijkant van de onderdorpel) 
dient de verticale spouwlat uitgekeept te worden.  
Een overmaatskeeping is afhankelijk van type dichting.  
De spouwlat kan ter plaatse van onderzijde onderdorpel,  
vlak worden uitgevoerd.

 ◆ Voor plaatsing, tegen de zijkant van de neut/dorpel, 
compressieband aanbrengen. Beëindiging bovenzijde 
compressieband is boven zijde Q-Seal neutpakking. 
Beëindiging onderzijde compressieband met overlengte. 
Compressieband aan onderzijde onderdorpel dient te  
stuiken tegen het compressieband van de zijkanten.  
Het type-compressieband dient afgestemd te zijn op de 
af te dichten ruimte. Het aanbrengen van dit band dient 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de 
fabrikant/leverancier te zijn.

 ◆ Het laatste bevestigingspunt van de verticale spouwlat 
aan het kozijn, dient te komen op ca. 100 mm boven de 
onderzijde van de kozijnstijl.  

 ◆ Bevestigingspunten van de spouwlat tegen de onder-
zijde van de dorpel dienen te komen op ca. 50 mm vanaf 
de dorpeluiteinden en hart-op-hart 300 mm, met zelf-
borende schroeven (of geringde nagels). De schroeflengte 
is dikte spouwlat + 15 mm.

 ◆ De afgemonteerde kozijnen dienen verpakt, getranspor-
teerd en opgeslagen te worden overeenkomstig katern 71 
van de KVT. De BUVA-IsoStone® onderdorpels dienen tot 
aan de oplevering van de woning/het gebouw afgedekt 
te worden. Voor de beloopbare onderdorpels zijn BUVA-
beschermkappen verkrijgbaar.

 ◆ Aan de verwerkingsvoorschriften, die met de afgemon-
teerde kozijnen worden meegeleverd naar de bouw, 
behoeft geen extra passage te worden toegevoegd.

 ◆ Indien er door de BUVA-IsoStone® onderdorpel afgewa-
terd of belucht wordt, dient er een grindbed of rooster 
voor de dorpel geplaatst te worden.

AANVULLENDE MONTAGE (AFDICHTINGEN) VAN DE 
BUVA-IsoStone® ONDERDORPELS PS0700 en PS0714

 ◆ Plak een strook van de Q-Seal strip volledig over de lengte 
van de vullat deur, zie tekening 20070049.1399.

 ◆ Zorg dat de verticaal staande vullat voor de vaste deur 
stuikend op de zojuist aangebrachte Q-Seal strip staat.

AANSLUITING BUVA-IsoStone® ONDERDORPELS OP 
BOUWKUNDIGE ONDERCONSTRUCTIES

 ◆ Zie hiervoor document 20070049.1569

BEGLAZEN
 ◆ Het beglazen dient conform de NPR 3577 te worden  

uitgevoerd.
 ◆ De BUVA verschroefbare aluminium (zwart gecoate)  

glaslatten dienen kort voor het beglazen schoon te zijn en 
vetvrij te worden gemaakt.

 ◆ De(ze) op de onderdorpel aan te brengen glaslatten 
dienen met zelfborende schroeven te worden bevestigd, 
volgens schroeftabel in document 20070049.1353 en 
20070049.1399.

ONDERHOUD
 ◆ Zowel de BUVA-IsoStone® onderdorpels als de neuten kan 

men het best reinigen met milde niet schurende middelen
 ◆ (Ph-waarde 6-8) om deze vervolgens goed na te spoelen 

met ruim water.
 ◆ Men dient hierbij géén gebruik te maken van een  

schurend reinigingsmiddel en/of schuurspons.
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Aansluitend op bouwkundige constructies
BUVA-IsoStone onderdorpels

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

In de aansluiting BUVA-IsoStone® onderdorpels-bouwkundig 

kader moet een waterdichting aangebracht worden, zie ook  

de SBR-referentiedetails op onze website. Deze waterdichte  

aansluiting wordt in de regel uitgevoerd als kitvoeg.

In de aansluiting BUVA-IsoStone® onderdorpels-bouwkundig kader  
hebben we te maken met:
- hechting kit op de BUVA-IsoStone® onderdorpels
- hechting kit op bouwkundig kader (in de regel beton)

Mogelijkheid 1

Reinigen van de BUVA-IsoStone® onderdorpels:
a. reinigen met Sika®-Aktivator bij toepassing van Sikaflex®-11FC+
b. reinigen met Sika®-Cleaner 205 bij toepassing van Sikaflex®-AT Universal

Primeren van het bouwkundig kader (beton):
a. primeren met Sika®-Primer-3N

Afdichten:
a. afdichten met Sikaflex®-11FC+
b. afdichten met Sikaflex®-AT Universal

De hechting op basis van bovenstaande adviezen voldoet aan waardering 1 
'Hechting in orde, >95% cohesieve breuk'.

Mogelijkheid 2

Reinigen van de BUVA-IsoStone® onderdorpels:
a. reinigen met Saba®-Cleaner 48 bij toepassing van Saba®-Sealtrack 750/780

Voor een robuustere hechting:
a. Voor een robuustere hechting kan er ook nog voor worden gekozen om de onder-
dorpel na het reinigen met Saba®-Cleaner 48 te primeren met Primer 9102

Primeren van het bouwkundig kader (beton):
a. primeren met Primer 9002 conform primerlijst bouw Nederland

Afdichten:
a. afdichten met Saba®-Sealtrack 750/780

Loodslabbe
(of gelijkwaardig)

gesloten-
cellenband

Principe
situatie met onder-spouwlat

zelfborende PPK-schroef
Ø4,2x32 (50.04.223)
te bevest. max. 160 h.o.h.
en max. 50mm vanaf einden

"loodstrip"

gesloten-
cellenband

Loodslabbe
(of gelijkwaardig)

"loodstrip"

zelfborende PPK-schroef
Ø4,2x32 (50.04.223)
te bevest. max. 160 h.o.h.
en max. 50mm vanaf einden

Principe
situatie met onderframe
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Aansluitend op bouwkundige constructies Digitaal bestelformulier
Met BUVA’s digitale bestelwijze kunt u eenvoudig online BUVA-
IsoStone onderdorpels bestellen. Volg hiervoor de invulvelden op het 
formulier. Via een handige link vindt u de beschikbare neutprofile-
ringen terug op de pagina.
Bestelling van meerdere onderdorpels onder één ordernummer is 
uiteraard mogelijk. Vul hiervoor bij een volgende bestelling hetzelfde 
ordernummer in op het invulveld ‘Ordernummer klant’. De verschil-
lende dorpels worden dan in één order gezet en uitgeleverd.

U vindt het (digitale) bestelformulier op buva.nl. 
Klik op BUVA kennisbank > Bestelformulieren > Onderdorpels

Deze brochure is een uitgave van BUVA.

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

13115.13.10.1M 0180 - 69 75 00   |   buva.nl
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Sterke, isolerende onderdorpels van 
vederlicht glasvezelversterkt kunststof 
voor houten kozijnen

IsoStone onderdorpels

Ontdek alles over IsoStone onderdorpels:

• IJzersterk

• Vederlicht

• Minimale krimp/uitzetting

• Zeer hoge isolatiewaarde

• Ook in renovatie-uitvoering

0180 - 69 75 00   |   buva.nl

PreSets
T O T A L  C O N T R O L

Technische brochure
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opslag, verankering en koppeling 

i n n o v a t i e v e  e n  d u u r z a m e  d o r p e l s y s t e m e n

Bij het verwerken van DTS®-onderdorpels zijn een aantal aspecten van belang. Op de 

achterzijde vindt u hiervan een globale opsomming. Aanvullende gedetailleerde infor-

matie, waaronder wet- en regelgeving, ontwerpgegevens en verwerkingsvoorschriften, 

is te vinden op www.dts-dorpels.nl/handboeken.

DTS OVER VERWERKING

KOMO In ons KOMO-certificaat (20676/09) staat nadere 

informatie omtrent de juiste opslag, verwerking en onder-

houd van de DTS®-onderdorpels. De leverancier van het 

complete kozijn (in eerste instantie de kozijnleverancier en in 

tweede instantie de aannemer) is eindverantwoordelijk voor 

de naleving en juiste uitvoering daarvan.

Bewerking DTS®-dorpels zijn eenvoudig te ver-

werken en bewerken met gangbaar gereedschap. Dor-

pels kunnen geleverd worden met verstekkoppelingen 

of andere kopse bewerkingen, maar deze kunnen ook 

zelf worden aangebracht. De dorpels zijn zowel machi-

naal als handmatig te zagen en te boren. Verspanende 

technieken als frezen zijn eveneens mogelijk.
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Kreunen Kunststoffen B.V.   Hanzeweg 11   7241 CR  LOCHEM   Postbus 98   7240 AB  LOCHEM
T 0573 - 438410   F 0573 - 432609   E info@dts-dorpels.nl   I www.dts-dorpels.nl

verwerking - versie 1.01

Opslag: altijd uit de zon en beschermen tegen weersinvloe-
den. De dorpels geacclimatiseerd verwerken (15°C).

Het is verplicht een stellat te monteren. Deze pas verwijderen 
ná het inmetselen. T.b.v. concept II - III is de stellat ook in de 
sponning mogelijk.

Verplichte spouwlat schroeven 15 cm h.o.h. of een na het 
metselen te demonteren reilat nagelen.

Denk aan de speciale DTS®-glassteunblokjes. Deze dient u bij 
voorraad lengtes van 6000 mm los te bestellen. (Bij standaard 
maatwerk worden deze, indien van toepassing, reeds mee-
geleverd).

Kozijnen met DTS®-dorpels rechtop en bij buitenopslag altijd 
afdekken en minimaal 30 cm vrij van maaiveld.

Onderdorpels verankeren met ankers van voldoende sterkte. 
Deze max. op 30 cm h.o.h. monteren met houtdraadbouten 
van voldoende zwaarte. Zorg voor ondersteuning middels 
een kantplank o.i.d.

Om beschadiging te voorkomen, de DTS®-dorpel op de 
bouw afdekken.

Reinigen met een borstel, water en zeep. Geen schuur-
middel of bijtende producten gebruiken. Nadien doet een 
olieachtigmiddel (slaolie) wonderen. Ontwateringsgaten 
schoonhouden.

re i la t ten
n a g e l e n

spouwlatten
schroeven

Koppelingen, zoals verstekken, koppelneuten en dilataties, 
uitvoeren volgens onze richtlijnen. Vergeet niet, waar nodig, 
de dilatatie-slabbe aan te brengen.

kijk op www.dts-dorpels.nl/handboeken voor nadere specifieke instructies

15º
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Onderwerp: Verwerkings- en montagevoorschriften DTS dorpels

Kreunen Kunststoffen B.V. - Postbus 98 - 7240 AB - LOCHEM - T: 0573 438410 - F: 0573 432609- E: info@dts-dorpels.nl - W: www.dts-dorpels.nl  

Schaal: n.v.t.

Blad: 1 van 2

Versie: 1.02

Tekeningnaam: K_verwerking-montage A4
DTS® en LBS® zijn een label van Kreunen Kunststoffen B.V.

GJR 2012

Verwerkings- en montagevoorschriften

Opslag na binnenkomst

- De DTS® dorpels moeten bij koude omstandigheden minimaal 
  24 uur acclimatiseren in een verwarmde ruimte met een temperatuur 
  tussen 15oC en 20oC. Dit is tevens de verwerkingstemperatuur.
- De DTS® dorpels moeten op de kant op een vlakke ondergrond 
  worden opgeslagen (zie tekening).
- De DTS® dorpels moeten over het gehele vlak ondersteund 
  worden, dus niet op latten.
- De DTS® dorpels ook zijdelings tegen elkaar plaatsen zonder 
  tussenruimte.

Montage in de werkplaats

- Snij de DTS®-dichtingsslabbe voor het monteren op de juiste maat af.
- Strijk de pluggen in met dezelfde houtlijm die u bij het opsluiten van de kozijnen gebruikt.
- De pluggen zodanig in de verdiepte geboorde gaten steken dat de uitzetting van de plug gericht is naar 
  de zijde met de meeste houtdekking.
- Klop de pluggen aan met de DTS®-aanslagstift.
- Draai nu de DTS®-torxbouten met een torxbit 40 en een laag toerental aan totdat de DTS®-dichtings-
  slabbe aangekneld is tot 1 mm.

De verplichte stellat, spouwlat en reilat

- I.v.m. de materiaaleigenschappen van de DTS® dorpels is het noodzakelijk om stellatten, 
  spouwlatten en/of reilatten toe te passen. Spouwlatten moeten altijd h.o.h. 150 mm worden geschroefd,
  de schroefmaat is afhankelijk van de de hechtlengte en de dikte van de toegepaste spouwlat. 
- Indien geen spouwlat toegepast kan worden, zal een Concept 3-strip of stalen strip/hoeklijn toegepast
  moeten worden. Bij het toepassen van een Concept 3-strip zal tevens een tijdelijke genagelde reilat 
  aangebracht dienen te worden. Deze pas verwijderen als het gehele kozijn ingemetseld,verankerd en 
  ondersteund is. 
- Bij kozijnen zonder vakvulling dient er een lat tussen de stijlen gemaakt te worden om de dagmaten te 
  borgen. Bij Concept 2 en 3 kozijnen is het niet altijd mogelijk om een stellat toe te passen vanwege ge-
  schilderde kozijnstijlen. Als een kozijn van vakvulling (ruit of afgewigde deur) is voorzien dan kan de 
  stellat achterwege blijven. 
- Indien door temperatuursinvloeden of verkeerde opslag de DTS® dorpels enigszins krom getrokken zijn 
  dan kunt u deze door het monteren van een spouw- of reilat eenvoudig rechtzetten bij het monteren van 
  het kozijn.
- Tevens wordt door het monteren van een spouwlat de mogelijkheid gecreëerd om een rondgaande 
  aansluiting te maken aan het bouwkundig kader zoals in de KVT 2010 Katern 11.5.4. wordt genoemd.

Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

- M.b.t. het transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats verwijzen wij u naar de voorschriften 
  vermeld in de KVT 2010 Katern 72.

Montage op de bouw

- De DTS® dorpels dienen aan de bouwconstructie te worden verankerd en ondersteund h.o.h. 
  maximaal 300 mm met hoekankers van voldoende stijfheid.
- Aan de  voorzijde dienen de DTS® dorpels volledig ondersteund te worden.
- De stellat en/of reilat pas verwijderen nadat het kozijn volledig verankerd en ingemetseld is.
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Onderwerp: Verwerkings- en montagevoorschriften DTS dorpels
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Tekeningnaam: K_verwerking-montage A4
DTS® en LBS® zijn een label van Kreunen Kunststoffen B.V.

GJR 2012

Binnen het KOMO-attest toegestane DTS dorpelzwaartes voor de BI, BU en HS profileringen.

Dikte dorpel breedte dorpel hechtlengte schroef / h.o.h. min-max hechtlengte T-nagel / h.o.h. max.
≥52mm <67mm ≥90mm ≤139 (≤164*)mm ≥28mm / ≤150mm ≥35mm / ≤150mm
≥67mm ≤90mm ≥90mm ≤139 (≤164*)mm ≥40mm / ≤150mm ≥40mm / ≤150mm

* = dorpelbreedtes boven 139mm zijn alleen toegestaan indien de dorpel voor het overige kozijnhout uitsteekt tot een maximum van 
   25mm, 164mm is dan totale maximale dorpelbreedte.

DTS BI (of BU)
dikte dorpel ≥52 en ≤90
Breedte dorpel ≥90 en ≤139(164)

Spouwlat min.
34 x 64 mm

he
ch
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te
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ef

minimaal 50 mm

Situatie met spouwlat

Spouwlat altijd schroeven, h.o.h. min. 150 mm
Voorboren is niet nodig, schroeven schuin 
tegen elkaar in zetten. Let er op dat de schroef 
niet doorsteekt in de sponning.

Probeer de norm 1/3-2/3 te hanteren d.w.z. 
schroef zoveel mogelijk van dun naar dik.

DTS BI (of BU)
dikte dorpel ≥52 en ≤90
Breedte dorpel ≥90 en ≤139(164)

reilat min.
25 x 67 mm

Situatie met Concept 3-strip

Bij montage/Concept 3-kozijnen (of wanneer
geen spouwlat toegepast kan worden) is het
mogelijk om een Concept 3-strip van vezel-
versterkt kunststof toe te passen. In verband 
met de veerkracht van de dorpel dient ook 
een tijdelijke reilat toegepast te worden.

Reilat altijd nagelen met, bij voorkeur,
T-nagels.
Nagels verspringend aanbrengen.

hechtlengte T-nagel

Richtlijnen betreffende de toepassing van spouw- of reilatten in combinatie met verschillende 
toegestane DTS dorpelzwaartes.

Verankering:
Veranker de DTS® dorpel altijd maximaal h.o.h. 300mm aan de bouwkundige constructie, startend op 100 mm vanaf de dagkant van 
de eindstijl. Tevens ankers plaatsen aan beide zijden van een tussenstijlaansluiting op 100 mm vanaf de dagkant. Bevestig daarbij 
het anker met schroeven zowel aan de spouwlat c.q. DTS® dorpel als aan het bouwkundige kader. 

Ondersteuning:
DTS® dorpels dienen altijd te worden ondersteund door een kantplank of klampmuur. Ter plaatse van een galerij of balkon kan de 
dorpel ondersteund worden middels een DTS steunbout.

DTS BI (of BU)
dikte dorpel ≥52 en ≤90
Breedte dorpel ≥90 en ≤139(164)

Situatie met stalen strip

Optioneel kan men de dorpel voorzien van een 
doorgaande hoeklijn waarmee de dorpel ook aan
de bouwkundige constructie bevestigd kan worden.
Als alternatief hierop zou ook een stalen strip in de 
dorpel opgenomen kunnen worden. Indien gewenst
kan hiervoor een sponning in de dorpel opgenomen 
worden. Deze voorzieningen dienen door de klant 
zelf aangebracht te worden (h.o.h. 150 mm schroeven). 

Concept 3-strip
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Schaal: 1:2

Blad: 1 van 1

Versie: 1.01

Tekeningnaam: K_verankering A4
DTS® en LBS® zijn een label van Kreunen Kunststoffen B.V.

GJR 2012

Verankering d.m.v. hoekankers
maximaal 300 mm h.o.h.

Verankering d.m.v. stelankers
maximaal 300 mm h.o.h.

Spouwlat (minimaal 34 x 64 mm) schroeven maximaal 
150 mm h.o.h., bij voorkeur de schroeven schuin tegen 
elkaar in plaatsen.

Voorzijde dorpel ondersteunen (b.v. door kantplank).

minimaal 50

Andere verankeringsmethoden zijn ook mogelijk, de hierboven getekende situaties zijn enkel principevoorbeelden.
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Schoonmaken DTS® dorpels. 
 
 
De DTS® laag-reliëfdorpels kunnen schoongemaakt worden met alle normaal in de handel verkrijgbare 
schoonmaakmiddelen. 
 
 
 
Het gebruik van schuursponsen en schuurmiddelen raden wij af omdat 
daardoor doffe en witte plekken kunnen ontstaan. Zijn er onverhoopt toch 
doffe en witte plekken ontstaan dan kunnen deze met een schoenborstel 
weg geborsteld worden en hierna met een doek met olie (bv. slaolie) weer 
opgepoetst worden. 
 
 
 
 
 
 
De ontwateringsgaatjes dienen regelmatig gereinigd te worden om verstopping tegen te gaan, dit kan 
bijvoorbeeld met een rond spiraalborsteltje. 
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REPARATIES 
 
 
Repareren beschadigingen DTS® laag-reliëfdorpels 
 
Er zijn verschillende manieren om beschadigingen van de DTS® laag-reliëfdorpels te repareren 
zodanig dat het niet meer storend is. Hieronder vindt u een aantal soorten beschadigingen en de 
mogelijke oplossingen. 
 
Randbeschadigingen 
Dorpels die gevallen zijn waarbij de hoeken opgestuit zijn kunnen opgeklopt (gekneed) worden met 
een kleine hamer (bolle kop) totdat het materiaal weer op de juiste positie is. Eventueel de dorpel 
vooraf voorzichtig iets verwarmen zodat het materiaal makkelijker te vervormen is. 
 
Krassen 
Bij grote diepe krassen kun je een reparatiestift (of een stukje DTS® materiaal) laten smelten (alleen 
bij BasicBlack dorpels) en deze druppelen (als kaarsvet) op de krassen, hierbij dient ook het te 
behandelen oppervlak (met de krassen) verwarmt te worden om een goede hechting te verkrijgen. 
Vervolgend vlak afsteken met een scherpe beitel (met ronde hoeken) totdat het oppervlak weer vlak 
is.  
Bij kleine krassen en bij gekleurde dorpels kan het oppervlak gepolijst worden, hierbij werk je van grof 
naar fijn, dit kun je doen met een “muisje” schuurmachine. 1e keer schuurpapier korrel 120, 2e keer 
schuurpapier korrel 200, 3e keer polijstdoek korrel 240 en 4e keer polijstdoek korrel 500. Polijst wel het 
volledige oppervlakte van de dorpel om kleurverschillen te voorkomen. 
 
Oppervlaktebeschadigingen 
Grote oppervlaktebeschadigingen kunnen gerepareerd worden d.m.v. de DTS® reparatiestift (zie blad 
2 voor werkwijze), deze DTS® reparatiestift kan ook gebruikt worden om verkeerd geboorde boorgaten 
op te vullen. Bij reparatie van grotere beschadigingen kunnen wij een schijfje Hollodeen® leveren 
zodat het op dezelfde manier als met een DTS® reparatiestift opgelost kan worden. 
 
 
 
 
 
Schoonmaken 
De dorpels kunnen goed schoongemaakt worden door eerst met een schoenborstel het vuil eraf te 
borstelen en daarna met een doek met een oliehoudende vloeistof (bv. slaolie) op te poetsen. De 
afwateringsgaatjes kunnen doorstoken en vrijgemaakt worden met een pijpenborstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het blijft ten allen tijden van belang om vooraf testen uit te voeren. 
Bij de gekleurde dorpels dient vooraf beproefd te worden of  
er door warmtebehandeling geen kleurverschillen ontstaan. 

 
 

Kreunen Kunststoffen B.V. is nooit aansprakelijk voor foutief uitgevoerde reparaties. 
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REPARATIES 
 
 
Beschadiging repareren d.m.v. de DTS®  reparatiestift. 
 
 
1. Boor een gat ø 14 mm door de beschadiging heen. 
2. Plaats de reparatiestift in een boormachine. 
3. De reparatiestift in het gat boren, door de smeltingswarmte gaat de reparatiestift vast in het gat 

zitten. 

Beschadiging in dorpel   Reparatiestift geboord in dorpel 
 

4. De reparatiestift net boven de dorpel afzagen en met een scherpe beitel (met ronde hoeken) 
netjes bijsnijden. 

 

Reparatiestift afgezaagd   Eindresultaat 
 

5. Bij het opnieuw gebruiken van de reparatiestift is het verstandig eerst een zoekertje aan de punt te 
snijden zodat de reparatiestift gemakkelijker in het gat geplaatst kan worden. 
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Verwerkingvoorschrift  
 

Easy-Ent® Flex Slide 
 
 
Algemeen 
De Easy-Ent onderdorpel is speciaal geschikt voor kozijnen die zijn opgebouwd met 
hout uit duurzaamheidsklasse A. 
De dorpels zijn verkrijgbaar in verschillend lengtes tot maximum 7000 mm.  
Het lineaire uitzettingscoëfficiënt bedraagt 24*10-6 mm/ºC, hiermee voldoet de Easy-
Ent® Flex onderdorpel aan alle eisen gesteld binnen de KVT en de BRL 0813. 
  
Voorbereiding kozijn / deur: 
De kozijnstijlen moeten 91mm korter zijn dan de uiteindelijke buitenwerkse kozijnmaat 
en de kopse houtdelen dienen voorzien te zijn van verf. Beter is nog deze af te sluiten, 
voor het lakken, met houtlijm. 
De infrezing voor de loopwagens, in de schuivende deur, dient 10mm minder diep te zijn 
dan bij de traditionele houtenonderdorpel met standaard looprail. Zie voor specifieke 
maatvoering en detaillering de tekening van de beslagfabrikant. 
 
Montage in de fabriek: 
Boor in de kozijnstijlen de gaten, voor de pluggen, ø14mm, met een diepte van 65mm 
volgens het aan de achterzijde afgedrukte boorpatroon. Bij opdracht worden de 
speciale, gepatenteerde, pluggen geleverd. De pluggen dienen minimaal 5 uur voor 
montage te worden ingelijmd. De speciale lijm kunnen wij u, desgewenst, ook vooraf 
leveren. De te gebruiken lijm is: icema® r 145/44 van H.B.Fuller. 
 
 

Weinig lijm wordt ingespoten in het pluggat 
waarna de plug tot onder in het gat geslagen 
wordt, inslaghulpstuk is leverbaar, de lijm zal 

  

G:\V
 
 

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina
zich dan langs de plug persen en hiermee wordt 
de verlangde uittrekwaarde gerealiseerd. de 
diepte van het deuvelgat is 65mm. 

65

 
De dorpel positioneert zichzelf door de 
gemonteerde centreernokken middels 
bijgeleverde schotelkopschroeven wordt de 
bevestiging tot stand gebracht. Mocht uw 
machine te licht zijn dan kan een klein beetje 
siliconenspray, op de schroef gespoten, 
verlichting brengen. De neopreen afdichtingplaat 
wordt door deze montage tot 1mm 
teruggebracht. 
 
