Plaatsingsinstructies

De plaatsing gebeurt op basis van de door de opdrachtgever goedgekeurde tekeningen.
Voor het goed functioneren van de raamelementen is de correcte plaatsing van groot belang.
De plaatsing wordt steeds minstens door 1 ervaren persoon + helper uitgevoerd!
Bevestiging:
Het aantal, de plaats en de wijze van bevestigen wordt zodanig gekozen dat de krachten die
op het raamelement wordt uitgeoefend, op de bouwkundige constructie worden
overgedragen!
Bij de plaatsing van het schrijnwerk kunnen verschillende bevestigingsmethodes toegepast
worden. Doorheen de profielen of met doken. De bevestiging verschilt van situatie tot
situatie.
Voor de aansluiting met de ruwbouw wordt een soepele kit gebruikt, waarvan de kleur zoveel
mogelijk aansluit met deze van de steen en/of het voegwerk. De soepele kit mag niet te veel
olie bevatten teneinde vlekken op de dorpel te vermijden.
Plaatsing glas gebeurt volgens de geldende voorschriften:
Controle van de overeenkomstigheid met de specificaties van de bestelling, de toestand van
de glasranden, de zichtbare gebreken en de aanwezigheid van een etiket dat de
plaatsingszin aangeeft.
Na het plaatsen van de beglazing moet deze nog opgekit worden: Dit gebeurt met
beglazingsrubbers, ook droogbeglazingsrubber genaamd. Hierbij moeten de hoeken goed
dicht zijn en de rubbers moeten voldoende druk uitoefenen! Er wordt aandacht besteed aan
de overlengte van de dichtingen en deze worden steeds zonder spanning (trek) ingebracht.
Indien er voorschriften zijn van de leverancier dienen deze gevolgd.

Detail raamaansluiting:

Bovenaansluiting

zijaansluiting

Dorpelaansluiting

Overgaan tot (voorlopige) oplevering van het aluminium buitenschrijnwerk direct na plaatsing
om de mogelijke beschadigingen door derden af te wijzen.
Alle deuren worden indien mogelijk op het einde van het project geplaatst. Alle mogelijke
beschermingen die nodig zijn voor werken van derden zijn ten hunne lasten (laswerken met
spatten, cement, transport van mortel).
Indien de bouwheer niet aanwezig is bij de voorlopige oplevering, met een digitaal
fototoestel, foto’s nemen voor de belangrijke situaties vast te leggen en discussies bij
oplevering te vermijden.
Goede praktijk in geval van opgekleefde latten:
- eerst plaatsen van beglazing
- afkitten
- plaatsen van opgekleefde latten
Het opspannen van vulpanelen gebeurt zoals beglazing.