 
 

enster Techniek BV\Product informatie\Verwerkingsvoorschriften\Easy-ent\05-06-16 Verwerkingsvoorschrift EEFS.doc 

 



Montage basisdorpel: 
De sluitlat en de aansluiting van de vaste deur aan de stijl (of koppellat) ter plekke van 
de neut aanbrengen met voldoende kit. Dit om een goede wind- en waterdichtheid te 
garanderen. Monteer de Easy-Ent® Flex onderdorpel met de bijgeleverde schroeven 
onder de kozijnstijlen, schroeven 8x120mm, tussen de dorpel en de schroef komt de 
bijgeleverde nylonring. Verwijder voor de montage van de vaste  deur ca. 3cm van de 
beschermfolie van de plakstrip (gele folie) van het koppelprofiel. Plaats de vaste deur en 
verwijder de rest van de beschermfolie. 
Boor de gaten, met een 4 mm boor, in de vaste deur volgens de gaten in de Easy-Ent® 
Flex onderdorpel en monteer deze af met de bijgeleverde schroeven 8x80mm. Tussen 
de dorpel en de schroef komt de bijgeleverde nylonring. 
 
Plaatsing op de bouw: 
• Kozijn zuiver te lood en waterpas stellen. 
• Dorpel in het loopvlak uitvullen op een maximale afstand van 600mm.  
• Dorpel beschermen tegen specie en ander bouwvuil, Easy-Ent® Flex onderdorpel 

eventueel reinigen met een vloeibaar huishoudelijk schuurmiddel. 
Beschadigde roestvrijstalen looprails direct vernieuwen dit om beschadiging aan de 
loopwagens te voorkomen. 

G:\Venster Techniek BV\Product informatie\Verwerkingsvoorschriften\Easy-ent\06-06-23 Verwerkingsvoorschrift EEFS-3.doc 
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Verwerkingvoorschrift  
 
Easy-Ent®-Flex-Door 
 
 
 
De Easy-Ent®-Flex-Door onderdorpels worden compleet, voorgemonteerd 
aangeleverd. D.w.z. het basisprofiel is afgemonteerd met de juiste neuten en 
voorzien van centreernokken en neopreenafdichtingen. 
 
De afdekkappen worden altijd gemonteerd geleverd. U kunt de keuze maken de 
kappen niet te laten monteren, dit moet specifiek worden aangegeven. Om de 
onderdorpel te beschermen in de bouwfase worden er kunststof afdekkappen 
meegeleverd. Deze kappen worden alleen geleverd voor de deurdoorgangen. 
Voor de raamvakken is er een algemene kap beschikbaar.  
Bij opdracht worden de speciale, gepatenteerde, pluggen vooruit gestuurd zodat 
deze ingelijmd  kunnen worden tijdens de productie. De pluggen dienen minimaal 
5 uur voor montage te worden ingelijmd. De speciale lijm kunnen wij u, 
desgewenst, ook vooraf leveren. De te gebruiken lijm is: icema® r 145/44 van 
H.B.Fuller. 
  
Pluggen: 
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65

De pluggaten zijn overeenkomstig met 
de deuvelgaten en gebaseerd op 14mm 
deuvels. De positie hiervan kunt u 
terugvinden op het neutenoverzicht in de 
documentatie of op onze website: 
www.venstertechniek.nl 
Weinig lijm wordt ingespoten in het 
pluggat waarna de plug tot onder in het 
gat geslagen wordt, inslaghulpstuk is 
leverbaar, de lijm zal zich dan langs de 
plug persen en hiermee wordt de 
verlangde uittrekwaarde gerealiseerd. de 
diepte van het deuvelgat is 65mm. 

 
Montage basisdorpel: 
 
De dorpel positioneert zichzelf door de gemonteerde centreernokken middels 
bijgeleverde schotelkopschroeven wordt de bevestiging tot stand gebracht. 
Mocht uw machine te licht zijn dan kan een klein beetje siliconenspray, op de 
schroef gespoten, verlichting brengen. De neopreen afdichtingplaat wordt door 
deze montage tot 1mm teruggebracht wat weer overeenkomt met de gemaakte 
sparing. Hierna wordt met schroeven 3,5x 30 PK de basisdorpel met de 
verbindingslat gefixeerd. 

G:\Venster Techniek BV\Verwerkingsvoorschriften\Easy-ent\EEFD\09-09-22 Verwerkingvoorschrift EEFD.doc 
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Montage afdekkappen: 
 
Voor het monteren van de afdekkappen dient bouwvuil verwijdert te worden om 
een vrije afvoer van water te garanderen. De afdekkap wordt met de achterzijde 
ingehaakt waarna de kap op het profiel geklikt wordt. De eventuele tolerantie aan 
de zijkant verdelen. Bij de naar binnendraaiende en glasprofielen wordt een sleuf 
aan de voorzijde gemaakt, bij de naar buitendraaiende profielen ontbreekt deze. 
Het basisprofiel wordt altijd gekeept.  
Bij een dagmaat < 501 mm 1 sparing bij een dagmaat > 500 mm 2 sparingen. 
 
Montage slijtstrippen: 
 
De slijtstrippen kunnen op 2 manieren gemonteerd worden, ten 1e; de groef 
wordt op 4,5mm gemaakt waardoor de slijtstrip er in geperst wordt of door middel 
van een houtenklos er ingeslagen wordt. Ten 2e; u maakt een groef van 5mm en 
monteert, middels montagekit, de slijtstrip. Hiervoor een kleine hoeveelheid 
montagekit in de groef aanbrengen aan de uiteinden en het midden. 
 
 
Schoonmaken: 
 
De geëigende huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zoals b.v. een vloeibaar 
schuurmiddel, kunnen worden gebruikt. Eventuele cement- of kalkresten direct 
verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere informatie:     
Info@venstertechniek.nl 
www.venstertechniek.nl 
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Verwerkingvoorschrift  
 

Easy-Ent®-Stelbeugel 
 
 
 
De Easy-Ent®-Flex onderdorpels kunnen worden gemonteerd met de Easy-Ent®-Stelbeugel van 
aluminium. 
 
De stelbeugels worden aan de voorzijde van de Easy-Ent®-Flex onderdorpels ingehaakt en met een 
schroef  min. 4,5 x 40 gefixeerd in de houten onderregel van het kozijn. Bij het toepassen van de  
Easy-Ent®-Flex + glasvezelversterkte dorpel dient een houten- of kunststoflat in achterste kamer 
ingebracht te worden waarin de ankers vastgeschroefd worden. 
 
De maximale tussenafstand bedraagt 600mm h.o.h. en dienen altijd onder de kozijnstijlen bevestigt te 
worden. 
 
De achterzijde van het kozijn dient minimaal gelijk te liggen met de voorzijde van de dragende 
constructie. 
 
Easy-Ent®-Stelbeugel dient te worden verankert met een chemisch-, slag- of spreidanker van M12 
waar bij de randdekking van het boorgat dient overeen te stemmen met de voorschriften van de 
leveranciers van de ankers.  
 
 

                  
 
 
Easy-Ent®-Stelbeugel Horizontaal   Easy-Ent®-Stelbeugel Verticaal 
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Inleiding

100 % materiaalbenutting 

Het homogene gegoten composietsteen heeft een unieke eigenschap: Alle materiaaleigenschappen worden voor 100% benut. Dit 

impliceert ondermeer dat bijvoorbeeld koudebruggen dankzij het karakter van kunststof worden tegengegaan en tegelijkertijd dat de 

toeslagmiddelen zoals zand en natuursteengranulaat garant staan voor een volledig natuurlijke uitstraling. 

Functioneel en esthetisch 

Holonite maakt producten die, dankzij de vrijwel ongelimiteerde productieproces en toepassingsmogelijkheden gemakkelijk te verwer-

ken zijn en binnen de milieu-eisen en regelgeving, toegevoegde waarde geven. Het assortiment speelt in op architectonische wensen 

van de architect. Fysiek van boeiboord tot plint. Functioneel en esthetisch tegelijk! 

Geveltotaalconcept

Holonite bouwt aan functionele invulling van diverse gevelvullende elementen en fungeert meer en meer als partner en meedenker 

binnen de bouwkolom. Dit beeld wordt door de introductie van “maatwerk in design” in het kader van het Geveltotaalconcept verder 

versterkt. Dit bouwconcept worden onder deze noemer ontwikkeld in opdracht van en samen met voorschrijvers en andere marktpartijen 

zodat het conceptidee meer kansen krijgt dan de individuele producten. Het Geveltotaalconcept wordt als zodanig gecommuniceerd 

richting architecten en andere beslissers. 

Evenwichtig portfolio 

Holonite groeit structureel in verschillende businessonderdelen en is volop in beweging met een hecht team van specialisten die de 

relaties behulpzaam zijn bij het tot stand komen van nieuwe producten en systemen. Het resultaat is een evenwichtige portfolio en 

optimalisering van het bedrijfsproces. 

Bedrijfsinformatie

Holonite is een specialist in geprefabriceerde afbouwelementen voor de bouw en specifieke industriële prefab producten voor de hou-

ten, kunststoffen en aluminium kozijnenindustrie. Het is een uniek bedrijf met unieke producten en dienstverlening. Holonite is, naast 

producent van deze afbouw- en industriële producten, ook een onafhankelijke ontwikkelaar van systemen en concepten. Met eigen 

productontwikkelingen wordt ingespeeld op de behoeften in de markt.

Doelgroepen

• Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars werken voor eigen rekening en risico en houden zich bezig met ontwikkeling, management en aan- en verkoop 

van onroerend goed. Het is dus van groot belang dat de projectontwikkelaar beschikt over relevante informatie op gebied van nieuwe 

ontwikkelingen. Holonite is als trendsetter bij nieuwe ontwikkelingen dan ook de partner bij uitstek. Door samenwerking met Holonite 

kan de projectontwikkelaar zich voor en tijdens de bouw concentreren op zijn kernactiviteiten.

• Opdrachtgevers zoals Woningbouwcorporaties 

De vraag naar kwaliteit van wonen neemt voortdurend toe. Dat geldt niet alleen voor de bovenkant van de woningmarkt maar over 

de gehele linie. Er is steeds meer maatwerk nodig om bewoners naar tevredenheid te huisvesten. Het leveren van maatwerk is één 

van de specialiteiten van Holonite. Holonite levert niet alleen maatwerk in materialen, maar ook maatwerk in kennis.

Al sinds 1969 is de naam Holonite een bekend fenomeen op het gebied van gegoten composietsteen en dan specifiek toegespitst op 

deurdorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers. Holonite heeft dan ook binnen de Bouw en de Industriële markten een 

 leidinggevende plaats verworven als gespecialiseerde – Iso gecertificeerde -leverancier van afbouwelementen in het bouwproces. De 

techniek van gegoten composietsteen heeft zich dankzij Holonite bewezen en er zijn talloze nieuwe toepassingsmogelijkheden gecreëerd. 
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• Architecten en Adviesbureaus

De architect dient binnen het eisenpakket van de opdrachtgever een uniek ontwerp te maken. Het product dient derhalve aan hoge 

eisen te voldoen. Met deze gedachte ontwerpt Holonite producten die voor deze doeleinden geschikt zijn.

• Bouwbedrijven 

De aannemer is gebaat bij een partner die ervoor zorgt dat het complete bouwtraject wordt ondersteund. Holonite biedt kennis en 

kunde door gekwalificeerd personeel. 

• Kozijnenindustrie 

De kozijnenindustrie streeft ernaar om geen stagnatie in het productieproces te verkrijgen. Dat betekent dat naast de kwaliteit van de 

producten, ook de kwaliteit van logistiek van groot belang is. Holonite put voor het grootste deel haar beleveringen aan de kozijnin-

dustrie uit een strategische voorraad standaard onderdorpelsystemen om zo just in time te kunnen leveren. 

Productieproces 

Holonite houdt er bewust een flexibel productieproces op na om zo snel te kunnen inspelen op de individuele projectmatige vraag uit 

de bouwmarkt. Flexibele productiemethode voor kleine en grote series. Diverse nabewerkingen zijn mogelijk, zoals zagen, frezen en 

boren. De afwerking kan klantspecifiek uitgewerkt worden.

Productassortiment

Het standaard productassortiment is gebaseerd op een zeer gevarieerde maatvoering, waarmee in vrijwel alle denkbare situaties kan 

worden voorzien. Daarnaast is het mogelijk producten te laten produceren met afwijkende door de klant gespecificeerde maten.

Producteigenschappen

• glad, strak en modern

• niet breukgevoelig

• vorstbestendig

• onderhoudsarm

• zeer geringe vochtopname

• lange levensduur

• alkalibestendig

• resistent

• druksterkte 10 N/mm2

• buigtreksterkte 30,5 N/mm2 

Voorbeeldprojecten

Zie www.holonite.nl voor een totaal up-to-date overzicht van referentieprojecten.

5

afwijking van nominale maat < 1000 mm lengte 1000 - 2000 mm lengte > 2000 mm lengte

Totale lengte ± 1 mm ± 1,5 mm ± 2 mm

Totale breedte ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Dambreedte ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Aanslagdiepte ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Dikte +1/- 2 mm +1/- 2 mm +1/- 2 mm

Neut (uitwendig) ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Neutsponning t.o.v. neut (uitwendig) ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Dagmaat/sponning + 1 mm + 1,5 mm + 2 mm

Toleranties

• uitzettingscoëfficiënt 35 x 10 -6

• soortelijk gewicht 1890 kg/m3

• toepassing binnen en buiten

• goede slijtvastheid

• goede krasvastheid

• klein in volume (en gewicht)

• snelle verwerking

• goede kleurvastheid

• milieuvriendelijk
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6

Product-, bestekomschrijving en 

calculatiegegevens zie:

• www.holonite.nl

• www.nbd.nl

• www.detweesnoeken.nl 

• www.bouwkostenonline.nl

op basis van de Stabusystematiek

Onderhoud en reiniging

Holonite producten bestaan uit speciaal geselecteerd zilverzand en natuursteen met als bindmiddel kunsthars. Doordat de toplaag 

gevormd wordt door polyesterhars, zijn de producten van Holonite onderhoudsvriendelijk. Uiteraard komt een periodieke reiniging 

het product ten goede.

• Normaal periodiek onderhoud/reiniging

Gebruik een mild schoonmaakmiddel op basis van natuurlijke zeep of gebruik vinylreiniger, waarmee een beschermende laag op het pro-

duct wordt aangebracht. De producten kunnen ook beschermd worden door ze in kleurloze was te zetten (bijvoorbeeld boenwas). Holonite-

 producten die buiten worden toegepast kunnen op dezelfde manier worden behandeld, eventueel met neutrale, kleurloze autowas, verrijkt 

met teflon.

 

• Reiniging van hardnekkig vuil

Het product in de kleur wit en grijs kan worden behandeld met een heel fijn polijstmiddel, zoals Cif of lakcleaner. Let op: te veel polijstmiddel 

kan krassen veroorzaken en het product aantasten.

• Reiniging van zeer moeilijk verwijderbaar vuil

Indien het hierboven beschreven polijstmiddel onvoldoende resultaat geeft kan een organisch oplosmiddel, zoals terpentine of wasbenzine 

gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij zwarte, rubberen strepen op een lichte kleur. Indien het vuil hiermee niet wordt verwijderd kan aceton 

gebruikt worden. Let op: weinig aceton gebruiken, want het kan de toplaag van het product aantasten.

• Waarschuwing

Lees voor het gebruik van schoonmaakmiddelen eerst de aanwijzingen op de verpakking. Schoonmaakmiddelen die Holonite-producten 

een gladde toplaag geven moeten niet gebruikt worden op beloopbare Holonite-producten, zoals drempels, teneinde uitglijden te voorko-

men. Het gebruik van organische oplosmiddelen is nooit geheel zonder risico. Worden deze middelen toch gebruikt, neem dan de grootst 

mogelijke zorg in acht en bescherm uzelf en het milieu. Het bovenstaande advies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld als ser-

vice naar de gebruikers van Holonite-producten. Er kan op geen enkele wijze schade worden verhaald op Holonite door het gebruik van 

reinigingsmid delen en andere chemische stoffen.
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(Bouwkundige referentiedetails)

Holonite Laagreliefdorpel
Premax BU

Kozijnstelbeugels

Hard op hard 400 mm

Kitrillen

Holonite Laagreliefdorpel
Premax BI
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Laagreliëfdorpel - type BI51

* maximale Lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

1057 114 90 67 900 17

1057 114 67 90 900 17

1018 114 67 67 884 25

  2550* 114 17

  2550* 114 25

  2550* 139 17

  2550* 139 25

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Aangegoten

Variabel

versie 05 (08062016)
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Laagreliëfdorpel - type BI57

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

1057 114 67 90 900 17

1057 114 90 67 900 17

1018 114 67 67 884 25

  2550* 114 17

  2550* 114 25

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Aangegoten

Variabel

versie 05 (08062016)
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Laagreliëfdorpel - type MBI51

* maximale Lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

1057 114 67 90 900 17

1057 114 90 67 900 17

1018 114 67 67 884 25

  2550* 90 17

  2550* 90 25

  2550* 102 17

  2550* 102 25

  2550* 114 17

  2550* 114 25

  2550* 139 17

  2550* 139 25

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Aangegoten

Variabel

Afvoergaten keuzemogelijkheid:
type 1 schuin naar voren (standaard)
type 2 schuin naar beneden
type 3 recht naar beneden
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Laagreliëfdorpel - type MBI57

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

1057 114 67 90 900 17

1057 114 90 67 900 17

1018 114 67 67 884 25

  2550* 114 17

  2550* 114 25

  2550* 139 17

  2550* 139 25

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Aangegoten

Variabel

Afvoergaten keuzemogelijkheid:
type 1 schuin naar voren (standaard)
type 2 schuin naar beneden
type 3 recht naar beneden
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Laagreliëfdorpel - type DBI57

* maximale Lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

1027 114 67 67 893 21

1034 114 67 67 900 21

1073 114 90 90 893 21

1080 114 90 90 900 21

1050 114 90 67 893 21

1057 114 90 67 900 21

1050 114 67 90 893 21

1057 114 67 90 900 21

  2550* 114 21

  2550* 139 21

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

L*

Aangegoten

Variabel

Afvoergaten keuzemogelijkheid:
type 1 schuin naar voren (standaard)
type 2 schuin naar beneden
type 3 recht naar beneden

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



13

Laagreliëfdorpel - type Focus

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

BU67  2550* 114 17

BI51  2550* 114 17

BI51  2550* 114 25

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

L*

Variabel

versie 05 (08062016)
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Vlak (binnendorpel)

14

L (mm) B (mm) H (mm) 

 2550* 114 32

 2550* 114 42

 2550* 114 52

 2550* 114 62

 2000* 114 82

*   maximale lengte

versie 05 (08062016)
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Laagreliëfdorpel - type KAI51

15

L (mm) B (mm)
M** (mm)

rechts 
M** (mm)

links dagmaat S (mm)

1034 114 67 67 900 17

  2550* 114 17

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Variabel

Aangegoten

versie 05 (08062016)
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Laagreliëfdorpel - type KAI57

16

L (mm) B (mm)
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm)

1034 114 67 67 900 17

  2550* 114 17

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Variabel

Aangegoten

versie 05 (08062016)
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Laagreliëfdorpel - type BU67/ BU50

17

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

voorzieningen
sluitwerk

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

1057 114 90 67 900 17

1057 114 67 90 900 17

1018 114 67 67 884 25

    2550 90 17

    2550 90 25

  2550* 102 17

  2550* 102 25

  2550* 114 17

  2550* 114 25

  2550* 114 17 voor BUVA 8034 A

  2550* 114 25 voor BUVA 8034 A

  2550* 114 17 voor BUVA 2062C B

  2550* 114 25 voor BUVA 2062C B

  2550* 139 17

  2550* 139 25

    2550*** 90 17

    2550*** 90 25

Aangegoten

Variabel

BU67

BU50

*      maximale lengte
**   variabele neutmaat (tot 90 mm)
*** zonder schaniersponning

Variabel
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Laagreliëfdorpel - type BU69

18

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links
dagmaat S (mm) 

voorzieningen
sluitwerk

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

  2550* 114 17

  2550* 114 25

  2550* 114 17 voor BUVA 8034 A

  2550* 114 25 voor BUVA 8034 A

  2150* 114 17 voor BUVA 2062C B

  2150* 114 25 voor BUVA 2062C B

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

Aangegoten

Variabel

69mm
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Laagreliëfdorpel - type BU72

19

L (mm) B (mm) 
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
dagmaat S (mm) 

voorzieningen
sluitwerk

1034 114 67 67 900 17

1080 114 90 90 900 17

  2550* 114 17

  2550* 114 25

  2550* 114 17 voor BUVA 8034 A

  2550* 114 25 voor BUVA 8034 A

  2150* 114 17 voor BUVA 2062C B

  2150* 114 25 voor BUVA 2062C B

*   maximale lengte
** variabele neutmaat (tot 90 mm)

82

Aangegoten

Variabel
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Hefschuifpui - type 114

20

L (mm) 
bijpassende

neut
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links
soort 

 3000* 114 1 geheel > vast links

 3000* 114 1 geheel > vast rechts

 2650* 114 Vast variabel    ***

 2650* 114 Schuif variabel ***

*        maximale lengte
**      variabele neutmaat (tot 90 mm)
***    inclusief dorpelverlijming

**

**
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Hefschuifpui - type 122

21

L (mm) 
bijpassende

neut
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links
soort 

 3000* 114 1 geheel > vast links

 3000* 114 1 geheel > vast rechts

 2650* 114 Vast variabel    ***

 2650* 114 Schuif variabel ***

L (mm) 
bijpassende 

neut
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links
soort 

 3000* 114 1 geheel > vast links

 3000* 114 1 geheel > vast rechts

 3000* 122 1 geheel > vast links

 3000* 122 1 geheel > vast rechts

 2650* 114 Vast variabel     ***

 2650* 114 Schuif variabel  ***

 2650* 122 Vast variabel     ***

 2650* 122 Schuif variabel  ***

*        maximale lengte
**      variabele neutmaat (tot 90 mm)
***    inclusief dorpelverlijming

122
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Hefschuifpui - type 139

22

L (mm) 
Bijpassende

neut
M** (mm)

rechts
M** (mm)

links 
soort 

 3000* 139 1 geheel > vast links

 3000* 139 1 geheel > vast rechts

 2650* 139 Vast variabel    ***

 2550* 139 Schuif variabel ***

*        maximale lengte
**      variabele neutmaat (tot 90 mm)
***    inclusief dorpelverlijming
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Universeel zijlichtdorpel/voorzetdorpel

23

L (mm) B (mm) 

 2000* 90

 2000* 102

 2000* 114

 2000* 122

 2000* 139

*   maximale lengte

L (mm) B (mm) H

2100* 25 30

2100* 71 29

2100* 81 24

2100* 106 28

2100* 123 28

2100* 165 30

2100* 190 24

*   maximale lengte
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Verwerkingsvoorschriften Premax

24
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Premax algemeen
25
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Voorzetdorpel Premax
26
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Ambachtsweg 9 ● NL - 4691 SB Tholen ● Postbus 39 ● NL - 4690 AA Tholen ● 
Telefoon: +31 (0) 166- 60 13 00 ● Fax: + 31 (0) 166- 60 35 58 ● info@holonite.nl ●

 www.holonite.nl 
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Installatievoorschriften ventilatieroosters Aralco 15.05.2012 

 

 
 
 
 

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) 
 

 
 
 
Het Aralco-NVS ventilatierooster is een kwaliteitsproduct en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in 
de woning- en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als renovatie. De roosters zijn geschikt voor 
plaatsing direct op glas of op tussenregel, in alle raamsoorten, zowel voor binnen- als buitenbeglazing. 
Het ventilatierooster voor montage direct op glas is standaard voorzien van een aangepaste glasgoot in 
combinatie met sponningflenzen boven en aan de zijkant, welke overeenkomen met de glasdikte. Bij 
droge roosterbeglazing dient met de juiste speling glas-glasgoot rekening gehouden te worden. Indien 
de ventilatieroosters niet door de kozijnfabrikant / timmerfabriek zelf geplaatst worden, dient deze 
diegene die de ventilatieroosters plaatst, te voorzien van een exemplaar van deze 
montagevoorschriften. 
 

AANDACHT: Om ernstige vervuiling van het bedieningsmechanisme te beperken is het 
noodzakelijk om de toevoerroosters tijdens de bouwwerkzaamheden altijd te 
sluiten. Nog beter is om bijkomend de roosters ook af te plakken. Zo wordt voorkomen 
dat de toevoerroosters niet meer werken.    

 
 

Houten Kozijnen met gekitte beglazing 
 
 
1 Breng rondom in de sponning en op de glaslatten van het kozijn celband aan. Deze afdichting 
plaatsen zowel in de sponningbreedte als in de sponninghoogte ter plaatse van het ventilatierooster. 
Hiermede wordt een optimale waterdichte aansluiting verkregen. 
 
2 Breng in de glasgoot van het ventilatierooster aan de uiteinden comprimerend band aan. Zie hiervoor 
ook bij “Specificaties comprimerend band” 
 
3 Breng aan beide zijden in de glasgoot over de totale lengte van het rooster celband aan als rugvulling. 
Plaats het Aralco rooster, bij voorkeur gelijktijdig met het glas, in het kozijn en breng de glaslatten aan. 
 
4 Zowel het ventilatierooster als het glas rondom afkitten, zo ook de aansluiting tussen het glas en het 
ventilatierooster en de kopse kant van de glasgoot. Indien in de fabriek wordt beglaasd, moet in het 
verband met transport de kit voldoende zijn uitgehard.  

versie 05 (08062016)
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Installatievoorschriften ventilatieroosters Aralco 15.05.2012 

 

                                      
 
 
 
 

 
Houten Kozijnen met droge beglazing 
 
1 Breng rondom in de sponning en op de glaslatten van het kozijn celband aan. Deze afdichting 
plaatsen zowel in de sponningbreedte als in de sponninghoogte ter plaatse van het ventilatierooster. 
Hiermede wordt een optimale waterdichte aansluiting verkregen. 
 
2 Breng in de glasgoot van het ventilatierooster aan de uiteinden comprimerend band aan. Zie hiervoor 
ook bij “Specificaties comprimerend band” 
 
3 Breng aan de bovenzijde van het glas (over de totale breedte) het U-vormige beglazingsrubber aan 
en plaats hierop het Aralco ventilatierooster. Bij het aandrukken van het rooster op het rubber, moet het 
rooster altijd gesloten zijn. In verband met intredend stof raden wij aan het rooster ook na montage 
gesloten te houden. Het is belangrijk u ervan te vergewissen dat het rooster goed is aangedrukt op het 
glas. 
 
4 Knip het beglazingsrubber aan beide uiteinden waar de glasgoot eindigt (zie afbeelding). Zorg er voor 
dat het beglazingsrubber goed aansluit met de afdichting van de sponning aan de zijkanten. 

 
 
5 Het glas met het aangebrachte ventilatierooster in het kozijn plaatsen en de glaslatten met 
beglazingsprofiel aanbrengen.                                                   

Celband minimaal 4mm breed Topafdichting ( kit ) 

Stelblokje op pootjes 
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Installatievoorschriften ventilatieroosters Aralco 15.05.2012 

 

 

Houten Kozijnen met rooster op tussenregel  
 
Breng rondom in de sponning en op de glaslatten van het kozijn celband aan. Deze afdichting plaatsen 
zowel in de sponningbreedte als in de sponninghoogte ter plaatse van het ventilatierooster. Hiermede 
wordt een optimale waterdichte aansluiting verkregen. Breng de glaslatten aan en kit het rooster 
rondom af. Indien in de fabriek wordt beglaasd, moet in het verband met transport de kit voldoende zijn 
uitgehard. 
 

Aluminium- en kunststofkozijnen met droge roosterbeglazing 
 
1 Breng in de glasgoot van het ventilatierooster aan de uiteinden comprimerend band aan. Zie hiervoor 
ook bij “Specificaties comprimerend band” 
 
2 Breng aan de bovenzijde van het glas (over de totale breedte) het U-vormige beglazingsrubber aan 
en plaats hierop het Aralco ventilatierooster. Bij het aandrukken van het rooster op het rubber, moet het 
rooster altijd gesloten zijn. In verband met intredend stof raden wij aan het rooster ook na montage 
gesloten te houden. Het is belangrijk u ervan te vergewissen dat het rooster goed is aangedrukt op het 
glas. 
 
3 Knip het beglazingsrubber aan beide uiteinden waar de glasgoot eindigt (zie afbeelding). Zorg er voor 
dat het beglazingsrubber goed aansluit met de afdichting van de sponning aan de zijkanten. 

 
 
4 Het glas met het aangebrachte ventilatierooster in het kozijn plaatsen en de glaslatten met 
beglazingsprofiel aanbrengen. 

 
 

Beglazingsrubber 

Standaard rubber 
profielfabrikant 
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Installatievoorschriften ventilatieroosters Aralco 15.05.2012 

 

 

Aluminium- en kunststofkozijnen met rooster op tussenregel 
 
1 Plaats het Aralco ventilatierooster in het kozijn en breng de glaslatten met de beglazingsrubbers aan. 
 

Kozijnen met roosters in draaidelen 
 
1 De stelblokjes a en b moeten bij de overgang kopschot aluminium aangebracht worden (zie 
onderstaande tekening). De andere stel- en steunblokjes volgens NPR 3577. 
 
2 Beglazingsblokjes c en d dienen ter plaatse van de kopschotten (uiteinden) te worden aangebracht.  
 
3 Extra steunblokjes,b.v. aan de sluitzijde van een draaivalraam, zijn niet toegestaan. 
 
4 Indien voor het opklossen de opening tussen het rooster en het kozijn geforceerd vergroot moet 
worden, dient het hulpmiddel (spatel, o.d.) het rooster te raken op het kopschot.  
 
5 Het toegepaste beglazingsprofiel dient te zijn afgestemd op de dikte van het glaspakket. 
 
6 Het beglazen dient in de fabriek te gebeuren of de kozijnenfabrikant moet de beglazer (op de 
bouwplaats) voorzien van deze beglazingsinstructies. 

 
 

Specificaties comprimerend band 
 
Het comprimerend band dient ten minste de lengte van het kopschot te hebben + 50 mm. 
De breedte van het band moet zo gekozen worden dat het de glasgootbreedte zo veel als mogelijk 
opvult. Indien het band de niet de volledige glasgootbreedte kan opvullen, moet het tegen het buitenste 
glasgootprofiel aangedrukt worden. 
De diktemaat is aangepast zodat deze voldoende is om in gecomprimeerde toestand de ruimte tussen 
het glas en het rooster lucht- en waterdicht af te dichten. 
Voor de invulling van deze specificaties dient de plaatse beroep te doen op de opgave van zijn 
leverancier van het comprimerend band 
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Installatievoorschriften ventilatieroosters Aralco 15.05.2012 

 

 
Deze montagevoorschriften zijn met de grootste zorg samengesteld. Te allen tijde blijft de (NPR 
3577+C1) doorslaggevend bij het beglazen van ramen/kozijnen met ventilatieroosters. 
 
NEN5096 geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de inbraakwerendheid van 
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen. Alle eisen hebben 
betrekking op het gedrag van het gevelelement en van de onderdelen bij een aanval van de 
aanvalszijde. 
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Garantieverklaring ventilatieroosters 

ARALCO Natural Ventilation Systems ventilatieroosters zijn hoogwaardige producten 

die het resultaat zijn van een bedrijfsfilosofie, waarbij het verbeteren van het 

woonklimaat en het optimaliseren van het wooncomfort centraal worden gesteld. Onze 

producten, waarbij ook na de ontwikkeling ervan permanente optimalisaties worden 

doorgevoerd, voldoen dan ook aan de meest extreme eisen gesteld binnen de geldende 

bouwnormen en aan het verwachtingspatroon van de gebruiker. 

 

Garantietermijn ventilatieroosters 

Aralco NVS biedt een garantie van 10 jaar, vanaf plaatsing, op de componenten van de 

ventilatieroosters. 

 

Verlengde garantietermijn ventilatieroosters met EasyClean® 

Indien voor het verstrijken van de garantieperiode van 10 jaar de EasyClean® 

onderdelen correct worden vervangen, dan biedt Aralco NVS een verlenging van de 

garantie tot in totaal 15 jaar, vanaf originele plaatsing, op de ventilatieroosters met 

EasyClean® principe (Junior 150 (EPC), MultiAir (EPC), VariaCoust (EPC)). 

De vervangingsonderdelen maken geen deel uit van de garantieregeling. 

 

Garantietermijn poederlakken 

Aralco NVS biedt een garantie van 10 jaar, vanaf plaatsing, op het poederlakken (zie 

garantieverklaring poederlakken). 

 

Garantieaanvragen  

Voor klachten of garantievraagstukken verwijzen we u naar de aannemer. 

Garantieaanvragen worden schriftelijk door de Aralco NVS dealer bij Aralco NVS 

gemeld.  

Rechtstreekse garantieaanvragen, anders dan door de Aralco NVS dealer, bij Aralco 

NVS worden niet in behandeling genomen 
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Garantievoorwaarden 

 

 Een beroep op garantie is alleen mogelijk nadat en indien aan de 

betalingsverplichtingen is voldaan; 

 Het rooster moet correct zijn geplaatst en onderhouden; 

 Demontage- en montagekosten vallen buiten de garantie; 

 Garantie geldt enkel voor roosters met een maximale lengte van 2.500 mm;  

 Gevolgschade valt buiten de garantie; 

 Op de garantie zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht. 

 Reparatie of vervanging is gegarandeerd voor de duur van de resterende 

garantieperiode 

 De garantie vervalt indien: 

- de garantieperiode verstreken is;  

- de gebreken zijn ontstaan door onvakkundig transport en/of opslag;  

- de montage niet volgens de Aralco NVS montagevoorschriften is uitgevoerd; 

- de gebreken zijn ontstaan door: 

o onoordeelkundig gebruik of behandeling (bv krassen of verf, contact met 

oplosmiddelen of zuren) 

o normale slijtage; 

o verkeerd of achterstallig onderhoud; 

o abnormale vervuiling (b.v. bouwvuil) of omgevingsfactoren (b.v. 

luchtvervuiling) 

- er wijzigingen of reparaties zijn verricht door derden/onbevoegden zonder 

schriftelijke toestemming van Aralco; 

- de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van wind en/of water of blootstelling aan 

uitzonderlijke temperaturen 
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Natuurlijk ventileren!
Ventilatieroosters voor de toevoer
FitStream, TopStream, AcouStream,
SusStream, SlideStream

Afvoerventilatoren
SmartStream, Q-Stream Gebruiks- en onderhoudsinstructie
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Verantwoording
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, terwijl 

wij ons tevens het recht voorbehouden even tuele model-, 

maat-, of assortimentswijzigingen door te voeren. 

Daarnaast kunnen normen, voorschriften en bouwbesluits-

eisen wijzigen. Verder zijn onze Algemene voorwaarden  

van toepassing. Deze zijn te vinden op www.buva.nl.
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Waarom ventilatie
Over ventileren in huis bestaan nogal wat misverstanden. 

Veel mensen denken dat een tijdje het raam openzetten 

voldoende is. Dat is niet zo! Na een half uurtje is de frisse 

lucht namelijk vervuild en hopen vocht, luchtjes en afval- 

stoffen zich weer in de woning op. Dit kan leiden tot klachten 

zoals hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergi-

sche reacties. Beter is het om te zorgen voor een constante 

ventilatie. Ook een huis moet de hele dag ademhalen.  

Dus: goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. 

Ventilatie is ook noodzakelijk voor het verdrijven van vocht 

(van onder andere koken, ademen, douchen en wassen) en 

allerlei luchtjes en afvalstoffen uit bouwmaterialen (kool-

waterstoffen, radon, formaldehyde). De hygiënische eisen 

(vocht en luchtjes) zijn veel zwaarder dan de eisen die strikt 

nood zakelijk zijn voor de zuurstoftoevoer. De ventilatie van 

uw woning is afgestemd op de hygiënische eisen.

 

Gemiddeld moet er dagelijks per woning 7 liter vocht afgevoerd 

worden via ventilatielucht. Een vuistregel die aangehouden 

wordt, is dat er per persoon minimaal 25 kubieke meter 

ventilatielucht per uur afgevoerd moet worden, als er geen 

andere vervuilingsbronnen (zoals rokers) aanwezig zijn.  

Bij roken is de minimale luchthoeveelheid die ververst moet 

worden vele malen hoger.

Wat is ventilatie
Ventileren is een constante zwakke luchtstroom die de 

binnenlucht voortdurend ververst. Dit is anders dan het 

tijdelijk openen van een raam. Bij gesloten ventilatievoor-

zieningen is de lucht een half uur na het sluiten van het raam 

alweer van slechte kwaliteit. Gebruik daarom altijd uw 

ventilatieroosters. Te weinig ventilatie kan tot vocht en 

gezondheidsklachten leiden, te veel ventileren leidt tot 

tochtklachten en onnodig energieverbruik. 

Op het moment dat de binnenlucht te vochtig is, leidt dit tot 

een onaangenaam koud gevoel, waardoor u uw verwarming 

hoger zult zetten. Het opwarmen van vochtige lucht kost 

meer energie dan het opwarmen van droge lucht. Daardoor 

kan te weinig venti leren leiden tot een toename in kosten 

voor verwarming.

BUVA Vital Air System
Uw ventilatiesysteem bestaat uit ventilatieroosters die de 

toevoer van verse ventilatielucht mogelijk maken en een 

woonhuisventilator voor de afvoer van de vervuilde ventilatie-

lucht. Om optimaal te ventileren, is het noodzakelijk dat uw 

woning luchtdicht is, zodat de ventilatie ‘gecontroleerd’ uw 

woning binnenkomt. Het knevelende hang- en sluitwerk van 

BUVA draagt bij aan het realiseren van een luchtdichte woning.

 

Toevoer 
De toevoer van ventilatielucht wordt verzorgd door de 

zelfregelende ventilatieroosters van BUVA. Deze roosters 

vindt u in of op uw kozijn. De roosters zijn verkrijgbaar in 

verschillende uitvoeringen. Meer informatie over de 

specifieke roosters vindt u op pagina 5 t/m 8.

Afvoer
De mechanische afvoer van de ventilatielucht wordt verzorgd

door de BUVA Q-Stream of SmartStream, bestaande uit een 

gelijkstroom woonhuisventilator die wordt bediend met een 

hoofd- en eventueel een extra bediening. Meer informatie over 

deze woonhuisventilatoren leest u vanaf pagina 9.

Doorvoer
Om de ventilatielucht, die van buiten via het rooster de 

woning binnenkomt naar badkamer of toilet te laten 

stromen, waar deze afgevoerd wordt, zijn overstroomvoor-

zieningen nodig. Vaak worden deze overstroomvoorzienin-

gen uitgevoerd als spleet onder de deur. In een aantal 

gevallen wordt een doorvoerrooster in de deur toegepast.

Voor een goed werkend ventilatiesysteem is het van belang 

dat deze overstroomvoorzieningen vrij gehouden worden. 

Plaatsing van tochtstrippen onder binnendeuren kan de 

effectiviteit van het ventilatiesysteem negatief beïnvloeden.

In het geval van een SmartStream met afvoer in de slaap-

kamers werkt het systeem ook zonder doorvoersystemen.

Om altijd de juiste hoeveelheid lucht te verversen is een ventilatiesysteem in uw woning geïnstalleerd.  

Goed gebruik van dit ventilatiesysteem is noodzakelijk. Uw woning is uitgerust met het BUVA Vital Air System. 

Dit systeem maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze voldoende te ventileren. In deze brochure wordt de 

werking van ventilatie uitgelegd en wordt beschreven hoe u uw systeem optimaal kunt gebruiken en (laten) 

onderhouden.

BUVA Vital Air System; uw ventilatiesysteem

BUVA Vital Air System: uw ventilatiesysteem
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 BUVA zelfregelende ventilatieroosters
De BUVA ventilatieroosters, die geplaatst zijn in of op uw 

kozijn, zijn wat betreft type, uitvoering en lengte afgestemd  

op uw woning. De verschillende types zijn in deze brochure 

beschreven. Aangezien er in uw woning verschillende 

situaties kunnen voorkomen, kunt u een mix van roosters  

in uw woning aantreffen.

Alle roosters zijn standaard voorzien van een zelfregelende 

klep. De zelfregelende klep zit geïntegreerd in het rooster en 

is (bijna) niet zichtbaar. Deze zelfregelende klep zorgt dat de 

luchthoeveelheid constant blijft en dus onafhankelijk is van 

de windsnelheid. Hierdoor wordt tocht in de woning tot een 

minimum gereduceerd. 

BUVA levert onderstaande roosters:
■	 FitStream

■	 TopStream

■	 AcouStream

■	 SusStream

■	 SlideStream

Vanaf pagina 5 worden van elk rooster afzonderlijk de 

bijzonderheden besproken. 

Het is van belang om niet alle ventilatieroosters tegelijk 

dicht te zetten. De lucht zoekt dan door kleine naden en 

kieren een weg naar binnen. Dit kan ongewenste geluids-

klachten opleveren. Als er een situatie is dat u de ventilatie 

toch wilt beperken - bijvoorbeeld veel wind op één gevel -  

let er dan op dat u (een deel) van de roosters open laat staan. 

Anders zal er een onderdruk in uw woning ontstaan waardoor 

roosters geluidsklachten kunnen veroorzaken.

Geluid van buiten kan door het rooster naar binnen komen. 

Hierdoor lijkt het dat het rooster geluid produceert, terwijl 

dit buitengeluid is. Op winderige dagen kan het voorkomen 

dat het rooster geluid produceert. 

Op zeer winderige dagen (windkracht 7 of hoger) wordt 

geadviseerd de roosters op ongeveer 20% van de capaciteit 

open te zetten. Dergelijke waarden komen slechts enkele 

malen per jaar voor. In extreme omstandigheden wordt de 

zelfregelende werking verminderd. Met het gedeeltelijk dicht 

zetten van het rooster haalt u voldoende lucht binnen, maar 

wordt de luchtstroom toch beperkt. Bij de TopStream en 

SlideStream is dit de op de eerste klik na gesloten stand en 

bij de FitStream als de hendel halverwege staat. Op de 

AcouStream en de SusStream is dit met behulp van een  

indicatie aangegeven.

Hoe ventileren

Gebruiks- en onderhoudsinstructie

Hoe ventileren
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Reinigings- en onderhoudsvoorschriften

Om het rooster te reinigen, klik de aluminium buitenkap van 

het rooster los.

Het losklikken van de kap is het meest eenvoudig door eerst 

de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde.  

Met behulp van een stofzuiger kan de binnenzijde van de 

FitStream schoongemaakt worden. Spuit nooit agressieve 

reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen in het 

rooster. Deze kunnen het rooster beschadigen. Hiermee  

vervalt de garantie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw sopje schoongemaakt 

worden. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen. 

Deze kunnen de laklaag beschadigen. U wordt geadviseerd het 

rooster drie maal per jaar te reinigen. Het opnieuw vastklikken 

van de aluminium kap is het meest eenvoudig door de  

bovenkant in te klikken en daarna de onderkant aan te drukken.

De FitStream mag niet overschilderd worden. Verf kan het 

rooster en de afdichtings rubbers beschadigen.

FitStream
De BUVA FitStream is een ventilatierooster voor  

plaatsing op glas.

De open- en dichtklep van de FitStream wordt met de 

hand bediend.Koord- of stangbediening is optioneel. 

De open- en dichtklep is traploos in elke gewenste stand 

te zetten. Omlaag bewegen van de hendel zet het rooster 

(verder) open. Omhoog bewegen sluit het rooster.

Ventilatierooster FitStream. Klik de onderzijde van de aluminium kap los. De aluminium kap is nu los.

FitStream
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Reinigings- en onderhouds-
voorschriften
Reinigen van het rooster is het meest 

eenvoudig door het geopende rooster 

met een stofzuiger schoon te maken. 

Om het rooster verder te reinigen, kan 

de aluminium buitenkap van het rooster 

losgeklikt worden. Dit is in de meeste 

gevallen niet noodzakelijk.

Het losklikken van de kap is het meest 

eenvoudig door eerst de onderzijde uit 

te klikken (naar je toe halen) en daarna 

de bovenzijde. 

Met behulp van een stofzuiger kan de 

binnenzijde van de TopStream schoon-

gemaakt worden. Spuit nooit agressieve 

reinigings-, smeermiddelen of andere 

vloeistoffen in het rooster. Deze kunnen 

het rooster beschadigen. Hiermee vervalt 

de garantie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw 

sopje schoongemaakt worden. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schuur-

middelen. Deze kunnen de laklaag 

beschadigen. U wordt geadviseerd het 

rooster drie maal per jaar te reinigen.

Het opnieuw vastklikken van de alumi- 

nium kap gaat het meest eenvoudig 

door de bovenkant in te klikken en 

daarna de onderkant aan te drukken.

De TopStream mag niet overschilderd 

worden. Verf kan het rooster en de  

afdichtingsrubbers beschadigen.

TopStream
De BUVA TopStream is een rooster dat is ontworpen voor onzichtbare 

plaatsing op een houten kozijn, achter de buitenmuur. Hierdoor is 

het rooster van buiten (bijna) niet zichtbaar. 

Het rooster wordt geheel van binnenuit in de woning geplaatst. 

De open- en dichtklep wordt met de hand bediend. Koord- of stang-

bediening is optioneel. De open- en dichtklep is door middel van 

klikstanden in elke gewenste stand te zetten.

Ventilatierooster TopStream. Klik de onderzijde van de aluminium kap los. De aluminium kap is nu los.

TopStream
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SusStream

De BUVA SusStream is een suskast. Een suskast 

weert storende geluiden van bijvoorbeeld auto’s, 

vliegtuigen, treinen en trams. 

Suskast SusStream.

Klik de onderzijde van de aluminium kap los.

De aluminium kap is nu los.

De open- en dichtklep van de AcouStream en de  

SusStream wordt met de hand bediend. Daarnaast 

is koord- of stangbediening mogelijk. De open- en 

dichtklep is traploos in elke gewenste stand te zetten. 

Omlaag bewegen van de hendel zet het rooster  

(verder) open. Omhoog bewegen sluit het rooster.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften
Om het rooster te reinigen, klik de aluminium buitenkap van het 

rooster los. Het losklikken van deze kap is het meest eenvoudig 

door eerst de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde. 

Met behulp van een stofzuiger kan de binnenzijde van de 

AcouStream en SusStream schoongemaakt worden. Spuit nooit 

agressieve reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen 

in het rooster. Deze kunnen het rooster beschadigen. Hiermee 

vervalt de garan tie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw sopje schoongemaakt  

worden. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen.  

Deze kunnen de laklaag beschadigen.

U wordt geadviseerd het rooster drie maal per jaar te reinigen.

Het opnieuw vastklikken van de aluminium kap is het meest  

eenvoudig door de bovenkant in te klikken en daarna de  

onderkant aan te drukken.

De AcouStream en SusStream mogen niet overschilderd worden. 

Verf kan het rooster en de afdichtingsrubbers beschadigen.

AcouStream

De BUVA AcouStream is een susrooster. Een susrooster 

heeft ten opzichte van een standaard rooster een  

verhoogde geluidswering. Hierdoor neemt het  

comfort in de woning toe.

AcouStream en SusStream
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SlideStream

SlideStream
De BUVA SlideStream is vanwege zijn smalle afmeting  

geschikt voor ventileren in een schuifpui.

De open- en dichtklep van de SlideStream wordt met de hand 

bediend. Daarnaast is koord- of stangbediening mogelijk.  

De open- en dichtklep is door middel van de klikstanden in 

elke gewenste stand te zetten. Omlaag bewegen van de  

hendel zet het rooster (verder) open. Omhoog bewegen  

sluit het rooster.

Reinigings- en onderhouds-
voorschriften
Met behulp van een stofzuiger kan de 

SlideStream schoongemaakt worden. 

Spuit nooit agressieve reinigings-, 

smeermiddelen of andere vloeistoffen 

in het rooster. Deze kunnen het rooster 

beschadigen. Hiermee vervalt de garantie 

van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw 

sopje schoongemaakt worden. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schuur-

middelen. Deze kunnen de laklaag  

beschadigen.

U wordt geadviseerd het rooster drie 

maal per jaar te reinigen.

De SlideStream mag niet overschilderd 

worden. Verf kan het rooster en de  

afdichtingsrubbers beschadigen.
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Q-Stream en SmartStream

Woonhuisventilator
De woonhuisventilator hangt meestal op zolder. Om de 

Q-Stream of SmartStream optimaal te laten functioneren wordt 

geadviseerd de woonhuisventilator eenmaal per twee jaar door 

een erkend installateur te laten reinigen. Hiermee voorkomt u 

dat het systeem vervuilt en dat er te weinig lucht wordt 

afgevoerd.

Voor de bediening van de Q-Stream of SmartStream, zie de 

gebruikershandleiding die u op het deksel van uw woonhuis-

ventilator vindt. Ook als u een andere woonhuisventilator van 

BUVA hebt, vindt u de gebruikershandleiding op het deksel. 

De handleidingen zijn ook te downloaden op www.buva.nl

De BUVA Q-Stream of SmartStream woonhuisventilatoren zorgen voor de afvoer van lucht. De lucht wordt 

afgezogen vanuit de keuken, badkamer, toilet en optioneel de slaapkamers en wasmachine ruimte. De woonhuis-

ventilator is door uw installateur afgesteld, zodat de juiste hoeveelheid lucht afgevoerd wordt. Dit afstellen wordt 

bij de ventielen (Q-Stream) gedaan, of gebeurt volautomatisch (SmartStream). De Q-Stream en SmartStream 

bestaan uit een woonhuisventilator, een hoofdbediening en optioneel één of meerdere extra bediening(en).  

Via de webwinkel van BUVA (www.buva-online.nl) kunt u extra bedieningen voor de Q-Stream bestellen.  

Deze worden geleverd met een duidelijke instructie, waardoor installatie eenvoudig is.

Q-Stream of SmartStream  
woonhuisventilator

Q-Stream 
De ventielen bevinden zich in het toilet, badkamer en keuken. 

In elke ruimte worden deze ventielen in een stand gezet, zodat de juiste 

hoeveelheid lucht afgevoerd wordt. Bij reinigen van deze afvoerventielen 

is het van belang dat deze in de juiste  stand worden teruggeplaatst.

SmartStream 
De SmartStream regelt zelf volautomatisch in. Na reiniging van de ventielen 

hoeft u geen rekening te houden met de positie bij terugplaatsing.

N.B.: Bij de SmartStream Sense wordt voor de slaapkamers in een aantal 

gevallen gebruik gemaakt van instelbare ventielen. Het is van belang deze 

na reiniging in de juiste stand terug te plaatsen.
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Vital Air System

Een belangrijk onderdeel binnen de  

verschillende uitvoeringen van BUVA Vital 

Air Systems zijn de ventilatieroosters uit 

de ‘Stream’-serie. De serie omvat een  

compleet programma ventilatie roosters 

voor alle situaties. Alle Streamroosters  

zijn standaard mechanisch zelfregelend.

Hierdoor komt er, onafhankelijk van de 

winddruk op de gevel, altijd de juiste  

hoeveelheid frisse lucht in de woning. 

Deze comfortabele manier van ventileren 

voorkomt tocht in de woning en bespaart 

energie. Het complete programma biedt 

voor elke situatie een passende oplossing!

FitStream: één type ventilatierooster met  
vier verschillende doorlaten, geschikt voor 
glasplaatsing.
 
TopStream: onzichtbare ventilatie door  
verdekte plaatsing achter de buitenmuur.

AcouStream: een licht geluidsdempend  
ventilatierooster. Zowel geschikt voor glas-
plaatsing als verdekte, onzichtbare plaatsing.

SlideStream: geschikt voor toepassing in 
schuifpuien.

SusStream: geluidsdempend ventileren in 
geluidsbelaste omgevingen. Zowel geschikt 
voor glasplaatsing als verdekte, onzichtbare 
plaatsing.

SusStream HD: de oplossing voor ventileren in 
een hellend dak.

FireStream: 30 en 60 minuten brandwerende 
ventilatieoplossingen voor verdekte plaatsing.

SunStream: ventilatie en zonwering in één.

BUVA ventilatieroosters 
uit de ‘Stream’-serie

1 model, 4 doorlaten

Geluidsdempend en zelfregelend

Onzichtbaar ventileren
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Vital Air System

De BUVA Streamroosters zijn in alle BUVA Vital Air Systems 
toepasbaar:

BUVA Vital Air System SMART: de nieuwe standaard in 
woonhuisventilatie
Een combinatie van BUVA toevoerroosters uit de ‘Stream’-
serie met de BUVA SmartStream woonhuisventilator. 
Het Vital Air System SMART is in drie varianten toepasbaar: 
1. VAS SMART BASE: afvoer uit keuken, badkamer en toilet
2. VAS SMART SENSE: afvoer uit keuken, badkamer, toilet 

en slaapkamers gecombineerd
3. VAS SMART LUX: afvoer uit keuken, badkamer, toilet en 

alle slaapkamers individueel

BUVA Vital Air System Q: traditioneel afvoeren met 
nieuwe techniek
Een combinatie van BUVA toevoerroosters uit de  
‘Stream’-serie met de BUVA Q-Stream woonhuisventilator. 
Het Vital Air System Q is in vier varianten toepasbaar: 
1. VAS Q PICTO: handbediend ventileren met behulp van 

duidelijke pictogrammen
2. VAS Q TIME: tijdgestuurd ventileren 
3. VAS Q QUALI: sensorgestuurd ventileren op basis van 

luchtkwaliteitsensoren
4. VAS Q H2O: energie terugwinning uit ventilatielucht voor 

warm tapwater

Smart

Q

Hang- en sluitwerk uit de  
BUVA PreSets

WM300
warmtepompboiler

Ventileren door  
een hellend dak
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Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  

E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Bezoek ook onze webshop:
www.buva-online.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
13089.13.06.2,5M

Natuurlijk ventileren!

Vraag de gratis 
brochures aan.

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als 
uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw  
projecten. BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, 
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA  
kennis centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek  
en ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.
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Geïnstalleerd 
in bouwwerk 

Product is eenmalig 
beoordeeld op 
prestatie in de 
toepassing 
Herbeoordeling 
minimaal elke 5 jaar 

Bouwbesluit 
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SKH 
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'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
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Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org 
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VENTILATIEROOSTERS 
DUCOTON 10 ‘ZR’, DUCOKLEP 15 ‘ZR’,  
DUCOLINE 10/17/23 ‘ZR’, DUCOFLAT 12 ‘ZR’, 
DUCOFIT 50 ‘ZR’, DUCOTON 18 EN DUCOSMART 60 

Nummer: 40006/12 P
Uitgegeven: 01-11-2012 
Geldig tot: 01-11-2017 
Vervangt: 40006/08 

Attesthouder 
 
Vero Duco N.V. 
Handelsstraat 19 
B-8630  VEURNE 
BELGIË 
Tel.  +32 58 33 00 33 
Fax  +32 58 33 00 44 
E-mail:  info@duco.eu 
Website:  http://www.duco.eu 

 
 

 
 

Verklaring van SKH 
Dit attest is op basis van BRL 5701 ‘Ventilatieroosters’ d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het  
SKH Reglement voor Certificatie. 
 
SKH verklaart dat: 
de met deze ventilatieroosters samengesteldebouwdelen prestaties leveren die in dit attest zijn beschreven, mits  

 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificaties 
 de vervaardiging van het bouwproduct geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of 

verwerkingsmethoden. 
 
SKH verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de ventilatieroosters, noch op de vervaardiging 
van de bouwdelen. 
 
SKH verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de ventilatieroosters in zijn toepassingen voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring. 
 
Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 
132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de 
website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 
 
Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 
 
Gebruikers van dit attest worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org. 
 
Dit attest bestaat uit 17 bladzijden. 
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VENTILATIEROOSTERS 
DUCOTON 10 ‘ZR’, DUCOKLEP 15 ‘ZR’, DUCOLINE 10/17/23 ‘ZR’,  
DUCOFLAT 12 ‘ZR’, DUCOFIT 50 ‘ZR’, DUCOTON 18 EN DUCOSMART 60 

BOUWBESLUITINGANG 
Nr. Afdeling Grenswaarde / 

bepalingsmethode 
Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

2.1 Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand,  
toetsing volgens testmethode in 
relatie tot NEN-norm(en) 

Afhankelijk van kozijn, 
uitvoering rooster, 
roosterlengte en glashoogte 
500-2310 Pa 

Zie tabel 1 

2.12 Beperking ontwikkeling 
van brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4  
volgens NEN 6065, dan wel 
brandklasse A2, B, C of D 
volgens NEN-EN 13501-1 

Niet onderzocht  

2.15 Beperking ontstaan van 
rook 

Rookdichtheid ≤ 10 m-1,  
≤ 5,4 m-1 of ≤ 2,2 m-1  
volgens NEN 6066, dan wel 
rookklasse s2  
volgens NEN-EN 13501-1 

Niet onderzocht  

2.25 Inbraakwerendheid Weerstandsklasse ≥ 2 
volgens NEN 5096 

N.v.t  

3.1 Bescherming tegen 
geluid van buiten 

Genormeerd geluidniveau-
verschil Dn,e,A volgens 
NEN 20140 in relatie tot  
NEN 5077  

Te maken berekening met 
Dn,e,A uit attest   

Zie tabel 2 

3.6 Wering van vocht van 
buiten 

Waterdicht, toetsing volgens 
testmethode in relatie tot 
NEN 2778 

Waterdicht tot 200-1250 Pa 
Afhankelijk van uitvoering 

Zie tabel 2 

3.10 Luchtverversing van een 
ruimte 

a. Capaciteit > grenswaarde Afhankelijk van uitvoering Zie tabel 2
b. Luchtsnelheid < 0,2 m/s Voldoet als deze ten minste 

1,8 m boven de vloer is 
aangebracht  

 

c. Regelbaarheid Traploos  

d. Stromingsrichting toevoer 
verse lucht

Van voorziening naar 
verblijfsruimte 

 

3.17 Bescherming tegen 
ratten en muizen 

Geen openingen > 0,01 m Geen openingen > 0,01 m  

5.1 Thermische isolatie Warmtedoorgangscoëfficiënt 
n.v.t. op 2% van gebruiks-
oppervlakte gebruiksfunctie  

Aan te houden 
gebruiksoppervlakte van een 
gebruiksfunctie  

 

5.2 Beperking van 
luchtdoorlatendheid  

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan gebieden en ruimten  
≤ 0,2 m3/s volgens NEN 2686 

Bijdrage < 2,5 m3  dm3/ms bij  
650 Pa 

Zie tabel 2 
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VENTILATIEROOSTERS 
DUCOTON 10 ‘ZR’, DUCOKLEP 15 ‘ZR’, DUCOLINE 10/17/23 ‘ZR’,  
DUCOFLAT 12 ‘ZR’, DUCOFIT 50 ‘ZR’, DUCOTON 18 EN DUCOSMART 60 
 
1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 
1.1 Onderwerp 

Voorziening voor de toevoer van verse lucht met behulp van afsluitbare ventilatieroosters bedoeld voor plaatsing in een 
gevelelement. De ventilatieroosters zijn vervaardigd van aluminium profielen, met en zonder kunststofonderbreking, 
afhankelijk van de uitvoering, en met eindstukken en bediening in kunststof. De ventilatieroosters worden in twee typen 
geproduceerd.  
 
DucoTon, DucoKlep, DucoFlat, DucoSmart, DucoLine en DucoFit 
Type I:  wordt aan alle zijden volledig omsloten door profielen van een gevelelement. 
Type II:  wordt aan één zijde door glas ondersteund. 
 
In de DucoTon en DucoKlep ventilatieroosters van het type II, glasgoot 26, kan een aluminium aanslagprofiel worden 
bevestigd. In de DucoTon ventilatieroosters, van het type I(A) en II(A), zijn speciale geluiddempende voorzieningen 
opgenomen. 
 

1.2 Identificatiecodering  
Elk ventilatierooster is voorzien van een identificatiecode bestaande uit: 
- attestnummer: 40006; 
- code producent: 17; 
- code productiedatum; 
- code jaartal. 
Plaats van de identificatiecode: op de kunststof eindstukken. 
 

1.3 Productspecificatie 
De ventilatieroosters zijn opgebouwd uit aluminium profielen, die al dan niet met een thermische onderbreking met 
elkaar verbonden zijn. Alle uitvoeringen zijn d.m.v. een draaiconstructie of d.m.v. een kunststofklep traploos regelbaar 
en afsluitbaar. Afhankelijk van de plaatsing, rechtstreeks op glas of op een tussenkalf, worden roosters in typen 
onderscheiden, zie paragraaf 1.1. De onderscheiden uitvoeringen en typen zijn gedetailleerd in bijlagen 1A t/m 1I. 

 
1.4 Afmetingen 

De afmetingen h x b zijn afhankelijk van de plaatsing in de gevel van gebouwen en de eisen volgend uit het 
windsnelheidsgebied volgens NEN 2778 waarin het gebouw is geplaatst. De afmetingen zijn in deze relatie bepaald 
overeenkomstig Bijlage 1 van BRL 5701 en gegeven in tabellen 1A t/m 1G. 

 
1.5 Aansluitingen 
 De aansluitingen van de ventilatieroosters aan het gevelelement resp. het glas wordt zodanig overeenkomstig details 

bijlage I uitgevoerd dat deze wind- en waterdicht zijn, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1027. 
 

 
2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
 
2.1 Transport en opslag 

De ventilatieroosters worden in kunststoffolie verpakt en aangeleverd. De opslag dient zodanig te geschieden dat 
beschadiging wordt voorkomen. Zie de website: http://www.duco.eu. 

 
2.2 Verwerking in de gevelelementenfabriek 

De verwerking van de ventilatieroosters in de fabriek die gevelelementen produceert dient te geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de attesthouder met in acht name van het onder paragraaf 2.4 en 2.5 
gestelde. Zie de website: http://www.duco.eu. 

 
2.3 Verwerking op de bouwplaats 

De verwerking op de bouwplaats beperkt zich tot het plaatsen van de ventilatierooster en dient te geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de attesthouder met inachtneming van het onder paragraaf 2.4 en 2.5 
gestelde. Zie de website: http://www.duco.eu. 
 

2.4 Montage 
De bevestiging van het ventilatierooster type I gebeurt met droge of natte beglazingssystemen volgens NPR 3577.  
Het ventilatierooster wordt volledig ingesloten door de glaslatten. De bevestiging van type II gebeurt met droge of natte 
beglazingssystemen, volgens NPR 3577. Het ventilatierooster wordt bovenaan en aan de zijkanten volledig ingesloten 
door de glaslatten. De bevestiging van de onderscheiden typen zijn voor gevelelementen uit hout, metaal en kunststof 
gedetailleerd in Bijlage I. Zie de website: http://www.duco.eu. 
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VENTILATIEROOSTERS 
DUCOTON 10 ‘ZR’, DUCOKLEP 15 ‘ZR’, DUCOLINE 10/17/23 ‘ZR’,  
DUCOFLAT 12 ‘ZR’, DUCOFIT 50 ‘ZR’, DUCOTON 18 EN DUCOSMART 60 

 
 

2.5 Bescherming na montage 
Na de montage moeten maatregelen genomen worden om de ventilatieroosters te beschermen tegen beschadiging en 
vervuiling als gevolg van opwaaiend zand, bouwstof etc. De ventilatieroosters moeten na montage in het gevelelement 
in gesloten toestand naar de bouwplaats worden getransporteerd en/of bij montage op de bouwplaats worden gesloten.  

 Zie de website: http://www.duco.eu. 
 
3 PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 
 
3.1  Prestaties uit het oogpunt van veiligheid 
 
 ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 
 
3.1.1 Sterkte; BB-art. 2.1 

Het type I ventilatierooster geplaatst in een kozijn overeenkomstig BRL 0801 voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 
tot een rekenwaarde van de windbelasting van 1600 Pa. Indien de rekenwaarde niet hoger is dan de waarde vermeld in 
tabellen 1A t/m 1G van toepassing zijnde roosterlengte en glashoogte, dan voldoen de type II ventilatieroosters aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 
 
Tabel 1A Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 

Roosterlengte 
DUCOTON 10 ‘ZR’ 
Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 

1,0 1600 1600 1600 1400 

1,5 1600 1600 1400 1100 

2,0 1600 1600 1300 1000 

2,5 1600 1600 1300 900 

3,0 1600 1600 1300 900 

 
Tabel 1B Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 

Roosterlengte 
DUCOKLEP 15 ‘ZR’ 

Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 1600 2010 2010 1750 

1,0 1600 1340 1340 1050 

1,5 1600 1200 1090 820 

2,0 1600 1200 1030 720 

4,5 1600 1200 1030 690 

3,0 1600 1200 1030 690 
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Tabel 1C Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 
Roosterlengte 

DUCOLINE 
10/17/23 ‘ZR’ 

Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1440 

1,0 1600 1540 1220 870 

1,5 1600 1390 1000 670 

2,0 1600 1390 940 590 

2,5 1600 1390 940 570 

3,0 1600 1390 940 570 

 
 

Tabel 1D Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 
Roosterlengte 

DUCOFLAT 12 ‘ZR’ 
Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 1057 967 956 851 

1,0 828 642 595 512 

1,5 828 578 * * 

2,0 828 578 * * 

2,5 828 578 * * 

3,0 828 578 * * 

 
Tabel 1E Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 

Roosterlengte 
DUCOFIT 50 ‘ZR’ 
Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 Afh. kozijn alleen kalfplaatsing  

1,0 Afh. kozijn alleen kalfplaatsing 

1,5 Afh. kozijn alleen kalfplaatsing 

2,0 Afh. kozijn alleen kalfplaatsing 

2,5 Afh. kozijn alleen kalfplaatsing 

3,0 Afh. kozijn alleen kalfplaatsing 

 
Tabel 1F Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 

Roosterlengte 
DUCOTON 18’ZR’ 
Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1500 1100 

1,0 1600 1400 900 550 

1,5 1600 1200 700 500 

2,0 1600 1200 700 * 

2,5 1600 1200 700 * 

3,0 1600 1200 700 * 
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Tabel 1G Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 
Roosterlengte 

DUCOSMART 60 
Glashoogte in m 

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0,5 1600 1230 1230 1230 

1,0 1430 800 800 800 

1,5 1430 720 650 650 

2,0 1430 720 650 570 

2,5 1430 720 650 550 

3,0 1430 720 650 550 

 

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-AFD. 2.12 

3.1.2 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 
De bijdrage tot brandvoortplanting, is niet bepaald. 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-AFD. 2.15 

3.1.3 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 
  De rookdichtheid, is niet bepaald. 

INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.25 

3.1.4 Inbraakwerendheid: BB-art. 2.214 
 De inbraakwerendheid, is niet van toepassing. 
 
3.2  Prestaties uit het oogpunt van gezondheid 
 
 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afd. 3.1 

 
3.2.1 Karakteristieke geluidwering; BB-art. 3.1 

In de publicatie “Rekenmethode GGG ‘97” van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten is 
aangegeven hoe de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA;k) kan worden berekend, 
indien de geluiddemping van de onderdelen van de buitengevel (GA) bekend is. De geluiddemping van de 
ventilatieroosters wordt uitgedrukt in Dn,e,A. De waarden van deze grootheid zijn vermeld in tabel 2. 
 
De geluidswaarde van het ventilatierooster uitgedrukt in Rq;A bepaald overeenkomstig “Rekenmethode GGG ‘97” van 
de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten wordt uitgedrukt in dB(A) en zijn vermeld in  
tabellen 2A t/m 2G. 
 

 Tabel 2A Prestaties 

Prestaties bij een daglengte van 1000 mm 

Uitvoering DUCOTON 10 ‘ZR’  DUCOTON 10 -A ‘ZR’

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 10,3 9,5 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) -2,9 -2.0 

Dn,e;A in dB(A) 27 28 

Temperatuurfactor f n.v.t n.v.t 

Luchtdoorlatendheid in m3/(hm) bij een stuwdruk in 450 Pa 0,7 0,7 

Waterdicht bij stuwdruk < [Pa] 650 650 

Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk < [Pa] 1600 1600 
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Tabel 2B Prestaties 

Prestaties bij een daglengte van 1000 mm 

Uitvoering DUCOKLEP 15 ‘ZR’ 

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 15,2 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) -3,3 

Geluidwering Dn,e;A in dB(A) 25 

Temperatuurfactor f n.v.t 

Luchtdoorlatendheid in m3/(hm) bij een stuwdruk in 450 Pa 2.4 

Waterdicht bij stuwdruk < (Pa) 650 

Sterkte voldoet; stuwdruk < (Pa) 1600 

Stijfheid voldoet; stuwdruk < (Pa) 1600 

 
Tabel 2C Prestaties 

Uitvoering DUCOLINE 10/17/23 (ZR) 

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 22,6 / 17,4* /10,7* 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) -0,3/-0.7/-2 

Geluidwering Dn,e;A in dB(A) 26/27/26 

Temperatuurfactor f 0,59 

Luchtdoorlatendheid in m3/(hm) bij een stuwdruk in 450 Pa 0,95 

Waterdicht bij stuwdruk < (Pa) 650 

Sterkte voldoet; stuwdruk < (Pa) 1600 

Stijfheid voldoet; stuwdruk < (Pa) 1600 

* Afhankelijk van de toegepaste  hendel 
  
 Tabel 2D Prestaties 

Prestaties bij een daglengte van 1000 mm 

Uitvoering DUCOFLAT 12 ‘ZR’ 

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 11,5 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) -3 

Geluidwering Dn,e;A in dB(A) 26 

Temperatuurfactor f Niet onderzocht 

Luchtdoorlatendheid in m3/(hm) bij een stuwdruk in 450 Pa 1,42 

Waterdicht bij stuwdruk < (Pa) 200 

Sterkte voldoet; stuwdruk < (Pa) 828 

Stijfheid voldoet; stuwdruk < (Pa) 1600 
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Tabel 2E Prestaties 

PRESTATIES bij een daglengte van 1000 mm 

Uitvoering DUCOFIT 50 ‘ZR’ 

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 18,3 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) -1,0 

Geluidwering Dn,e;A in dB(A) 26,4 

Temperatuurfactor f n.v.t. 

Luchtdoorlatendheid in dm3/ms bij een stuwdruk in 450 Pa 1,1 

Waterdicht bij stuwdruk < (Pa) 1250 

Sterkte voldoet; stuwdruk < (Pa) Afhankelijk van kozijn 

Stijfheid voldoet; stuwdruk < (Pa) Afhankelijk van kozijn 

 
 Tabel 2F Prestaties 

Prestaties bij een daglengte van 1000 mm 

Uitvoering DUCOTON 18   DUCOTON 18-A  

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 18,5 17,7 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) -4,0 -2.1 

Dn,e;A in dB(A) 23,5 25,4 

Temperatuurfactor f nvt nvt 

Luchtdoorlatendheid in dm3/ms bij een stuwdruk in 450 Pa 1,5 1,5 

Waterdicht bij stuwdruk < [Pa] 650 650 

Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk < [Pa] 1600 1600 

  
 Tabel 2G Prestaties 

Prestaties bij een daglengte van 1000 mm 

Uitvoering DUCOSMART 60 

Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa; NEN 1087 12,7 

Geluiddemping Rq,A in dB(A) 0,4 

Geluidwering Dn,e;A in dB(A) 29,4 

Temperatuurfactor f 0,49 

Luchtdoorlatendheid in dm3/ms bij een stuwdruk in 450 Pa 2,4 

Waterdicht bij stuwdruk < (Pa) 650 

Sterkte voldoet; stuwdruk < (Pa) 550-1600 

Stijfheid voldoet; stuwdruk < (Pa) 1600 
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WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6 
 

3.2.2 Waterdichtheid; BB-art. 3.22 
De ventilatieroosters zijn in gesloten toestand, bepaald overeenkomstig NEN 2778, waterdicht zoals vermeld in tabellen 
2A t/m 2G. 

 
 LUCHTVERVERSING; BB-Afd. 3.10 
 
3.2.3 Voorziening voor luchtverversing; BB-art. 3.46 

a. De ventilatiecapaciteit van de ventilatieroosters, bepaald overeenkomstig NEN 1087, zijn vermeld in tabellen  
 2A t/m 2G. 
b. De luchtsnelheid, bepaald overeenkomstig NEN 1087, voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit als deze ten 

minste 1,8 m boven de vloer is aangebracht. 
c. De ventilatieroosters zijn traploos regelbaar. 
d. De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanaf het ventilatierooster naar een 

verblijfsgebied/verblijfsruimte.  

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.17 

3.2.3 Openingen in uitwendige scheidingsconstructies; BB-art. 3.114 
 De ventilatieroosters, geplaatst  in een gevelelement, heeft geen onafsluitbare opening breder dan 0,01m. 
 
3.3 Prestaties uit het oogpunt van energiezuinigheid 
 
 THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 

3.3.1 Warmtedoorgangscoëfficiënt; BB-art. 5.1 
De prestatie-eisen voor thermische isolatie zijn in verband met de zogenaamde 2%-regeling niet van toepassing op 
ventilatieroosters. 

3.3.2    Energieprestatie 
Met een ventilatiesysteem waarbij de natuurlijke toevoer via een zelfregelende klep en de afvoer via mechanische 
afzuiging plaats vindt kan, kan een verlaging op de EPC berekend worden met  NEN 8088 en NEN 7120. 

BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2 

3.3.3    Luchtvolumestroom; BB-art. 5.8 
De bijdrage aan de luchtvolumestroom, bepaald overeenkomstig NEN 2778, is vermeld in tabellen 2A t/m 2G. 

 

4 MATERIALEN 
 
4.1 Aluminium (kwaliteit - oppervlakte-afwerking etc) 
 Aluminiumkwaliteit: Al Mg Si 0,5 
 Oppervlaktebehandeling: anodisatie: 15 – 20 µm 
 gemoffeld polyester poedercoating: 60 – 80 µm. 
 
4.2 Kunststof 
 Ducoton: ABS. 
 Eindstukken van Ducoklep en Ducoflat: polystyreen.  
 Klep van Ducoklep en Ducoflat: hard PVC. 
 Koppelstukken van Ducoklep en Ducoflat: polyacetal. 
 
4.3 Isolatiemateriaal    
 Het geluiddempend materiaal voor DucoTon 18- type I(A) en type II(A) is van het type   
 opencellig absorberend schuim met een dichtheid van 100 kg/m³. Het geluiddempend materiaal voor Ducoton10- type 
 I(A) en type II(A) is van het type opencellig absorberend schuim met een dichtheid van 30 kg/m³. 
 
4.4 Bevestigingsmiddelen  
 Voor het bevestigen van de ventilatieroosters van het type I en type II kan Duco beglazingsrubber of  
 silliconen-afdichting worden toegepast. 
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5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 
5.1 Bij aflevering van de in de specificatie vermelde producten inspecteren of: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de identificatiecode en de wijze van aanbrengen juist zijn; 
- een exemplaar van het attest voor de gebruiker beschikbaar is. 

 
 Indien op grond van het onder 6.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op te nemen met: 

 
  Vero Duco N.V. 

 
en zo nodig met 

 
  de certificatie instelling SKH 

Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon:  (0317) 45 34 25 E-mail:   mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org  

5.2  Attest 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het 
volledige attest. 

5.3  Toepassing en gebruik 
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften,  
die in dit attest zijn opgenomen. 

 
5.4 Geldigheidscontrole 
 Controleer of het attest nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 
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DUCOTOP 60 AK+ EN DUCOTWIN 120 (ZR) 

Nummer: 40048/10 PDF 
Uitgegeven: 12-03-2010 
Geldig tot: 12-03-2015 
Vervangt: 40048/08 

Producent 
 
Vero Duco N.V. 
Handelstraat 19 
B-8630  VEURNE 
BELGIË 
Tel.  +32 58 33 00 33 
Fax  +32 58 33 00 44 
E-mail:  info@duco.eu 
Website:  http://www.duco.eu 

  

 
Verklaring van SKH 
Dit attest is op basis van BRL 5701, “Ventilatieroosters” d.d. 15-08-2003, afgegeven door SKH, conform het  
SKH Reglement voor Certificatie. 
 
SKH verklaart dat ventilatieroosters DucoTop 50 (ZR), DucoTwin 50 (ZR), DucoTop 60, DucoTop 60 AK+ en  
DucoTwin 120 (ZR) geschikt zijn voor het vervaardigen van een voorziening voor de toevoer van verse lucht die prestaties 
levert als in dit attest omschreven, mits de ventilatieroosters/productnaam voldoen aan de in dit attest vastgelegde 
toepassingsvoorwaarden en mits de vervaardiging van de voorziening voor de toevoer van verse lucht geschiedt 
overeenkomstig de in dit attest vastgelegde werkmethoden. 
 
Door SKH wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van ventilatieroosters/productnaam, 
noch op de vervaardiging van voorzieningen voor de toevoer van verse lucht . 
 
SKH verklaart dat ventilatieroosters DucoTop 50 (ZR), DucoTwin 50 (ZR), DucoTop 60, DucoTop 60 AK+ en  
DucoTwin 120 (ZR) in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van 
het Bouwbesluit. 
 
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst 
(Stscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in 
de bouw” op de website van SBK: http://www.bouwkwaliteit.nl. 
 
 
Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
 
De attesthouder is verplicht de producten, waarop dit attest betrekking heeft, te voorzien van de identificatiecodering, zoals 
vastgelegd in dit attest. 
 
Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is. 
 
Dit attest bestaat uit 17 bladzijden. 
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BOUWBESLUITINGANG 

Nr. Afdeling Grenswaarde / 
bepalingsmethode 

Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

2.1 Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand,  
toetsing volgens testmethode in 
relatie tot NEN-norm(en) 

Maximaal op te nemen 
windbelasting 1600 Pa 

Zie paragraaf 3.1.1 

2.12 Beperking ontwikkeling 
van brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4  
volgens NEN 6065, dan wel 
brandklasse A2, B, C of D 
volgens NEN-EN 13501-1 

Niet onderzocht  

2.15 Beperking ontstaan van 
rook 

Rookdichtheid ≤ 10 m-1,  
≤ 5,4 m-1 of ≤ 2,2 m-1  
volgens NEN 6066, dan wel 
rookklasse s2  
volgens NEN-EN 13501-1 

Niet onderzocht  

2.25 Inbraakwerendheid Weerstandsklasse ≥ 2 
volgens NEN 5096 

Niet onderzocht  

3.1 Bescherming tegen 
geluid van buiten 

Genormeerd geluidniveau-
verschil Dn,e,A  
volgens NEN-EN-ISO 140-1 in 
relatie tot NEN 5077 

Te maken berekening met Dn,e,A 
uit attest   

Zie tabel 1 

3.6 Wering van vocht van 
buiten 

Waterdicht volgens NEN 2778 Waterdicht van  600 Pa - 650 Pa 
afhankelijk van uitvoering 

Zie paragraaf 3.2.2 

a. Capaciteit > grenswaarde Afhankelijk van uitvoering Zie paragraaf 3.2.3 
b. Luchtsnelheid < 0,2 m/s < 0,2 m/s   
c. Regelbaarheid zelfregelend   

3.10 Luchtverversing van een 
ruimte 

d. Stromingsrichting toevoer 
verse lucht 

Van voorziening naar 
verblijfsruimte  

 

3.17 Bescherming tegen 
ratten en muizen 

Geen openingen > 0,01 m Geen openingen > 0,01 m  

5.1 Thermische isolatie Warmtedoorgangscoëfficiënt 
n.v.t. op 2% van gebruiks-
oppervlakte gebruiksfunctie  

Aan te houden 
gebruiksoppervlakte van een 
gebruiksfunctie  

 

5.2 Beperking van 
luchtdoorlatendheid  

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan gebieden en ruimten  
≤ 0,2 m3/s volgens NEN 2686 

≤ 0,2 m3/s  

 

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

1.1 Onderwerp 
Voorziening voor de natuurlijke toevoer van verse lucht met behulp van een afsluitbaar geluiddempend 
ventilatierooster geplaatst in een gevelelement. De ventilatieroosters worden in drie typen uitgevoerd. Type I 
moet aan alle zijden worden omsloten door profielen van een gevelelement; type II vormt aan één zijde een 
sponning ten behoeve van glasopname. De ventilatieroosters zijn geluiddempende ventilatievoorzieningen. 
Daarnaast beschikken de DucoTwin 50 (ZR), DucoTop 60, DucoTop 60 AK+ en de DucoTwin 120 (ZR) over 
een ingebouwde zonwering door middel van een screen.  

1.2 Identificatiecodering  
Elke ventilatierooster is voorzien van een identificatiecode bestaande uit: 
- attest nummer 40048; 
- code producent. 
Plaats van de identificatiecode: d.m.v sticker op kopschot. 
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1.3 Productspecificatie 
Rechthoekige ventilatieroosters zijn opgebouwd uit aluminium en kunststof onderdelen waardoor een 
thermische onderbreking ontstaat. De afsluitbare ventilatieroosters zijn traploos en volledig instelbaar.  
De onderscheiden uitvoeringen en typen zijn gedetailleerd in bijlage 1, 2, 3 en 4. 
 
De DucoTop 50 (ZR) bestaat uit vijf inbouwtypes naargelang de kozijnbreedte: 
- Corto: 35 - 50 mm 
- Basso: 50 - 80 mm 
- Medio: 50 - 80 mm 
- Alto: 80 - 100 mm 
- Largo: 100 - 120 mm 
 

                       De DucoTwin 50 (ZR) bestaat uit twee inbouwtypes naargelang de kozijnbreedte 
- Medio: 50 - 75 mm 
- Largo: 100 - 125 mm 
 
De DucoTop 60 bestaat uit zeven inbouwtypes naargelang de kozijnbreedte 
- Corto: tot 70mm  
- Medio: tot 90mm 
- Alto: tot 110mm 
- Largo: tot 130 
- Basso: tot 150 
- Grando: tot 170 
- Jumbo: tot 190 
 
De DucoTop 60 AK+ bestaat uit 1 variant  
-    Jumbo: tot 190 
 
De DucoTwin 120 (ZR) bestaat uit vijf inbouwtypes naargelang de kozijnbreedte 
- Corto: tot 95 mm 
- Basso: tot 115 mm 
- Medio: tot 135 mm 
- Alto: tot 155 mm 
- Largo: tot 175 mm 

 
Maatvoering DucoTop 50 (ZR) en DucoTwin 50 (ZR):  

- Totaalmaat = inbouwopening - 10 mm (5 mm speling langs beide  zijden) 

-  Roosterhoogte = 50 mm 
-  Inbouwhoogte (55 mm) = roosterhoogte (50 mm) + speling (5 mm)  
-  De maximum roosterlengte is 3050 mm. 
 
Maatvoering DucoTop 60: 

    -    Totaalmaat = inbouwopening -10 mm (5mm speling langs beide zijden) 
    -    Roosterhoogte = 60 mm 
    -    Inbouwhoogte = 65 mm (roosterhoogte 60mm + 5mm speling ) 
    -    De maximale roosterlengte is 3500 mm 
      
      Maatvoering Ducotop 60 AK+ 
    -    Totaalmaat = inbouwopening -10 mm (5mm speling langs beide zijden) 
    -    Roosterhoogte = 60 mm 
    -    Inbouwhoogte = 65 mm (roosterhoogte 60mm + 5mm speling ) 
    -    De maximale roosterlengte = 3500 mm 

 
Maatvoering DucoTwin 120 (ZR):  

- Totaalmaat = inbouwopening - 10 mm (5 mm speling langs beide zijden) 

-  Roosterhoogte = 120 mm 
-  Inbouwhoogte (145 mm) = roosterhoogte (120 mm) + speling (25 mm)  
-  De maximum roosterlengte is 3050 mm.  
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Tot een roosterlengte van 1500 mm is er één klep met één bediening. Ofwel links of rechts. 
Er zijn drie soorten bediening. 
-  Hendel (rechtstreeks aan het rooster) 
-  Koordbediening (afstandsbediening) 
-  Stangbediening (afstandsbediening) 

1.4 Afmetingen 
De afmetingen h x b zijn afhankelijk van de plaatsing in de gevel van gebouwen en de eisen volgend uit het 
windsnelheidsgebied volgens NEN 2778 waarin het gebouw is geplaatst. De afmetingen zijn in deze relatie 
bepaald overeenkomstig bijlage I van BRL 5701 en gegeven in tabel 1,2,3 en 4. 

1.5 Aansluitingen 
De aansluitingen van de ventilatieroosters aan het gevelelement resp. het glas worden zodanig overeenkomstig 
details van de attesthouder uitgevoerd dat deze wind- en waterdicht zijn, bepaald overeenkomstig NEN-EN 
1027, tot een toetsingsdruk volgens tabel 1, 2, 3 en 4. 
 

2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
De plaatsing geschiedt overeenkomstig de vigerende beglazingsnormen. Deze zijn uitgewerkt in meegeleverde 
documentatie en plaatsingsvoorschriften. 

2.1 Transport en opslag 
De ventilatieroosters worden in kartonnen dozen met verwerkingsvoorschriften geleverd.  
De opslag van ventilatieroosters verdient speciale aandacht. De ventilatieroosters dienen in een droge ruimte te 
worden opgeslagen en ondersteund teneinde ongewenste vervormingen te voorkomen. Aluminium 
ventilatieroosters mogen niet worden opgeslagen onder vochtige omstandigheden, daar deze het uiterlijk van 
het materiaal nadelig kunnen beïnvloeden.  

2.2 Verwerking in de gevelelementenfabriek 
De verwerking van ventilatieroosters in de fabriek die gevelelementen produceert dient te geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de attesthouder met in acht name van het onder par. 2.4 en 
2.5 gestelde. 

2.3 Verwerking op de bouwplaats 
De verwerking op de bouwplaats beperkt zich tot het plaatsen van de ventilatierooster en dient te geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de attesthouder met in acht name van het onder par. 2.4 en 
2.5 gestelde. 

2.4 Montage (zowel in de gevelelementenfabriek als op de bouwplaats) 
De bevestiging van de ventilatieroosters geschiedt volgens Vero Duco N.V. plaatsingsvoorschrift. 
Alleen vakbekwaam personeel mag de montage verrichten. Aluminium kan in combinatie met andere metalen 
door elektrolytische aantasting corrosie veroorzaken. Direct contact tussen aluminium en koper, lood, zink, 
onbehandeld staal e.d. moet om deze reden dan ook worden voorkomen. Bij contact van geanodiseerd 
aluminium met alkalische oppervlakken bestaat risico van aantasting. De temperatuur die het aluminium als 
gevolg van bezonning kan krijgen is sterk afhankelijk van de kleur. Donkere kleuren absorberen meer zonne-
energie dan lichte (reflecterende) kleuren. Temperaturen tot 80°C zijn zeker mogelijk. Door de sterk wisselende 
temperatuur zijn de aluminium ventilatieroosters aan lengteverandering onderhevig. De montage en 
maatvoering moeten dusdanig zijn, dat uitzetting mogelijk is. Voor een accurate montage moet de ondergrond 
goed zijn voorbereid. Een vlakke ondergrond met voldoende bevestigingsmogelijkheden behoort tot de 
vereisten. Afdichting van de ventilatieroosters op de omringende bouwkundige constructie geschiedt over het 
algemeen met elastische kit. De voegen dienen zodanig gedimensioneerd te zijn, dat de kitvoeg de te 
verwachten bewegingen zonder schade kan weerstaan. Het oppervlak dient gereinigd en ontvet te zijn. Voor 
meest recente montagevoorschriften zie http://www.duco.eu. 

2.5 Bescherming na montage 
Na de montage moeten maatregelen genomen worden om de ventilatieroosters te beschermen tegen 
beschadiging en vervuiling als gevolg van opwaaiend zand etc.  
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3 PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 

3.1 Prestaties uit het oogpunt van veiligheid 

ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 

3.1.1 Sterkte; BB-art. 2.1 
Het type I ventilatierooster geplaatst in een kozijn overeenkomstig BRL 0801 voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit tot een rekenwaarde van de windbelasting van 1600 Pa. 

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-AFD. 2.12 

3.1.2 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 
De bijdrage tot brandvoortplanting, is niet bepaald. 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-AFD. 2.15 

3.1.3 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 
De rookdichtheid, is niet bepaald. 

INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.25 

3.1.4 Inbraakwerendheid: BB-art. 2.214 
De inbraakwerendheid, is niet bepaald. 

3.2 Prestaties uit het oogpunt van gezondheid 

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afd. 3.1 

3.2.1 Karakteristieke geluidwering; BB-art. 3.1 
In de publicatie “Rekenmethode GGG ‘97” van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote 
gemeenten is aangegeven hoe de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA;k) 
kan worden berekend, indien de geluiddemping van de onderdelen van de buitengevel (GA) bekend is. De 
geluiddemping van de ventilatieroosters wordt uitgedrukt in Dn,e,A. De waarden van deze grootheid zijn vermeld 
in tabel 1, 2, 3 en 4 

 
De geluidswaarde van de ventilatieroosters uitgedrukt in Rq;A bepaald overeenkomstig “Rekenmethode GGG 
‘97” van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten wordt uitgedrukt in dB(A) en zijn 
vermeld in tabel 1, 2, 3 en 4 
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Tabel 1 Prestaties DucoTop 50 (ZR) en DucoTwin 

Bij 1000 mm kastlengte 

 Uitvoering DucoTop 50 (ZR) 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

25,9 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) -2.4 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 1000 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 14,8 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 650 Pa 
1,08 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte zie 
katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTwin 50 Corto 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

29.8 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 1.2 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 800 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 13.5 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa 
0.8 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte zie 
katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTwin 50 largo 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

28 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) -0.4 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 800 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 14.5 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa 
1.2 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte zie 
katernen 18 en 20 van de KVT 
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Tabel 2 Prestaties DucoTop 60 

Bij 1000 mm kastlengte 

 Uitvoering DucoTop 60 Corto 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

26 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) -3 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 11.3 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTop 60 Medio 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

28 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) -2 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 11.6 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTop 60 Alto 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

29 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) -2 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.9 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTop 60 Largo 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

30 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) -1 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 11.1 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTop  60 Basso 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

30 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 0 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 11.6 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 
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Bij 1000 mm kastlengte 

 Uitvoering DucoTop  60 Grando 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

32 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 1 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.8 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTop  60 Jumbo 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

32 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 2 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 650 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 11.4 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 
 
                      Tabel 3 Prestaties DucoTOP 60 AK+ 

Bij 1000 mm kastlengte 

 Uitvoering DucoTop 60 AK+ Jumbo 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau 
verschil Dn;e,A  (dB) 

42 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 9 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 600 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa 

(dm3) 
7.2 

3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij 
een stuwdruk van 650 Pa 

1.73 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en 
houtzwaarte zie katernen 18 en 20 
van de KVT 
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Tabel 4 Prestaties DucoTwin 120 

Bij 1000 mm kastlengte 

 Uitvoering DucoTwin 120 Corto 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

31.2 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 1.6 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 1250 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.8 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
3.1 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTwin 120 Basso 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

32.4 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 2.7 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 1250 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.6 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
3.1 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTwin 120 medio 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

33.8 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 4.0 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 1250 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.6 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
3.1 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTwin 120 alto 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

34.4 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 4.7 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 1250 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.6 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
3.1 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 

 Uitvoering DucoTwin 120 largo 

3.2.1 Genormeerd geluidsniveau verschil 
Dn;e,A  (dB) 

35.6 

3.2.1 Geluidsverschil RqA(dB) 5.9 
3.2.2 Waterdichtheid (Pa) 1250 
3.2.3 Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3) 10.6 
3.3.3 Luchtdoorlatendheid (m³/hm) bij een 

stuwdruk van 450 Pa)  
3.1 

3.1.1 Sterkte en stijfheid Afhankelijke kozijnafmeting en houtzwaarte 
zie katernen 18 en 20 van de KVT 
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WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6 

3.2.2 Waterdichtheid; BB-art. 3.22 
De ventilatieroosters zijn, in gesloten stand, bepaald overeenkomstig NEN 2778, waterdicht tot de in tabel 1,2, 3 
en 4 aangegeven toetsingsdrukken. De aansluitingen van de ventilatierooster aan het gevelelement resp. het 
glas dient overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften te worden uitgevoerd zodat deze wind- en waterdicht 
zijn, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1027 tot een toetsingsdruk volgens tabel 1,2, 3 en 4. Voor meest recente 
verwerkingsvoorschriften zie http://www.duco.eu. 

LUCHTVERVERSING; BB-Afd. 3.10 

3.2.3 Voorziening voor luchtverversing; BB-art. 3.46 
a. De ventilatiecapaciteit van de roosters, bepaald overeenkomstig NEN 1087, zijn vermeld in tabel 1, 2,3 en 4. 
b. De luchtsnelheid, bepaald overeenkomstig NEN 1087, voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit als deze 

ten minste 1,8 m boven de vloer is aangebracht. 
c.  De ventilatieroosters zijn traploos regelbaar. 
d. De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanaf het ventilatierooster naar een 

verblijfsgebied/verblijfsruimte. 

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.17 

3.2.4 Openingen in uitwendige scheidingsconstructies; BB-art. 3.114 
De ventilatieroosters, geplaats in een gevelelement, heeft geen onafsluitbare opening breder dan 0,01m. 

3.3 Prestaties uit het oogpunt van energiezuinigheid 

THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 

3.3.1 Warmtedoorgangscoëfficiënt; BB-art. 5.1 
De prestatie-eisen voor thermische isolatie zijn in verband met de zogenaamde 2%-regeling niet van toepassing 
op ventilatieroosters. 

3.3.2 Energieprestatie 
Met een ventilatiesysteem waarbij de natuurlijke toevoer via een zelfregelende klep en de afvoer via 
mechanische afzuiging plaats vindt kan, bepaald overeenkomstig NEN 5128, op basis van NPR 5129 NOVEM 
referentiewoning 99 (zie SVO, rapportnummer CH2003.2582, een verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt 
(EPC) bij een woning met een qv,10 

- waarde van 100 dm3 /s met 0.06 verlaagd worden in vergelijking tot de 
referentiesituatie conform NEN 5128 uitgaande van een primair energiegebruik van 49257MJ (EPC=1 bij 
gebruikeroppervlak van 100 m2 en een verlies oppervlak van 140 m2 ). 

BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2 

3.3.3 Luchtvolumestroom; BB-art. 5.8 
De ventilatieroosters zijn, in gesloten toestand, luchtdicht tot de in tabel 1,2,3 en 4 gegeven toetsingsdrukken. 
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4 MATERIALEN 

4.1 Aluminium 
Aluminium  kwaliteit 6063 F22  (AlMgSi 0,5 F22).  
Legering 
De materiaaleisen aan aluminium profielen zijn onderstaand gegeven: 
legering: 6063 F22 
trekvastheid: 215 N/mm2 
rekgrens: 160 N/mm2 
rek : 12% 
Brinell hardheid: ca. 70 
lineaire uitzettingscoëfficiënt: 23,4 x 10-6 K-1 
 
Anodiseren 
Het anodiseren wordt uitgevoerd conform de normen van de Stichting Anodiseren en volgens de richtlijnen van 
het EURAS kwaliteitsmerk (Europese Vereniging van Anodiseurs). 
De voorbehandeling voor aluminium is egaliserend gebeitst VB 6 . 
De laagdikte van de anodiseerlaag, toegepast aan de buitenzijde van de gevel, voldoet aan NEN 5255,  
klasse 20.  Het in kleur anodiseren is in een beperkt aantal kleuren mogelijk. Onderling kleurverschil kan niet 
altijd vermeden worden. 
 
Moffelen 
Het moffelen van aluminium profielen geschiedt op basis van  poedercoating. 
De aluminium profielen ondergaan de vereiste voorbewerkingen, te weten alkalisch ontvetten, beitsen, 
chromateren met een 6-waardige chromaatfluoride, spoelen en drogen na iedere behandeling. 
De vereiste moffellaagdikte is gemiddeld 60 µm. Bij toepassing in agressieve omstandigheden  
(industriële atmosfeer en vlak aan zee) verdient het aanbeveling de gemiddelde laagdikten te vergroten; e.e.a 
kan op verzoek geschieden tot een gemiddelde laagdikte van 80 µm. 
Moffelen van aluminium kan in vrijwel elke gewenste kleur. Om praktische redenen verdienen 
gestandaardiseerde RAL-kleuren de voorkeur. 

4.2 Isolatiemateriaal 
Als isolatie materialen wordt gebruik gemaakt van vlokkenschuim tot 160  kg/m3 met een afdekvlies. 

4.3 Bevestigingsmiddelen  
Voor het bevestigen van het rooster dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van roestvast stalen ( kwaliteit 
A2, type AISI 304) bevestigingsmaterialen. 
Voor toepassingen in een agressieve omgeving, zoals chemische industrie en/of in kustgebieden,  
dienen bevestigingsmiddelen in roestvast staal kwaliteit A4, type AISI 316 gebruikt te worden.  
Aluminium bevestigingsmiddelen komen niet in aanmerking. 

4.4 Beglazingsrubber (t.b.v. water- en luchtdichte bevestiging in de glasgoot) 
Het synthetisch rubber is van het type EPDM. De eisen zijn in NEN 5656 vastgelegd. 
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5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

5.1 Bij aflevering van de ventilatieroosters inspecteren of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de identificatiecode en de wijze van aanbrengen juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen 
met: 
 
Vero Duco N.V. 
 
en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling SKH 
Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon:  (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org 

5.2 Attest 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van 
het volledige attest. 

5.3 Toepassing en gebruik 
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften,  
die in dit attest zijn opgenomen. 

5.4 Geldigheidscontrole 
Controleer of het attest nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 
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beoordeeld op 
prestatie in de 
toepassing 
Herbeoordeling 
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Bouwbesluit 
 

KOMO® attest 
SKH 
Bezoekadres: 
'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
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VENTILATIEROOSTERS 
(SUSKASTEN) DUCOMAX ‘ZR’, 
MINIMAX ‘ZR’ EN GLASMAX ’ZR’  

Nummer: 40057/12 
Uitgegeven: 01-11-2012 
Geldig tot: 01-11-2017 
Vervangt: 40057/10 

Producent 
 
Vero Duco N.V. 
Handelsstraat 19 
B-8630  VEURNE 
BELGIË 
Tel. +32 (0) 58 33 00 33 
Fax +32 (0) 58 33 00 44 
E-mail: info@duco.eu 
Website: http://www.duco.eu 

  

 
Verklaring van SKH 
Dit attest is op basis van BRL 5701 ‘Ventilatieroosters’ d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het  
SKH Reglement voor Certificatie. 
 
SKH verklaart dat: 
de met deze ventilatieroosters samengesteldebouwdelen prestaties leveren die in dit attest zijn beschreven, mits  

 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificaties 
 de vervaardiging van het bouwproduct geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of 

verwerkingsmethoden. 
 
SKH verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de ventilatieroosters, noch op de vervaardiging 
van de bouwdelen. 
 
SKH verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de ventilatieroosters in zijn toepassingen voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring. 
 
Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 
132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de 
website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 
 
Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 
 
Gebruikers van dit attest worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org. 
 
Dit attest bestaat uit 20 bladzijden. 
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BOUWBESLUITINGANG 
Nr. Afdeling Grenswaarde / 

bepalingsmethode 
Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

2.1 Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand,  
toetsing volgens testmethode in 
relatie tot NEN-norm(en) 

1600 Pa Zie tabel 1 

2.12 Beperking ontwikkeling 
van brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4  
volgens NEN 6065, dan wel 
brandklasse A2, B, C of D 
volgens NEN-EN 13501-1 

Niet onderzocht  

2.15 Beperking ontstaan van 
rook 

Rookdichtheid ≤ 10 m-1,  
≤ 5,4 m-1 of ≤ 2,2 m-1  
volgens NEN 6066, dan wel 
rookklasse s2  
volgens NEN-EN 13501-1 

Niet onderzocht  

2.25 Inbraakwerendheid Weerstandsklasse ≥ 2 
volgens NEN 5096 

N.v.t.  

3.1 Bescherming tegen 
geluid van buiten 

Genormeerd geluidniveau-
verschil Dn,e,A volgens 
NEN 20140 in relatie tot  
NEN 5077  

Te maken berekening met 
Dn,e,A uit attest   

Zie tabel 2 

3.6 Wering van vocht van 
buiten 

Waterdicht, toetsing volgens 
testmethode in relatie tot 
NEN 2778 

Waterdicht tot 650 Pa Zie tabel 2 

3.10 Luchtverversing van een 
ruimte 

a. Capaciteit > grenswaarde Afhankelijk van uitvoering Zie tabel 2
b. Luchtsnelheid < 0,2 m/s Voldoet als deze ten minste 

1,8 m boven de vloer is 
aangebracht  

 

c. Regelbaarheid Traploos  

d. Stromingsrichting toevoer 
verse lucht 

Van voorziening naar 
verblijfsruimte  

 

3.17 Bescherming tegen 
ratten en muizen 

Geen openingen > 0,01 m Geen openingen > 0,01 m  

5.1 Thermische isolatie Warmtedoorgangscoëfficiënt 
n.v.t. op 2% van gebruiks-
oppervlakte gebruiksfunctie  

Aan te houden 
gebruiksoppervlakte van een 
gebruiksfunctie  

 

5.2 Beperking van 
luchtdoorlatendheid  

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan gebieden en ruimten  
≤ 0,2 m3/s volgens NEN 2686 

Bijdrage < 2,5 dm3/ms bij  
650 Pa 

Zie tabel 2 
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1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 
1.1 Onderwerp 

Voorziening voor de natuurlijke toevoer van verse lucht met behulp van afsluitbare ventilatieroosters geplaatst in een 
gevelelement. De DucoMax suskasten zijn vervaardigd van aluminium profielen met een kunststofonderbreking en met 
eindstukken en bediening in kunststof. Binnenin zijn de suskasten voorzien van vlokkenschuim als dempingstof.  
De DucoMax suskasten worden in meerdere typen en uitvoeringen geproduceerd. 

  

Uitvoering Kalfplaatsing, alzijdig 
omsloten door profielen 
van gevelelementen 

Compacte kalfplaatsing, 
tegen binnenzijde kozijn 

Glasplaatsing, kan één-
zijdig glasondersteund 
worden 

DucoMax Corto 10 ‘ZR’ 
DucoMax Corto 15 ‘ZR’ 
DucoMax Corto 20 ‘ZR’ 
DucoMax Corto 25 ‘ZR’ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

DucoMax Medio 10 ‘ZR’ 
DucoMax Medio 15 ‘ZR’ 
DucoMax Medio 20 ‘ZR’ 
DucoMax Medio 25  ‘ZR’ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

DucoMax Alto 10 ‘ZR’ 
DucoMax Alto 15 ‘ZR’ 
DucoMax Alto 20 ‘ZR’ 
DucoMax Alto 25 ‘ZR’ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

DucoMax Largo 10 ‘ZR’ 
DucoMax Largo 15 ‘ZR’ 
DucoMax Largo 20 ‘ZR’ 
DucoMax Largo 25 ‘ZR’ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

MiniMax (ZR) 10 ‘ZR’ 
MiniMax (ZR) 15 ‘ZR’ 
MiniMax (ZR) 20 ‘ZR’ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

 

GlasMax  10 ‘ZR’ 
GlasMax  15 ‘ZR’ 
GlasMax  20 ‘ZR’ 
GlasMax  25 ‘ZR’ 

 + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
Per type DucoMax zijn designtypes mogelijk; BudgetLine, SoftLine en LamelLine, zie bijlage 1.  
Voor de variaties in type zie bijlage 2. De MiniMax is leverbaar in de versie (compacte) kalfplaatsing met  drie 
spleetvariaties van 10, 15 en 20 mm, zie bijlage 2.  
Voor de GlasMax zijn vijf varianten mogelijk: GG26, GG30, GG34, GG38 en compacte kalfplaatsing en kalfplaatsing, en 
4 spleetvariaties 10,15,20 en 25 mm zie bijlage 2. 
In de DucoMax suskasten, de MiniMax en de GlasMax zijn speciale geluiddempende voorzieningen opgenomen. 
 

1.2 Identificatiecodering  
Elk ventilatierooster is voorzien van een identificatiecode bestaande uit: 
- attestnummer: 40057; 
- code producent: 17; 
- code productiedatum; 
- code jaartal. 
Plaats van de identificatiecode: op de kunststof eindstukken. 
 

1.3 Productspecificatie 
Rechthoekige ventilatieroosters zijn opgebouwd uit aluminium profielen, die al dan niet met een thermische 
onderbreking met elkaar verbonden zijn. De DucoMax suskast, GlasMax en MiniMax  is d.m.v. een aluminium klep 
traploos regelbaar en afsluitbaar. Afhankelijk van de plaatsing, rechtstreeks op glas of op een tussenkalf, worden de 
roosters in typen onderscheiden. De onderscheiden typen zijn gedetailleerd in bijlage 1. 
 

1.4 Afmetingen 
De afmetingen h x b zijn afhankelijk van de plaatsing in de gevel van gebouwen en de eisen volgend uit het 
windsnelheidsgebied volgens NEN 2778 waarin het gebouw is geplaatst. De afmetingen zijn in deze relatie bepaald 
overeenkomstig bijlage 1 van BRL 5701 en gegeven in tabel 1. 
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1.5 Aansluitingen 
 De aansluitingen van de ventilatieroosters aan het gevelelement resp. het glas wordt zodanig overeenkomstig details 

Bijlage 3 uitgevoerd dat zij wind- en waterdicht zijn, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1027. 

2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
 
2.1 Transport en opslag 

De ventilatieroosters worden in kunststoffolie verpakt en aangeleverd. De opslag dient zodanig te geschieden dat 
beschadiging wordt voorkomen. Zie de website: http://www.duco.eu. 
 

2.2 Verwerking in de gevelelementenfabriek 
De verwerking van de DucoMax suskasten in de fabriek die gevelelementen produceert dient te geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de attesthouder met inachtname van het onder paragraaf 2.4 en 2.5 
gestelde. Zie de website: http://www.duco.eu. 

 
2.3 Verwerking op de bouwplaats 

De verwerking op de bouwplaats beperkt zich tot het plaatsen van de ventilatievoorziening en dient te geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de attesthouder met inachtname van het onder paragraaf 2.4 en 2.5 
gestelde. Zie de website: http://www.duco.eu. 
 

2.4 Montage 
De DucoMax suskasten worden in twee typen uitgevoerd. Type I moet aan alle zijden worden omsloten door profielen 
van een gevelelement, type II kan aan één zijde glas ondersteunen. De bevestiging van suskast type I (kalfplaatsing) 
gebeurt met droge of natte beglazingssystemen. De suskast wordt volledig ingesloten door de glaslatten of tegen de 
binnenzijde van het kozijn geschroefd. De bevestiging van de suskast type II (glasplaatsing) gebeurt met droge of natte 
beglazingssystemen, volgens NEN 3577. Het ventilatierooster wordt bovenaan en aan de zijkanten, volledig ingesloten 
door de glaslatten. De bevestiging van de onderscheiden typen zijn voor houten, metalen, en kunststof gevelelementen 
gedetailleerd in bijlage 3. Zie de website: http://www.duco.eu. 
 

2.5 Bescherming na montage 
Na de montage moeten maatregelen genomen worden om de DucoMax suskasten te beschermen tegen beschadiging 
en vervuiling als gevolg van opwaaiend zand, bouwstof etc. De DucoMax suskasten moeten na montage in het 
gevelelement in gesloten toestand naar de bouwplaats worden getransporteerd en/of bij montage op de bouwplaats 
worden gesloten. Zie de website: http://www.duco.eu. 

 
 
3 PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 
 
3.1  Prestaties uit het oogpunt van veiligheid 
 
 ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1 
 
3.1.1 Sterkte; BB-art. 2.1 

Het type I ventilatierooster geplaatst in een kozijn overeenkomstig BRL 8801 voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 
tot een rekenwaarde van de windbelasting van 3250 Pa. Indien de rekenwaarde niet hoger is dan de waarde vermeld in 
tabel 1, bij de van toepassing zijnde roosterlengte en glashoogte, dan voldoen de type II ventilatieroosters aan de eisen 
van het Bouwbesluit. 

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-AFD. 2.12 

3.1.2 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91 
De bijdrage tot brandvoortplanting, is niet bepaald. 

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-AFD. 2.15 

3.1.3 Rookdichtheid; BB-art. 2.125 
  De rookdichtheid, is niet bepaald. 

INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.25 

3.1.4 Inbraakwerendheid: BB-art. 2.214 
 De inbraakwerendheid, is niet van toepassing. 
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 Tabel 1 Maximale rekenwaarden van de windbelasting in Pa 

Roosterlengte 
DucoMax Corto 10/15/20/25  
glashoogte in m 

1 m 1,5 m 
 

2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 
1,0 1600 1600 1600 1600 
1,5 1600 1600 1600 1600 
2,0 1600 1600 1600 1600 
2,5 1600 1600 1600 1600 
3,0 1600 1600 1600 1600 
Roosterlengte 
DucoMax Medio 10/15/20/25 
glashoogte in m 

1 m 1,5 m 
 

2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 
1,0 1600 1600 1600 1600 
1,5 1600 1600 1600 1600 
2,0 1600 1600 1600 1600 
2,5 1600 1600 1600 1600 
3,0 1600 1600 1600 1600 
Roosterlengte 
DucoMax Alto 10/15/20/25 
glashoogte in m 

1 m 1,5 m 
 

2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 
1,0 1600 1600 1600 1600 
1,5 1600 1600 1600 1600 
2,0 1600 1600 1600 1600 
2,5 1600 1600 1600 1600 
3,0 1600 1600 1600 1600 
Roosterlengte 
DucoMax Largo 10/15/20/25 
glashoogte in m 

1 m 1,5 m 
 

2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 
1,0 1600 1600 1600 1600 
1,5 1600 1600 1600 1600 
2,0 1600 1600 1600 1600 
2,5 1600 1600 1600 1600 
3,0 1600 1600 1600 1600 
Roosterlengte 
MiniMax 10/15/20 
glashoogte in m 

1 m 1,5 m 
 

2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 
1,0 1600 1600 1600 1600 
1,5 1600 1600 1600 1600 
2,0 1600 1600 1600 1600 
2,5 1600 1600 1600 1600 
3,0 1600 1600 1600 1600 
Roosterlengte 
GlasMax 10/15/20/25 
glashoogte in m 

1 m 1,5 m 
 

2 m 2,5 m 

0,5 1600 1600 1600 1600 
1,0 1600 1600 1600 1600 
1,5 1600 1600 1600 1600 
2,0 1600 1600 1600 1600 
2,5 1600 1600 1600 1600 
3,0 1600 1600 1600 1600 

 

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



KOMO® attest 
Blad  6 van 20           PDF 
Nummer:  40057/12 
Uitgegeven: 01-11-2012 
 

VENTILATIEROOSTERS (SUSKASTEN) DUCOMAX ‘ZR’, 
MINIMAX ‘ZR’ EN GLASMAX ’ZR’ 
 
 
 
3.2 Prestaties uit het oogpunt van gezondheid 
 
 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afd. 3.1 

 
3.2.1 Karakteristieke geluidwering; BB-art. 3.1 

In de publicatie “Rekenmethode GGG ‘97” van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten is 
aangegeven hoe de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA;k) kan worden berekend, 
indien de geluiddemping van de onderdelen van de buitengevel (GA) bekend is. De geluiddemping van de 
ventilatieroosters wordt uitgedrukt in Dn,e,A. De waarden van deze grootheid zijn vermeld in tabel 2. 
 
De geluidswaarde van het ventilatierooster uitgedrukt in Rq;A bepaald overeenkomstig “Rekenmethode GGG ‘97” van 
de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten wordt uitgedrukt in dB(A) en zijn vermeld in tabel 2. 
 

 Tabel 2 Prestaties 
Prestaties bij een daglengte van 1000 mm

Uitvoering DucoMax Corto 10 ‘ZR’ DucoMax Corto 15 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 13,0 20,7 
Geluiddemping RqA in dB(A) 10,2 9,1 
Geluidwering DneA in dB(A) 39,1 36,0 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering DucoMax Corto 20 ‘ZR’ DucoMax Corto 25 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 26,9 32,0 
Geluiddemping RqA in dB(A) 8,2 8,1 
Geluidwering DneA in dB(A) 33,9 33,0 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering DucoMax Medio 10 ‘ZR’ DucoMax Medio 15 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 11,2 17,7 
Geluiddemping RqA in dB(A) 12,0 11,2 
Geluidwering DneA in dB(A) 41,5 38,7 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering DucoMax Medio 20 ‘ZR’ DucoMax Medio 25 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 25,6 30,8 
Geluiddemping RqA in dB(A) 10,6 8,6 
Geluidwering DneA in dB(A) 36,6 33,7 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering DucoMax Alto 10 ‘ZR’ DucoMax Alto 15 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 11,9 17,5 
Geluiddemping RqA in dB(A) 14,0 13,1 
Geluidwering DneA in dB(A) 43,2 40,7 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering DucoMax Alto 20 ‘ZR’ DucoMax Alto 25 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 26,3 29,7 
Geluiddemping RqA in dB(A) 11,8 9,7 
Geluidwering DneA in dB(A) 37,6 35,0 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
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Uitvoering DucoMax Largo 10 ‘ZR’ DucoMax Largo 15 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 11,9 17,9 
Geluiddemping RqA in dB(A) 16,4 13,7 
Geluidwering DneA in dB(A) 45,7 41,1 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering DucoMax Largo 20 ‘ZR’ DucoMax Largo 25 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 26,9 28,9 
Geluiddemping RqA in dB(A) 13,8 11,9 
Geluidwering DneA in dB(A) 39,5 37.3 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering MiniMax 10 ‘ZR’ MiniMax 15 ‘ZR’ MiniMax 20 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 14,7 19,6 23,7 
Geluiddemping RqA in dB(A) 2,6 3,0 3,4 
Geluidwering DneA in db(A) 30,9 30,1 29,6 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 1600 
Uitvoering GlasMax 10 ‘ZR’ GlasMax 15 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 15,9 21,1 
Geluiddemping RqA in dB(A) 6 6,2 
Geluidwering DneA in db(A) 36 34 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 
Uitvoering GlasMax 20 ‘ZR’ GlasMax 25 ‘ZR’
Ventilatiecapaciteit in dm3/s bij 1 Pa;NEN 1087 24,1 28,6 
Geluiddemping RqA in dB(A) 5,8 0,6 
Geluidwering DneA in dB(A) 34 27 
Luchtdoorlatendheid onder 2,5 dm3/(ms) bij stuwdruk (Pa) 650 650 
Waterdicht bij stuwdruk ≤ (Pa) 650 650 
Sterkte en stijfheid voldoet; stuwdruk ≤ (Pa) 1600 1600 

 
WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afd. 3.6 
 

3.2.2 Waterdichtheid; BB-art. 3.22 
Het ventilatierooster is, in gesloten toestand, bepaald overeenkomstig NEN 2778 waterdicht zoals vermeld in tabel 2. 

 
 LUCHTVERVERSING; BB-Afd. 3.10 
 
3.2.3 Voorziening voor luchtverversing; BB-art. 3.46 

a. De ventilatiecapaciteit van de ventilatieroosters, bepaald overeenkomstig NEN 1087, zijn vermeld in tabel 2. 
b. De luchtsnelheid, bepaald overeenkomstig NEN 1087, voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit als deze 

tenminste 1,8 m boven de vloer is aangebracht. 
c. De ventilatieroosters zijn traploos regelbaar. 
d. De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanaf het ventilatierooster naar een 

verblijfsgebied/verblijfsruimte.  

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.17 

3.2.4 Openingen in uitwendige scheidingsconstructies; BB-art. 3.114 
 De ventilatieroosters, geplaats in een gevelelement, heeft geen onafsluitbare opening breder dan 0,01 m. 
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3.3 Prestaties uit het oogpunt van energiezuinigheid 
 
 THERMISCHE ISOLATIE; BB-Afd. 5.1 
 
3.3.1 Warmtedoorgangscoëfficiënt; BB-art. 5.1 

De prestatie-eisen voor thermische isolatie zijn in verband met de zogenaamde 2%-regeling niet van toepassing op 
ventilatieroosters. 

 
3.3.2 Energieprestatie 
 Met een ventilatiesysteem waarbij de natuurlijke toevoer via een zelfregelende klep en de afvoer via mechanische 
 afzuiging plaats vindt kan, kan een verlaging op de EPC berekend worden met  NEN 8088 en NEN 7120. 

 
 BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID; BB-Afd. 5.2 

 
3.3.3 Luchtvolumestroom; BB-art. 5.8 

De bijdrage aan de luchtvolumestroom, bepaald overeenkomstig NEN 2778,  is vermeld in tabel 2. 
 

4 MATERIALEN 
 
4.1 Aluminium 

Aluminiumkwaliteit : A1 Mg Si 0,5 
Oppervlaktebehandeling : anodisatie: 15 - 20 μm 
    : gemoffeld polyester poedercoating: 60 - 80 μm 

 
4.2 Kunststof 

De gebruikte kunststof voor de eindstukken van DucoMax (MiniMax, GlasMax) is een ASA-type. 
De gebruikte kunststof voor de zijplaten van DucoMax (MiniMax, GlasMax) is een slagvast PS-type. 
De gebruikte kunststof voor de koppelstukken van DucoMax (MiniMax, GlasMax) is een POM-type. 

 
4.3 Isolatiemateriaal 

Het geluiddempend materiaal voor DucoMax (MiniMax, GlasMax), is van het type opencellig absorberend schuim met 
dichtheden van 10, 60, 80 en 100 kg/m3. 

 
4.4 Bevestigingsmiddel 

Voor het bevestigen van de ventilatieroosters DucoMax (MiniMax, GlasMax) van het type I en type II kan Duco 
beglazingsrubber of siliconen-afdichting, worden toegepast. 
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5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

5.1 Bij aflevering van de ventilatieroosters inspecteren of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de identificatiecode en de wijze van aanbrengen juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen 
met: 
 
Vero Duco N.V. 
 
en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling SKH 
Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon:  (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org 

5.2  Attest 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van 
het volledige attest. 

5.3  Toepassing en gebruik 
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften,  
die in dit attest zijn opgenomen. 

5.4  Geldigheidscontrole 
Controleer of het attest nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 
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Onderhoudsinstructies
Ventileren met Duco: een gezonde binnenlucht in uw woning

Uw woning is voorzien van Duco ventilatieroosters voor het toevoeren van verse lucht, of 
van een Duco ventilatiesysteem dat zorgt voor toevoer van verse lucht via ventilatieroosters 
en afvoer van vervuilde lucht en vocht via een afvoerventilator. De luchttoevoer en –afvoer 
worden in dat geval gestuurd door sensoren op basis van de luchtkwaliteit en/of de relatieve 
vochtigheid.

Ventileren ≠ Verluchten

Ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van u en uw woning. U kunt af en toe een raam 
openen, maar dat is niet voldoende. Even luchten is niet hetzelfde als ventileren. Een half uur 
na het sluiten van het raam is de frisse lucht verdwenen en hopen vocht en vervuilende stoffen 
zich weer op. Laat u uw ramen continu open staan, dan leidt dit tot onnodig energieverlies. Het 
kan bovendien inregenen en insecten hebben vrij toegang. En er is kans op inbraak.

Alleen 24 uur per dag ventileren met verse lucht zorgt voor een gezond binnenklimaat. Het is de 
beste manier om geuren, vocht en schadelijke stoffen af te voeren. Zo krijgt schimmelvorming 
geen kans en kunnen klachten als gevolg van allergieën voorkomen worden.

Waarom moet ik mijn ventilatiesysteem onderhouden?

Duco producten zijn bijzonder onderhoudsarm. De componenten van Duco producten vragen 
m.a.w. bijzonder weinig onderhoud. Voor een goede werking en een optimale luchtkwaliteit 
en energiebesparing van Duco luchttoevoerroosters en van de componenten van een Duco 
ventilatiesysteem is echter een minimum aan onderhoud aanbevolen. Het niet onderhouden 
kan immers het niet of slecht functioneren van het rooster, een component of het systeem tot 
gevolg hebben. Bovendien vallen klachten als gevolg van het slecht of niet onderhouden van 
het luchttoevoerrooster, het component of het systeem buiten de garantieverklaring.

Wie moet voor het onderhoud zorgen?

Onderhoud van de installatie van een Duco ventilatiesysteem moet door een erkende 
installateur worden gedaan. Zelf kunt u zorgen voor het reinigen van de luchttoevoerroosters 
en eventueel de componenten van het ventilatiesysteem.

I. De luchttoevoerroosters

Luchttoevoerroosters kunnen zeer eenvoudig en snel schoongemaakt worden. 

Hoe vaak moet ik mijn luchttoevoerroosters schoonmaken?

→  In een landelijke omgeving is twee keer per jaar schoonmaken voldoende. 
→ Woont u in de stad, bij een industriegebied of aan de kust, reinig uw rooster(s) dan 
 zes keer per jaar. 

Hoe reinig ik mijn luchttoevoerroosters?

Een rooster wordt het best met water en zeep (bv. een allesreiniger) gereinigd. Het gebruik 
van schuurmiddelen (bv. schuurpapier) en agressieve reinigingsmiddelen (bv. solventen 
of ammoniak) wordt sterk afgeraden. 
Het binnenmechanisme wordt het best uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger of kwast.
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Afhankelijk van het type rooster gaat u als volgt te werk:

1. Ventilatieroosters met afneembaar insectenwerend binnenrooster

 → Plaats de ventilatieklep in open stand.
 →  Verwijder het insectenwerende binnenrooster met de hand en reinig het 
  met water en zeep (bv. een allesreiniger).
 →  Maak de binnenkant van het ventilatierooster schoon met een stofzuiger 
  of kwast.
 →  Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster.

2. Ventilatieroosters met niet-afneembaar insectenwerend binnenrooster

 → Plaats de ventilatieklep in open stand.
 → Maak het rooster schoon met een stofzuiger of kwast.

3.  Ventilatieroosters met geïntegreerde pollenfilter

 → Aanbevolen termijn voor het vervangen van de filter:

  -”Ruraal” gebied (buiten steden en dorpen, agrarisch gebied,...): 15 maanden
  -”Urban” gebied (grote en kleine steden): 12 maanden
  -”Heavy duty” gebied (industriezone, langs drukke wegen,...): 9 maanden   

 → Na 6 maanden kan men de filter stofzuigen om de efficïentie  in stand te   
  houden                

4. Rooster met geïntegreerd zonweringdoek

 →  Mocht het doek bij een onverwachte bui nat worden, kunt u het scherm 
  gerust oprollen om nadien, bij beter weer, het scherm terug af te rollen om 
  te laten drogen. Zorg echter dat het doek niet meer dan drie dagen 
  nat opgerold is om schimmelvorming en vlekken te voorkomen.

 →  Voor het reinigen eerst met een borstel of stofzuiger het losse vuil 
  verwijderen. Daarna kunt u met een schoonmaakproduct en lauw water 
  het overige vuil verwijderen (speciale schoonmaakproducten zijn te 
  verkrijgen bij de installateur). Na het reinigen het doek steeds naspoelen.  
  Vermijd het reinigen in felle zon : snel opdrogen van zeepwater kan vlekken  
  nalaten op het doek. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen.

 →  Jaarlijks dienen scharnierende of draaiende delen gesmeerd te worden.   
  Gebruik hiervoor een droogsmeermiddel (Teflon spray).

 →  Kunststof glijbussen kunnen na een schoonmaakbeurt (verwijder takjes 
  en bladeren) gesmeerd worden met een droogsmeermiddel 
  (Teflon spray).

 →  Als producent adviseren wij een regelmatig technisch nazicht van uw   
  installatie door de installateur :
   
	 	 •		 Jaarlijks	bij	utiliteitsbouw.
	 	 •		 4		jaarlijks	bij	de	particuliere	zonwering.

 →  Gebruik steeds originele onderdelen van de producent.
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II. De afvoerroosters

In de keuken, de badkamer en het toilet wordt de lucht via afvoerroosters afgezogen. Dit zijn 
doorgaans ventielen die in het plafond zijn verwerkt. Reinig het ventiel met een natte doek 
zodra u vervuiling vaststelt.

III. De afzuigventilator 

Technisch onderhoud van de DucoBox is niet nodig. Afhankelijk van de vervuiling moet de unit 
wel eens per 3 tot 4 jaar worden gereinigd. U kunt zelf kijken of de afzuigunit ernstig vervuild 
is. Maar het reinigen zelf mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Om na te kijken of uw afzuigunit vervuild is, volgt u de volgende stappen:

→ Neem de stekker uit de wandcontactdoos.

→ Verwijder één of meerdere van de groene tuitafdichtdoppen 
 zodat de waaier zichtbaar wordt.

→ Controleer de waaier op vervuiling. Een beetje vervuiling beïnvloedt de prestaties 
 van de ventilator nauwelijks. Als de vervuiling meer dan 1 mm dik is aan de 
 binnenzijde van de schoepen, raden wij u aan deze te laten reinigen.

→ Controleer de lagers. U kunt dit doen door met de hand de waaier te laten draaien.

→ Controleer of de lagers geen geluid maken. 

→ Controleer of de ventilator niet slingert. 

→ Als de ventilator met de hand in beweging is gezet maakt hij slechts enkele  
 omwentelingen en komt daarna met enige schokken tot stilstand. Dit is 
 een karakteristieke eigenschap van de gelijkstroomventilator en is 
 dus volkomen normaal.

→ Afhankelijk van de uitkomst van de inspectie moet de ventilator worden 
 gereinigd en/of klaar gemaakt worden voor gebruik.

→ Monteer de groene doppen om de tuiten af te dichten.

→ Stop de stekker in de wandcontactdoos.

IV. De sturingscomponenten

Duco adviseert een driejaarlijks onderhoud van de sturingscomponenten van het 
Duco ventilatiesysteem. Voor een onderhoudscontract op het DucoTronic System kan 
vrijblijvend contact opgenomen worden met de Duco Service installateur.
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Garantieverklaring / Ventilatieroosters 
De fabrikant, VERO DUCO NV te Veurne (België), hierna genoemd Duco, geeft de 
volgende garantieverklaring af voor de volgende producten: 
 
→  Ventilatieroosters: 

DucoTon 18, DucoSmart 60, DucoDoor 
 
→  Ventilatieroosters met optioneel zelfregelende (ZR) klep: 

DucoTop 50 ‘ZR’, RenoTop 60 ‘ZR’, DucoFit 50 ‘ZR’, DucoTon 10 ‘ZR’, 
DucoKlep 15 ‘ZR’, DucoLine 10/17/23 ‘ZR’,  
 

→  Ventilatieroosters met standaard zelfregelende (ZR) klep: 
DucoFlat 12 ZR*  
*(enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw (t.e.m. 2de verdieping)) 

 
Op de garantie zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Duco van 
toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
 
Alle door Duco gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit. Duco biedt 
garantie van tien jaar op de kwaliteit van de componenten van het ventilatierooster, 
mits deze normaal worden gebruikt en onderhouden. 
 
De garantie gaat in op de plaatsingsdatum en houdt in dat Duco gratis vervangende 
onderdelen levert. Duco aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het rooster niet 
correct werd geplaatst. 
 
De garantie heeft geen betrekking op: 
→  Demontage- en montagekosten. 
→  Gebreken die het gevolg zijn van het indringen van bouwvuil. 
→  Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van onjuiste behandeling, 

onachtzaamheid of ongeluk. 
→  Gebreken die zijn ontstaan door behandeling of herstel door derden 

zonder onze toestemming. 
→  Gebreken die het gevolg zijn van niet regelmatig en/of niet-vakkundig 

onderhoud. 
→  Gebreken die het gevolg zijn van krassen of verf. 
→  Gebreken die het gevolg zijn van blootstelling aan extreme temperaturen. 
→  Gebreken die veroorzaakt zijn door wind-, water- of luchtverontreiniging. 
→  Gebreken die het gevolg zijn van niet vakkundig transport en/of opslag op de 

bouwplaats. 
→  Gebreken die het gevolg zijn van geweld, natuurrampen, blikseminslag 

of oorlogsomstandigheden. 
  

onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen: 22.08.2013-1 
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GARANTIE NA REPARATIE 
Een herstelling of een herlevering van het rooster of van een onderdeel is 
gegarandeerd voor de duur van de resterende garantieperiode. 
 
KLACHTENTERMIJN 
Bij problemen kunt u contact opnemen met de aannemer. Klachten dienen schriftelijk 
door een Duco verdeler aan Duco te worden gemeld. 
 
MATERIAAL 
→  Aluminium: AIMg Si 0.5 
→  Kunststofonderdelen: ASA of ABS 
 
EIGENSCHAPPEN VAN DE TOEGEPASTE MATERIALEN 
→  Aluminium profielvervormingen treden op bij een temperatuur van ca. 600°C. 
→  PVC is slagvast, kleurecht (grondstof in de massa gekleurd) en van 

vlamdovende kwaliteit. 
 
OPPERVLAKTEBEHANDELING 
→  Aluminium geanodiseerd (F1), laagdikte 15-20 μm. 
→  Aluminium gemoffeld (RAL), laagdikte 60-80 μm. 
 
AFDICHTING VAN DE VENTILATIEKLEP 
→  DucoTon 10 ‘ZR’ en DucoTon 18: de vier borstels, voorzien van een extra fin-

seal inlage, verzekeren wind- en waterdichtheid in gesloten stand (voor de 
waarden wordt verwezen naar de testrapporten. Ze zijn beschikbaar op 
aanvraag). 

 
→  DucoTop 50 ‘ZR’, RenoTop 60 ‘ZR’, DucoFit 50 ‘ZR’, DucoLine 10/17/23 ‘ZR’, 

DucoKlep 15 ‘ZR’, DucoFlat 12 ZR, DucoSmart 60: de zachte lip in coëxtrusie 
verzekert wind- en waterdichtheid in gesloten stand (voor de waarden wordt 
verwezen naar de testrapporten die beschikbaar zijn op aanvraag). 

  

onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen: 22.08.2013-1 
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onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen: 22.08.2013-1 
 

INSECTENGAAS 
Elk type rooster is voorzien van een geperforeerd afneembaar binnenrooster of 
geperforeerd binnenprofiel. Deze perforaties zijn insectenwerend. Een uitzondering 
hierop zijn de fruitvliegjes (Drosophilidae). 
 
SCHOONMAAKBAARHEID/ONDERHOUD 
Ventilatieroosters kunnen zeer eenvoudig en snel schoongemaakt worden. Het 
afneembaar binnenrooster dient gereinigd te worden met zuiver water. Het gebruik 
van schuurmiddelen en agressieve reinigingsmiddelen wordt afgeraden. Het 
binnenmechanisme wordt het best uitgeblazen of gereinigd met een stofdoek. 
 
Roosters dienen minimum tweemaal per jaar schoon gemaakt te worden. Dit 
betekent afhankelijk van het type, het afnemen en het reinigen van het binnenrooster 
en/of het verwijderen van de vervuiling in het rooster. Het niet uitvoeren van deze 
onderhoudsactiviteiten kan het niet of slecht functioneren van de bediening tot gevolg 
hebben. Klachten als gevolg van het slecht of niet onderhouden van de 
ventilatieroosters vallen buiten de garantieverklaring. 
 
MAXIMALE LENGTES 
Roosters worden m.b.t. de doorbuiging getest tot de maximale lengte en in functie 
van de hoogte van het glas.  
 
Het toepassen van roosters die de maximale lengte overschrijden, gebeurt op eigen 
verantwoordelijkheid en met risico op glasbreuk. 
 
Voor een optimale werking van de DucoTon 18, DucoFlat 12 ZR, DucoSmart 60, 
DucoTon 10 ‘ZR’, DucoKlep 15 ‘ZR’ en DucoLine 10/17/23 ‘ZR’ geldt een maximale 
lengte van 2.500 mm bij plaatsing op glas. Volgende maximale lengtes gelden voor 
een optimale werking boven op het kozijn:   

 
DucoTop 50 ‘ZR’: 3.050 mm 
DucoFit 50 ‘ZR’: 3.070 mm 
RenoTop 60 ‘ZR’: 3.500 mm 

 
Bij roosters van het type DucoTon 18, DucoFlat 12 ZR, DucoSmart 60, DucoFit 50 
‘ZR’, DucoTon 10 ‘ZR’, DucoKlep 15 ‘ZR’, DucoLine 10/17/23 ‘ZR’ en RenoTop 60 
‘ZR’ wordt standaard een dubbele bediening voorzien bij lengtes > 1500 mm. 
Bedieningsproblemen boven deze lengtes vallen buiten de garantiebepalingen. 
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gevelelementen op de bouw; 
beglazen en schilderen op het werk

    informatie voor uitvoerders, 
glaszetters en schilders  
       op de bouwplaats

Binnen- en buitenbeglazing 
 
Binnenbeglazing wordt van binnenuit geplaatst, buiten- 
beglazing van buitenaf. Na plaatsing mag het glas het hout  
niet raken. Daartoe dienen de kunststof steun- en stelblokjes 
tussen glas en hout. De ontstane ruimte rondom het glas staat 
in open verbinding met de buitenlucht. De binnen- en buiten-
voegen afkitten. Houd de verticale glaslatten 4 mm korter aan 
de onderzijde. Deze naden ook afkitten.  

De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken, wij  
vragen u deze benadering ook op het werk door te zetten. Hierbij geven wij u enkele tips  
over het beglazen en schilderen op de bouwplaats. Niet omdat wij dat zo goed kunnen,  
maar omdat we weten wat het beste is voor onze producten.

Glas plaatsen
Glas plaatsen is zeer secuur werk. Kitdichting en goede ventilatie rondom het glas  
bepalen in hoge mate de uiteindelijke kwaliteit van het kozijn. Veel schade is te wijten  
aan tekortkomingen tijdens het beglazen.

Afstandblokje

VOORBEELD:
Buitenbeglazing
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Ventilatieroosters in draaiende delen  

In zowel ramen als deuren zijn ventilatieroosters  
te plaatsen. Het rooster met een beglazingsrubber  
op het glas plaatsen. Vervolgens het geheel in de 
sponning aanbrengen. Ook hier geldt: het glas bij  
de draaiende delen diagonaal opklossen. Bij vast-
glaskozijnen kan het rooster wel op het glas worden  
gekit. Bij hefschuifdeuren is het even opletten dat  
er geen (rooster)knoppen of iets dergelijks buiten  
de schuivende delen steken.

Water- en luchtdichting 

Woningen dienen te voldoen aan de Bouwbesluit-eis  
van luchtdicht bouwen. Dit heeft mede invloed op  
beglazen. Een regendichting wordt altijd aan de buiten-
kant van het glas aangebracht en een luchtdichting (bij 
binnenbeglazing) aan de binnenkant. Zonder adequate 
luchtdichting is geen waterdichting mogelijk. De lucht-
dichting wordt aan de binnenzijde aangebracht door  
het afkitten van de (speciale) sponning van de glas- 
latten (zie details). Andere mogelijkheden zijn er ook  
(zie verwerkingsvoorschriften timmerfabrikant).

Afdichting 

De eerste handeling is het schoonmaken van de spon-
ningen. Vuil en cementresten belemmeren een goede 
ventilatie en kithechting. De verflaag moet dicht en  
gemiddeld 100 micrometer dik zijn (zoals de timmer-
fabrikant deze bij Concept I aflevert). Is dit niet het geval  
dan eerst de sponning schilderen en beschadigingen 
correct bijwerken. Vervolgens in de sponning eerst tegen 
de zijkant cellenband aanbrengen en later ook op de te 
bevestigen neus- en glaslatten. Dit cellenband vormt  
de onderkant - de bodem - van de kitvoeg.

 Ramen en deuren 
 
Het glas in draaiende delen (ramen en deuren) moet 
altijd diagonaal worden ondersteund door steun- en 
stelblokjes vanuit de onderhoek-hangzijde (het zoge-
naamde opklossen). Deze wijze van beglazen geeft 
extra steun aan het raam en brengt het glasgewicht 
over naar een hoekpunt van raam of deur. In geval  
van binnenbeglazing zijn, door de timmerfabrikant,  
ventilatiesleuven/gaten aangebracht. Deze sleuven/ 
gaten beslist niet dichtkitten!
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Binnenbeglazing 

Ter voorkoming van indringing van water moet naast 
het afkitten aan de buitenzijde aan de binnenzijde de 
zgn. hieldichting worden aangebracht. Nadat het glas 
in de sponning op de steun- en stelblokjes is gezet (bij 
draaiende delen opklossen), moet onder het binnenste 
glasblad een kitril worden aangebracht. Deze over de 
gehele lengte van onder- of tussendorpel aanbrengen. 
Langs de stijlen minstens 100 mm hoog opzetten om te 
voorkomen dat het opgestuwde regenwater kan binnen-
komen (ventilatieopeningen vrij houden.) Bij het beglazen 
ook de aansluiting van het aluminium beglazingsprofiel 
aan de buitenkant bij de stijlaansluiting afkitten.

Het is ook mogelijk de waterdichting en luchtdichting te 
combineren door de kitril onder het binnenste glasblad 
geheel rondom door te zetten. Ook hier de waarschu-
wing: ventilatieopeningen kitvrij houden! 

Glaslatten aanbrengen 

Dorpelafdekkers, neuslatten en overige glaslatten nagelen of 
schroeven (één en ander mede afhankelijk van inbraakwerend-
heidseisen). De neuslatten en dorpelafdekkers zijn voorzien 
van afstandsblokjes. Direct na het plaatsen van de ruiten en 
het aanbrengen van de glaslatten alle kitsponningen van zowel 
water- als luchtdichting afkitten. Onmiddellijk na het afkitten de 
spijkergaatjes in horizontale delen stoppen. Alle bevestigings-
middelen bij buitenbeglazing moeten van roestvaststaal zijn.
De hechtlengte voor het vastzetten van de glaslatten is voor 
schroeven 15 mm en die van nagels 21 mm. Bij neuslatten en 
dorpelafdekkers is de minimale hechtlengte in het hout 20 mm.

Schilderwerk 

Hang- en sluitwerk, aluminium- en kunststofprofielen,  
scharnieren etc. beslist niet schilderen. Verschillende profielen 
zijn van een beschermlaag of folie voorzien; deze pas na het 
schilderen verwijderen. Het schilderwerk is voor de levensduur 
van de houten elementen zeer belangrijk. De kwaliteit ervan is 
sterk afhankelijk van een goede voorbehandeling maar ook  
van de weerscondities tijdens het schilderen. Temperatuur en 
vocht zijn twee belangrijke factoren waarmee geen risico mag 
worden genomen.
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SKH-merkteken
 
Al onze gevelelementen zijn KOMO®- gecertificeerd en voorzien van een merkteken 
(rond of ovaal). Op het merkteken staat de inbraakwerendheidsklasse: klasse 0 voor 
onbereikbare elementen (zonder extra eisen) en klasse 2 voor bereikbare. Klasse 2 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Is op de elementen de 10-jarige verzekerde 

garantie van Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) van toepassing, 
dan is dat ook op het merkteken aangegeven.

Voorbeeld: Merkteken grijs

Merkteken

Voorbeeld 
draaiende 
delen

Concepten I, II en III

Kozijnen, ramen en deuren worden in drie uitvoeringsvormen,  
Concept I, II of III, geleverd.
 
Concept I  is het bekende in hardhout uitgevoerde gevelelement voorzien van 

grondverf. De vervolgafwerkingen, zoals beglazen en de voorlak- en 
aflaklaag, binnen 6 maanden na aflevering aanbrengen;

 
Concept II  is voorzien van dorpelafdekkers, neuslatten, een voorlaklaag en 

beschermende voorzieningen op de liggende en kwetsbare delen. 
De vervolgafwerking, de aflaklaag, binnen 18 maanden na aflevering 
aanbrengen;

 
Concept III  is een door de timmerfabrikant te plaatsen compleet beglaasd en  

afgelakt element. Deze laatste valt geheel buiten de reikwijdte van  
deze brochure. 
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Factsheet Verenigbaarheid van kitten en 
dubbel glas (december 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hielafdichtingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bij beglazing van binnenuit worden de 
glaslatten aan de binnenkant geplaatst en 
moet eventueel binnendringend vocht 
weer naar buiten worden afgevoerd via 
speciaal daarvoor bestemde 
afvoerkanalen. Om in deze situatie te 
voorkomen dat water onder de glaslat 
door naar binnen komt, geeft de 
Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 3577 
aan dat bij een plaatsingshoogte tot 45 m 
aan de onderzijde van het dubbelglas en 
tot een hoogte van 200 mm in de stijlen, 
een zogenaamde ‘hielafdichting’ (ook wel 
waterslot genoemd) als een waterkering 
moet worden aangebracht (zie de 
tekening). Bij een plaatsingshoogte boven 
45 m moet de hielafdichting rondom 
worden aangebracht. 
 
Deze hielafdichting kan in contact komen 
met de afdichtingsmaterialen van het 
dubbelglas en dient daarom chemisch en 
fysisch verenigbaar te zijn met de 
gebruikte materialen in de randafdichting 
(NEN 3576). Bij een verkeerde 
materiaalkeuze kunnen problemen 
ontstaan die door geen enkele garantie 
worden gedekt. 
 

A = sponninghoogte 
B = aanslag 
C = profielbreedte 
a = topafdichting, minimaal 4 x 6 mm 
b = celband, minimaal 4 mm 
c = glaslat, minimaal 15 x 17 mm 
d = hielafdichting 
e = aluminium plaatsingsprofiel 
f = ontwateringsgaten, uitsluitend onderzijde 
g = kitlint 
h = afdichtingskit 
i = steunblokje op poten 
 

 

Al meer dan dertig jaar wordt in gebouwen de huidige vorm van isolerend dubbelglas 
toegepast: twee glasbladen verbonden door een organische randafdichting. De 
levensduur van dit product wordt bepaald door de vochtdichtheid van de 
randafdichting. Het zal duidelijk zijn dat - afgezien van de materiaaleigenschappen van 
deze randafdichting - ook de omgevingsfactoren een grote rol spelen bij de levensduur. 
De beglazingsmethode en de correcte keuze van materialen zijn daarom van cruciaal 
belang. 
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Informatie 
Bij vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw kitleverancier. Ook vindt u meer informatie in 
de publicaties van VLK Sectie Kitten: 
- Factsheet Afdichtingskitten  
- Handleiding voor de ISO 11600-classificatie van kitten voor de bouw.  
Deze en andere factsheets zijn te downloaden van www.vlk.nu 

 
Informatiestroom 
Om deze problemen te helpen voorkomen, hebben de Sectorvereniging Glaszetbedrijven van de 
FOSAG, de branchevereniging van de glasbedrijven GBO, en de branchevereniging van 
kitproducenten VLK Sectie Kitten, besloten om aan de hand van informatie uit onderzoeken, de 
markt (glasplaatsers, timmerfabrieken, etc.) als volgt nader te informeren. 
 

 Door de kitproducenten/leveranciers wordt aangegeven of een afdichtingskit in beginsel verenigbaar 
is met de randafdichting van dubbelglas. 

 Een groot aantal combinaties van beglazingskitten met randafdichtingssystemen van dubbelglas is 
onderzocht. Er zijn kitten die op voorhand totaal ongeschikt zijn om als hielafdichting toe te passen 
en kitten waarbij dit in beginsel geen probleem is. 

 Het is echter niet mogelijk iedere combinatie te testen, waarbij bovendien opgemerkt dient te 
worden dat de samenstelling van randafdichtingssystemen door de leveranciers ervan - zonder dit te 
melden - kan worden aangepast. Testresultaten uit het verleden geven dus geen volledige zekerheid 
voor de toekomst. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend gebaseerd op ervaring, waarop 
geen aansprakelijkheid kan worden verstrekt. 
 
Direct contact van de kit met de randafdichting dient dus in ieder geval te worden vermeden. 
 

 De dubbelglasfabrikanten/-leveranciers wijzen er bij hun informatie en garantievoorwaarden 
nadrukkelijk op dat alleen de daarvoor geschikte kittypen bij het plaatsen van het dubbelglas 
gebruikt mogen worden. De glaszetter is daarmee dus verantwoordelijk voor het toepassen van de 
juiste kit. 
 

 Dubbelglasfabrikanten en kitleveranciers zijn over deze problematiek met elkaar in overleg om tot 
een oplossing hiervan te komen. 
 
N.B. Ook bij ‘stootvoegen’ of dakbeglazingen en bij het werken met gelaagd glas kunnen 
vergelijkbare problemen optreden. Mede om deze reden zijn de zogenaamde ‘volbed’-beglazingen 
(volledig volgekitte sponningen) niet in de NPR 3577 opgenomen. 
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                          Glas Branche Organisatie 

Kittoepassing bij gelaagd glas -versie 001 – 4 februari 2009  

 
 

Kittoepassing bij gelaagd glas 
 

 
Gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere glasplaten met daar tussen een kunststoffolie 
(bijvoorbeeld PVB folie). Gelaagd glas wordt ook wel veiligheidsglas genoemd omdat de 
toegepaste kunststoffolie een extra sterkte aan de glasconstructie geeft. Gelaagd glas wordt 
daarom vaak toegepast op plaatsen waar inbraakwering of veiligheid bij ruitbreuk een rol 
speelt. Gelaagd glas kan ook in combinatie met andere beglazing worden samengebracht tot 
een isolerende beglazing.  
 
In principe kan gelaagd glas op dezelfde manier worden geplaatst als niet gelaagd glas. Het 
glas wordt dan geplaatst met aan weerszijden een PE- schuimband, waarop een kitvoeg van 
6x4 mm ter afdichting wordt aangebracht. In deze situatie komt de afdichtingskit niet in 
contact met de “kopse” kant van het glas, dus ook niet in direct contact met de kunststoffolie 
tussen de glasplaten. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarbij de afdichtingskit 
wél direct contact met de folie heeft, bijvoorbeeld bij winkelruiten of bij structurele beglazing, 
die aaneensluitend zijn geplaatst met een voeg tussen de kopse kanten van het glas. Ook bij 
hiel- of teendichting, welke moet worden toegepast bij binnenbeglazing, kan er in de praktijk 
eenvoudig contact ontstaan tussen de zijkant van het glas en de beglazingskit. Als laatste kan 
ook gedacht worden aan speciale toepassingen van glas met kunststoftussenlagen, waar direct 
contact tussen de glasranden en de kit ontstaat. 
 
Als gevolg van dit directe contact kan er een wisselwerking optreden tussen de toegepaste kit 
en de kunststoffolie. Deze wisselwerking kan zichtbaar worden, bijvoorbeeld doordat de folie 
tussen de glasplaten aan de randen wordt aangetast Dit ‘rimpelen’ kan enige centimeters 
bestrijken als een niet-verdraagzame kit wordt gebruikt. Er zijn verdraagzame kitten in de 
markt, maar dan nog is er kans op een esthetisch effect dat bestaat uit een geringe aantasting 
van enkele millimeters. Een logische en veel gestelde vraag is: ‘Welke kit kan op de kopse 
kant van gelaagd glas worden toegepast?’ 
 
Het is allereerst van belang, dat de afdichtingskit een goede aanhechting heeft op de 
ondergrond en een goede weersbestandheid (duurzaamheid) bezit. Over het algemeen voldoen 
de kitten, die voor beglazing mogen worden toegepast (ISO 11 600 klasse G 20 – G 25 LM en 
HM) hieraan. Daarnaast moet de kit een goede verdraagzaamheid met de kunststoffolie 
hebben. Deze verdraagzaamheid is veelal afhankelijk van de combinatie kit – glassysteem en 
moet daarom per toepassing op grond van de technische specificaties van zowel kit als 
glassysteem worden beoordeeld.  
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                          Glas Branche Organisatie 

Kittoepassing bij gelaagd glas -versie 001 – 4 februari 2009  

Echter, uit zowel de praktijk als uit diverse onderzoeken blijkt, dat een eventuele ‘aantasting’ 
van de kunststoffolie ook door andere factoren dan de gekozen combinatie kit – glassysteem 
kan worden veroorzaakt. Deze aantasting komt ook voor bij systemen waarin helemaal geen 
kit wordt gebruikt; het verwerken en plaatsen van het glas is eveneens van grote invloed:  
 

- De omstandigheden waaronder het gelaagde glas is opgeslagen en in een later stadium 
zal worden geplaatst (geringe of intensieve waterbelasting); bij hoge vochtbelastingen 
zal eerder schade aan de folie kunnen optreden. 

- Vorm en diepte van het plaatsingsprofiel, waarin het glas wordt geplaatst en waarin de 
kit zich bevindt; naarmate het plaatsingsprofiel de kopse kant van de ruit en de 
afdichtingskit meer afsluit, zal eerder schade aan de folie kunnen optreden. 

- Manier van snijden van het glas; als het glas niet op maat wordt geproduceerd, is het 
mogelijk dat de kunststoffolie (aan de randen van de ruit) door het snijden en/of 
breken enigszins wordt ‘uitgerekt’, waardoor vocht of stoffen uit de afdichtingskit 
makkelijker tussen folie en glas doordringen. 

 
Helaas blijkt dat, ook als rekening wordt gehouden met al deze bovengenoemde factoren, toch 
een aantasting (van enige millimeters) van de folie kan optreden. Meestal is dat geen zichtbaar 
probleem omdat de aantasting niet in het zicht valt. Soms is de aantasting uiteindelijk wel in 
geringe mate zichtbaar in de definitieve constructie.  
 
Ook als alle bekende invloedsfactoren worden beheerst, blijkt het onmogelijk om 100% 
garantie te geven op het niet aantasten van de folie aan de randen. Deze aantasting kan 
tot 15 mm vanaf de glasrand zichtbaar zijn. 
 
Om eventuele praktijkproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om de 
instructies voor de opslag en plaatsing van het gelaagde glas op te volgen en moet het snijden 
van het glas zorgvuldig uitgevoerd worden. Tenslotte moet gekozen worden voor een 
afdichtingskit, die het risico op aantasting zoveel mogelijk minimaliseert. 
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Kein Problem! 
www.glasdoc.de 

  

 
In Zusammenarbeit mit: 

 
 

Amtsgericht: Coesfeld HRB 7774 
Geschäftsführer: Johannes Rickert 
Ust-Id-Nr.: DE 124 171 825 
Steuer-Nr.: 307/5811/0337 

 

Glasbruch? 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

@@NUMMER 0031 184 435319              Bocholt, den 20.06.2013              
  

 

Garantiebepalingen Westerveld & Nederlof  B.V. 
 
Op door J. Rickert GmbH & Co. KG  gefabriceerd isolatieglas UNISTAR met de 10 jaar garantie op lek- en 
blindslag zijn de volgende GARANTIEBEPALINGEN van toepassing. 
 
1. Door J. Rickert GmbH & Co.KG. wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd 
dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de UNISTAR isolerend dubbelglaseenheid (of 
indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een 
onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de 
spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid. 
 
2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in 
Nederland: 
 

• Voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; 
of 

• Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door J. Rickert GmbH & Co.KG 
schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de 
onder a.genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van J. Rickert GmbH & Co.KG. wordt 
geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele 
afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht. 

 
3. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van: 
 

a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich 
spanning op het glas voordoet; 

b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook 
(hetuitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen); 

c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid 
daaronder begrepen; 

d.  het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (beplakken met folie 
of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen); 

e. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting; ten 
behoeve van het onderhoud is de OAD ‘81 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, 
alsmede de NPR 3577; 

f.  inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning; 
g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de enheid kunnen 

aantasten; 
h. contact tussen de randafdichting van het glas en de beglazingskit; 
i. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door laatselijke, 

gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan. 
 

4. Geen garantie wordt verleend voor: 
 

• eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas; 

• eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing; 

• eenheden met kruisroeden; 

• eenheden met brandwerend glas; 

• eenheden met ScreenLine; 

• eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met J. Rickert GmbH & Co.KG 
schriftelijk anders is overeengekomen; 
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• eenheden die niet vierzijdig ingeklemd zijn; 

• eenheden die structureel verlijmd zijn; 

• eenheden met additionele bewerkingen zoals zeefdrukken e.d.; 

• eenheden die struktureel in een vliesgevel zijn geplaatst; 

• gebogen isolatieglas; 

• onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen 
daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en 
NEN 3264; 

• vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten 

• en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische 
drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen. 

• zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie 
 
5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend 
materieel 5 jaar. 
 
6. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder 
dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk een 
identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt nieuw geleverd door een door J. Rickert GmbH & 
Co.KG; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de 
oorspronkelijk geleverde eenheid. 
 
7. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend of kan beroep op garantie worden gedaan 
door de leverancier die uitsluitend als garantiehouder wordt aangemerkt, een en ander bovendien mits volledige 
betaling van het factuurbedrag is ontvangen door of namens J. Rickert GmbH & Co.KG. 
 
8. Claimen van garantie: De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en binnen 
30 dagen na het constateren van de gebreken daarvan melding te doen aan J. Rickert GmbH & Co.KG onder 
vermelding van factuurnummer en -datum. 
 
9. In de afstandhouder van het UNISTAR  isolatieglas met 10 jaar garantie op lek- en blindslag staat 
aangegeven met een speciaal teken dat het valt onder de 10 jaar garantie op lek- en blindslag. 
 
10. Inspectie geschiedt door onafhankelijke inspecteurs. Indien uit inspectie blijkt dat betreffende claim 
beoordeelt kan worden als een zuivere claim lek-/blindslag worden geen inspectiekosten in rekening gebracht. In 
overige gevallen worden de kosten van de inspectie in rekening gebracht. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Johannes Rickert 
Geschäftsführer 
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Service 
 
Westerveld & Nederlof BV kiest er bewust voor om kwaliteit te leveren die hoort bij een 
gerenommeerde fabriek. Wij houden hier rekening mee tijdens de werkvoorbereiding, de 
inkoop van de materialen en het productieproces. De interne kwaliteitscontrole is van een 
hoog niveau.  
Ondanks alle zorg die er aan besteed wordt, kan het voorkomen dat er een product wordt 
geleverd dat niet aan uw verwachtingen voldoet. Dit zal op een snelle, correcte manier 
opgelost worden, zodat u als klant een goed eindproduct ontvangt. 
 
Indien een geleverd product niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u dit melden via e-
mailadres: service@westerveld-nederlof.nl 
 
Als u hier een klacht meldt, wordt uiterlijk binnen zeven werkdagen contact met u 
opgenomen. Er wordt een afspraak gemaakt om de aard en de ernst van de klacht vast te 
stellen. Indien mogelijk wordt de klacht direct verholpen. Lukt dit niet, of moeten er 
materialen besteld worden, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. 
 
 
 
 
Contact service afdeling   
Mevr. Kim Visser 
Tel. + 31 315-657113 
service@westerveld-nederlof.nl 
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BUVA HANG- EN SLUITWERK
Onderhoud, reiniging en nastellen

Vo
or

 p
ro

bl
ee

m
lo

os
  

fu
nc

ti
on

er
en

versie 05 (08062016)

Terug naar startpagina



BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA scharnieren
De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije 
vaseline. Scharnieren bij voorkeur niet schilderen.

BUVA veiligheidsdeursloten en meerpuntssluitingen
De BUVA veiligheidssloten zijn onderhoudsarm. Voor sloten 
geplaatst in kustgebieden raden wij aan eenmaal per jaar de 
dag- en de nachtschoot  en de haakschoten licht in te vetten 
met zuurvrije vaseline. Het slot mag niet geschilderd worden 
en bij montage van het beslag mag niet door het slot 
geboord worden.

BUVA veiligheidscilinders
Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier  
aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en 
slotspray.

BUVA raamboompjes en oplegsloten
Deze hebben geen onderhoud nodig.

BUVA aluminium veiligheidsbeslag
Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet  
agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuur-
middelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen. 

Onderhoudsfrequentie
- Woning meer dan 10 km uit de kust éénmaal per 2 jaar
-  Woning minder dan 10 km uit de 

kust of in een industrieel gebied éénmaal per jaar
- Woning direct aan de kust tweemaal per jaar

Reiniging en onderhoud RVS hang-
en sluitwerk

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk 
van roestvast staal geen onderhoud nodig heeft. Juist voor 
roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de fraaie 
uitstraling van het oppervlak te behouden. 

Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast 
tijdens de bouwfase kunnen daarop resten van specie, 
cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten 
moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich 
hierop neerslag uit een industriële omgeving kan afzetten. 
Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het 
roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadi-
ging van het geborstelde of gepolijste oppervlak voorkomen 

worden. Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en 
sluitwerk vlak voor de oplevering aangebracht.
Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden  
moeten worden. Door industriële vervuiling, ijzerdeeltjes  
in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag 
(‘roestaanslag’) op het materiaal ontstaan die het fraaie 
uiterlijk ontsieren.  

Reinigings- en onderhoudsfrequentie RVS hang- en 
sluitwerk
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal  
factoren zoals:

 ◆ aanwezigheid van tram of treinverkeer
 ◆ chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts)
 ◆ stedelijk of industrieel gebied
 ◆ oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen 

Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigings-
frequentie tussen 1 en 4 keer per jaar.

Onderhoudsvoorschriften
Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuur-
middel of schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia en rui-
tenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen.

Indien er vliegroest zichtbaar 
is op het product kan dit 
schoongemaakt worden met 
BUVA RVS CLEAN. Dit is een 
setje bestaande uit een flesje 
van 50 ML RVS CLEAN, een 
sponsje en een polijstblad. 

Gebruiksinstructie
De cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht 
met een vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de 
vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt u met het polijstblad 
verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en 
nawrijven met een droge doek. Om uw RVS nog meer te laten 
glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten 
met onze RVS glans clean. 

Setje RVS CLEAN: 2675109
Spuitbus 400ml: 2675110

De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via 
onze webwinkel.

BUVA Hang- en sluitwerk
Reiniging en onderhoud
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BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA Hang- en sluitwerk
Nastellen sluitkommen, sluitplaten en scharnieren

Fig. 1
Sluitplaat

Fig. 2 
Losdraaien
schroeven  
in sluitkom

Fig. 3  Boven- en 
ondersluitkom

Schroef kwart slag 
losdraaien

Nastelposities, sluitplaat 430/210

Om de werking van ramen, deuren en kozijnen op te vangen heeft BUVA nastelbaar hang- en 
sluitwerk ontwikkeld. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel 
speling ontstaat in de afdichting, kunt u eenvoudig zelf de sluitkommen nastellen.

Nastellen hoofdsluitkom deuren (midden in de kozijnstijl):
1. Verwijder de sluitplaat (fig. 1) door de drie schroeven los te draaien.
2. Vervolgens draait u de twee schroeven (fig. 2) van het bovenste stelstuk (ten behoeve 

van de dagschoot) in de sluitkom een kwart slag los
3. Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven. 

Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stel stukje iets op, 
waarna u de schroeven weer aandraait.

4. Zet vervolgens het onderste stelstuk (ten behoeve van de nachtschoot) in dezelfde stand 
als het bovenste stelstuk.

5. Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
6. Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer.

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten meerpuntssluiting raam en deur 
(boven en onder in de kozijnstijl):
1. Draai de twee schroeven op de sluitkom (fig. 3) een kwart slag los.
2. De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onder liggende stelstuk is in horizontale 

richting te verstellen. 
3. Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert, 

zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

Nastellen sluitplaten dubbele ramen en deuren
Binnendraaiende situaties
1. Verwijder het kleinste stelstuk van de grondplaat door de vier

metaalschroeven los te draaien. 
2. Plaats het stelstuk op de gewenste stand en schroef de vier metaalschroeven weer vast.

Buitendraaiende situaties
1. Verwijder de kleine sluitplaat.
2. Plaats deze op de gewenste stand en schroef deze weer vast. De uitslag van de boven- en 

onderschoot is ingesteld conform BUVA werktekeningen. Alleen door plaatsing conform 
deze werktekeningen is de juiste uitslag van de schoten gewaarborgd.

Let op – De sluitplaten type 210 en 430 moeten geplaatst worden conform BUVA werktekeningen.

Nastellen scharnieren ramen en deuren
1. Draai de bevestigingsschroeven aan de kozijnzijde een beetje los.
2. Het kunststof rondsel van de nylon onderlegplaat in het midden van het scharnierbled 

kan nu verdraaid worden. (Het bled kan niet uit zich zelf verlopen tijdens het in- of 
nastellen)

3. Als een deur of raam de gewenste stand heeft kunnen de bevestigingsschroeven weer 
vastgedraaid worden.

Na het stellen van de deuren en de ramen zijn door het toepassen van dit scharnier 
toleranties van deuren, ramen en kozijnen eenvoudig op te vangen. 
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Voor probleem
loos functioneren

Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  
E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
10037.10.03.1M

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uit-
voering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten. 
BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar 
behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA kennis-
centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek en 
ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA

Vraag de gratis brochures aan.

versie 05 (08062016)
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Onderhoud en reinigingsvoorschriften RVS hang- en sluitwerk   
 
Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk van roestvast staal geen 
onderhoud nodig heeft. Juist voor roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de 
fraaie uitstraling van het oppervlak te behouden.  
 
Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast tijdens de bouwfase kunnen 
daarop resten van specie, cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten 
moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich hierop neerslag uit een 
industriële omgeving kan afzetten. Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het 
roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadiging van het geborstelde of 
gepolijste oppervlak voorkomen worden.  
Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en sluitwerk vlak voor de oplevering 
aangebracht. 
 
Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden moeten worden. Door industriële 
vervuiling, ijzerdeeltjes in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag 
(“roestaanslag”) op het materiaal ontstaan die het fraaie uiterlijk ontsieren.   
 
Reinigings- onderhoudsfrequentie 
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal factoren zoals: 

- aanwezigheid van tram of treinverkeer 
- chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts) 
- stedelijk of industrieel gebied 
- oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen  

 
Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigingsfrequentie  
tussen 1 en 4 keer per jaar. 
 
Onderhoudsvoorschriften 
Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuurmiddel of schoonmaakmiddelen 
zoals soda, ammonia en ruitenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen. 
 
Indien er vliegroest zichtbaar is op het product kan dit schoongemaakt worden met  
BUVA RVS CLEAN. Dit is een setje bestaande uit een flesje van 50 ML RVS CLEAN, een 
sponsje en een polijstblad.  
 
Gebruiksinstructie: de cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht m.b.v. een 
vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt 
u met het polijstblad verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en nawrijven met 
een droge doek. 
Om uw RVS nog meer te laten glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten 
met onze RVS glans clean.  
 
Setje RVS CLEAN: 2675109 
Spuitbus 400ml: 2675110 
 
De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via onze webwinkel. 
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Een verzekerde garantie op producten en diensten,
die de bij SGT aangesloten timmerfabrieken
leveren, zorgt ervoor dat maximale zekerheid 
wordt gegeven aan de eindgebruiker. 
 

Dat is dé SGT-garantie
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Verzekerde garantie 
voor eigenaren

De bij de Stichting Garantie Timmerwerk 
(SGT) aangesloten bedrijven onderscheiden
zich door het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige producten/elementen. Daar is 
eigenlijk niets bijzonders aan vinden zij zelf. 
De kwaliteit, die door de timmerfabrikant 
wordt geleverd, is hoog en daarmee prima 
te garanderen met de SGT-verzekerde 
garantie* (verderop in dit document 
‘SGT-garantie’ genoemd). Onder SGT-
garantie vallen: kozijnen, ramen, deuren en 
binnenspouwbladen. De bij SGT aangesloten 
bedrijven zijn ook lid van de Nederlandse 
Branchevereniging voor de Timmerindustrie, 
het platform waar technische zaken en 
innovaties worden gedeeld. Deze combinatie 
zorgt ervoor dat de noviteit en de kwaliteit 
van de producten, geleverd door een SGT-
aangeslotene, tot de absolute top van de 
markt behoren.

*)  Deze garantie is onderdeel 
van een verzekerde garantie. 
De omvang, inhoud en aard 
van de verzekeringsdekking is 
afhankelijk van de individuele 
polis van de timmerfabrikant.
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6 jaar garantie uit 
te breiden tot 10 
jaar in combinatie 
met een bouw-
plaatsinspectie 

Het product is 
voorzien van een 
voorlaksysteem, op 
de bouwplaats moet 
de eindafwerking 
binnen 18 maanden 
aangebracht worden 
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ConCept II: 

Bouwfasebestendig product
Het Bouwfasebestendig pro-
duct wordt, voorzien van een 
voorlaksysteem, afgeleverd. Het 
voorlaksysteem wordt onder 
geconditioneerde en gecerti-
ficeerde omstandigheden in 
de timmerfabriek aangebracht. 
Hierdoor is het product bestand 
tegen weersinvloeden tijdens 
het ruwbouwproces. De tim-
merfabrikant levert het Bouwfa-
sebestendig product, inclusief 
verwerkingsvoorschriften, af op 

de bouwplaats en geeft 6 jaar 
SGT-garantie op het product. 
Conform de verwerkingsvoor-
schriften plaatst, beglaast en lakt 
het bouwbedrijf de producten af. 
Dit geheel onder zijn verantwoor-
delijkheid. Tijdens de oplevering 
wordt aan de gebouweigenaar 
informatie overhandigd, waarin 
beschreven staat op welke wijze 
met het product moet worden 
omgegaan.

Welke invloed heeft Concept II: Bouwfasebestendig 
product op onderhoud?

De werkzaamheden op de bouw-
plaats worden in dit Concept 
uitgevoerd onder de verantwoor-
delijkheid van het bouwbedrijf. 
Deze werkzaamheden, zoals het 
plaatsen, beglazen en aflakken, 
zijn niet gecertificeerd en de 

kwaliteit zal afhangen van het 
vakmanschap van het bouwbedrijf 
en de kwaliteit van de door het 
bouwbedrijf gebruikte producten. 
Dit bepaalt dus ook voor een zeer 
groot gedeelte de onderhouds-
vrije periode van het product.

10 jaar SGT-garantie op Concept II: Bouwfasebestendig product

De bouwplaatsinspectie is eigenlijk een “check” die wordt gedaan door een 
onafhankelijk expertisebureau. De expert beoordeelt op de bouwplaats of het product 
conform de verwerkingsvoorschriften is gemonteerd en afgewerkt. Van deze expertise 
wordt aan de hand van een “checklist” een rapportage opgesteld. In het rapport worden 
eventueel geconstateerde tekortkomingen gemeld en toegelicht. De timmerfabrikant 
van het product en het bouwbedrijf ontvangen een exemplaar van de rapportage en 
worden op deze manier geïnformeerd over eventueel geconstateerde tekortkomingen. 
Wanneer geen tekortkomingen zijn waargenomen, geldt een garantieperiode van 10 
jaar. Indien dit wel het geval is, wordt het bouwbedrijf in de gelegenheid gesteld 
corrigerende maatregelen te nemen. Afhankelijk van de kwaliteit van de genomen 
corrigerende maatregelen kan eventueel alsnog 10 jaar SGT-garantie worden afgegeven. 
De expertise neemt niet de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden over van 
het bouwbedrijf, maar is bedoeld om eventuele tekortkomingen vooraf te identificeren, 
zodat maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige schade te voorkomen.

Mogelijkheid verhogen SGT-garantie op kozijnen en ramen  
in Concept II: Bouwfasebestendig product naar 10 jaar

Het is mogelijk 10 jaar SGT-garantie te verkrijgen op een product geleverd in  
Concept II: Bouwfasebestendig product. Het project dient dan door de timmerfabrikant 
te worden aangemeld bij de Stichting Garantie Timmerwerk. Op deze projecten zal 
steekproefsgewijs een bouwplaatsinspectie plaatsvinden door een onafhankelijk 
expertisebureau. Dit bureau zal controleren of de producten door het bouwbedrijf  
zijn gemonteerd en afgewerkt volgens de verwerkingsvoorschriften.
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10 jaar garantie 
op het volledige 
product, dus inclusief 
beglazings systeem, 
aflaksysteem  
en montage 

Het glas wordt 
volledig door, of 
onder verant-
woordelijkheid van,  
de timmerfabrikant 
geplaatst

Het product is 
fabrieksmatig voor-
zien van een volledig 
aflaksysteem, op de 
bouwplaats hoeft 
geen eindafwerking 
meer worden 
aangebracht.

De montage van  
het kozijn / afhangen 
van de deur wordt 
door, of onder verant-
woordelijkheid van, 
de timmer fabrikant 
uitgevoerd
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ConCept III: 
Industrieel eindproduct
Het Industrieel eindproduct wordt 
fabrieksmatig voorzien van een 
volledig aflaksysteem waarbij 
uitsluitend industriële, kwalita-
tief hoogwaardige, producten 
worden gebruikt. Naast het vol-
ledige aflaksysteem worden ook 
alle montagewerkzaamheden, 
zoals het plaatsen van glas en het 
monteren van hang- en sluitwerk in 
de fabriek uitgevoerd. Het volledige 
fabricageproces vindt aantoonbaar 
plaats onder geconditioneerde en 
gecertificeerde omstandigheden. De 
montage van het product gebeurt 
in een zo laat mogelijk stadium van 
het bouwproces, hierdoor loopt 
het product veel minder risico op 

beschadigingen en staat het product 
niet langdurig bloot aan weers- en 
bouwinvloeden. Voor het uitvoeren 
van alle genoemde werkzaamheden 
onder SGT-garantie moet de timmer-
fabrikant Concept III-gecertificeerd 
zijn. Het certificaat, KOMO®-attest-
met-productcertificaat, wordt 
toegekend door een onafhankelijke 
certificatie-instelling, die controles 
uitvoert zowel in de fabriek als op 
de bouwplaats. Op basis van het 
KOMO®-attest-met-productcertificaat 
voor Concept III is het de timmerfa-
brikant toegestaan een SGT-garantie 
van 10 jaar af te geven op het 
Industrieel eindproduct.

Welke invloed heeft Concept III: Industrieel eindproduct  
op onderhoud?

Doordat alle werkzaamheden  
aantoonbaar gecontroleerd en  
onder verantwoordelijkheid van  
de timmerfabrikant plaatsvinden, 
is de startpositie van het product 

optimaal. Afhankelijk van de detail-
lering en ligging van het gebouw, 
zijn onderhoudsvrije perioden tot  
10 jaar mogelijk.
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10 jaar garantie 
op het volledige 
product, dus inclusief 
beglazings systeem, 
aflaksysteem  
en montage 

Het glas wordt 
volledig door, of 
onder verant-
woordelijkheid van,  
de timmerfabrikant 
geplaatst

Het product is 
fabrieksmatig voorzien 
van een volledig 
aflaksysteem, op de 
bouwplaats hoeft geen 
eindafwerking meer 
worden aangebracht 

De montage van  
het kozijn / afhangen 
van de deur wordt 
door, of onder verant-
woordelijkheid van, 
de timmer fabrikant 
uitgevoerd

Het totale 
onderhoud wordt 
voor een bepaalde 
periode door de 
timmerfabrikant 
overgenomen
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ConCept IV: 
Totaalplan
Het Totaalplan omvat een volledig 
afgelakt, beglaasd en afgemonteerd 
eindproduct dat door of onder de verant-
woordelijkheid van de timmerfabrikant 
wordt geplaatst (zoals in Concept III: 
Industrieel eindproduct). In Concept IV 
Totaalplan wordt naast de levering van 
een Industrieel eindproduct het totale 
onderhoud voor een bepaalde periode 
door de timmerfabrikant overgenomen. 
In het Totaalplan wordt de timmerfabrikant 
vaak al in een zeer vroeg stadium bij het 
ontwerpproces betrokken. In dit proces 

wordt een beroep gedaan op de kennis en 
kunde van de timmerfabrikant, zodat door 
de afnemer of eindgebruiker verantwoorde 
keuzes kunnen worden gemaakt met 
betrekking tot houtsoort, detaillering en 
afwerking. Het doel hiervan is het leveren 
van maatwerk voor de specifieke situatie 
van de woning of het gebouw. Hierdoor 
kunnen kosten worden bespaard tijdens 
de bouw- én gebruiksfase en kunnen 
vergaande afspraken worden gemaakt 
met betrekking tot de exploitatiekosten.

Welke invloed heeft Concept IV: totaalplan op onderhoud?

Doordat in Totaalplan maatwerk wordt 
geleverd, is het product in staat optimaal 
te presteren. Het totale onderhoud wordt 
door de timmerfabrikant voor een vooraf 
overeengekomen periode overgenomen. 
De eigenaar wordt hiermee ontzorgd en 

krijgt een hoge mate van zekerheid op 
toekomstige exploitatiekosten. Naast 
inzicht in de exploitatiekosten en een 
ontzorgt proces, krijgt de afnemer of 
eindgebruiker 10 jaar SGT-garantie.
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Zekerheid in verschillende vormen

De zekerheid op kwaliteit en zelfs ook op verruimde onderhoudsintervallen kan worden 
verhoogd door een 10-jarige SGT-garantie op te nemen in het bestek. De 10-jarige SGT-
garantie kan op drie manieren worden verkregen, namelijk bij een product afgeleverd in 
Concept II (Bouwfasebestendig product in combinatie met een bouwplaatsinspectie), 
Concept III (Industrieel eindproduct) en Concept IV (Totaalplan).

De SGT-aangeslotenen leveren een kwalitatief 
hoogwaardig product. Daarnaast willen SGT- 
aangeslotenen, wat zekerheid betreft, ook 
voldoen aan de wensen van de afnemer en  
de eindgebruiker. Om goed in te spelen op 
deze wensen introduceert Stichting Garantie 
Timmerwerk verschillende vormen van  

garantie. Dit stelt de afnemer of eigenaar in 
staat een passende keuze te maken. Ondanks 
de aangeboden keuzemogelijkheden geeft de 
timmerfabrikant de voorkeur aan levering van 
een product in minimaal Concept III (Industrieel 
eindproduct), waarmee de afnemer én de 
eindgebruiker volledig worden ontzorgd. 

Concept II:

Bouwfase 
bestendig 
product

6 jaar
garantie 
(uit te  
breiden tot 
10 jaar*)

afwerking 
met voorlak-
systeem

Concept III:

Industrieel 
eindproduct

10 jaar
garantie*

aflak-
systeem

inclusief 
beglazing

inclusief 
montage  
op de bouw

Concept IV:

Totaalplan
10 jaar  
garantie*

aflak-
systeem

inclusief 
beglazing

inclusief 
montage
op de bouw

inclusief 
onderhoud

*op deuren en binnenspouwbladen wordt maximaal 6 jaar SGT-garantie afgegeven.
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Bezoek onze website voor meer informatie 
of neem contact met ons op.

Stichting Garantie
timmerwerk
Postbus 24
1400 AA Bussum

t 035 678 1272
f 035 694 4910
i www.sgtonline.nl
e info@sgtonline.nl

201204-09
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11.B1.01

Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Principedetails aansluitingen van inmetselkozijnen
Uitvoeringsvorm spouwlatten
Details onderdorpels

schaal 1:5

oktober 2015
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11.B1.02

Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Principedetails aansluitingen van stelkozijnen

schaal 1:5

oktober 2015
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11.B1.03

Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Verticaal en horizontaal gekoppelde en/of gestapelde kozijnen
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11.B1.04

Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Principedetails horizontale koppelingen
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11.B1.05

Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Principedetails aansluitingen van koppelkozijnen
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A = minimale deuvellengte loodrecht op de vezelrichting
B = minimale deuveldiameter en deuveldekking
C = minimale penbreedte evenwijdig aan de vezelrichting
H = maximale hoek als gevolg van maatvoeringseisen aan verbindingen

PW = plaatsingsgebied waterdichting
PL  = plaatsingsgebied luchtdichting

Uitvoeringsprincipe 1:

maximaal 3 elementen
maximale omtrek 5 meter
maximaal 8 stijlen compleet geheel

hoek maximaal 10 graden > 67 mm stijlen
hoek maximaal 20 graden > 90 mm stijlen
zijvleugel maximaal 600 mm breed
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Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Verankering

schaal 1:10

oktober 2015

h.o.h. max 700 mm

h.
o.

h.
 m

ax
 7

00
 m

m

h.o.h. max 550mm*

50-100 mm

50
-1

00
 m

m

Kwaliteit van houten gevelelementen
KVT

* Laag reliefdorpels zie opgave leverancier
  Bij geen opgave max. 300 mm

Situatie 1: Kozijnen die toegang geven tot een buitenruimte zoals hefschuifpuien, (dubbele) naar
binnen- of naar buitendraaiende deuren, verdiepingshoge (dubbele) naar binnen- of naar
buitendraaiende ramen en (draai-) draaival ramen

versie 05 (08062016)
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Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Verankering

schaal 1:10

oktober 2015

h.
o.

h.
 m

ax
 7

00
 m

m

h.o.h. max 550 mm

h.o.h. max 700 mm

50-100 mm

50
-1

00
 m

m

Kwaliteit van houten gevelelementen
KVT

Situatie 2: Kozijnen met bewegende delen die geen toegang geven tot een buitenruimte zoals
(dubbele) naar binnen- of naar buitendraaiende ramen en (draai-) val ramen
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Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Verankering
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Situatie 3: Kozijnen met vaste vakvullingen

* Laag reliefdorpels zie opgave leverancier
  Bij geen opgave max. 300 mm
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Terug naar startpagina



11.B1.09

Katern 11 Bijlage 1 Aansluitingen

Verankering
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Situatie 4: Een combinatie van elementen (bewegende delen met vaste vakvullingen)
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