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2. Tekening lezen

De streepjes die bij de doorsnedes worden geplaatst, geven aan in welke richting de gevel of het dak

plaatselijk wordt doorgesneden en op welke wijze dit onderdeel dus in een detail wordt weergegeven.

We onderscheiden hierbij horizontale en verticale doorsnedes. Dit wordt dus op de overzichtstekening

met respectievelijk horizontale of verticale streepjes aangegeven.

Bij een horizontale doorsnede wordt de gevel/het dak op de aangegeven plaats in horizontale richting

doorgesneden en weergegeven. Je kijkt als het ware van bovenaf op het doorgesneden dak-/gevel-

deel. Bij een verticale doorsnede wordt de gevel/het dak op de aangegeven plaats in verticale richting

doorgesneden en weergegeven. Je kijkt als het ware vanaf de zijkant naar het doorgesneden dak-

/gevel-deel.

Van gevel- of dakopbouwen kunnen 3D-tekeningen worden gemaakt. Ook deze kunnen horizontaal of

verticaal worden doorgesneden en in een detail worden weergegeven.

Gevelaanzicht met een horizontale doorsnede (B – B) en een verticale doorsnede (A – A)

De verticale doorsnede A – A en de horizontale doorsnede B - B

In de tekeningen van de details worden de elementen weergegeven. Er worden ook onderbroken lij-

nen (streepjes-lijnen) getekend. Hiermee worden delen van elementen aangegeven die op de exacte

plaats van de doorsnede niet zichtbaar zijn.

A

A

B

B

B - B

A - A
binnendoosflens
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2. Tekening lezen

2.2 Detailleringen

Details horen bij een onderdeel van een gebouw. Meestal betreft dit de hoeken/zijkanten en de onder-

of bovenzijde van een gevel, of doorbrekingen zoals ramen en deuren. Bij een dak betreft dit meestal

de dak-beëindigingen en de aansluitingen met doorbrekingen zoals bijvoorbeeld lichtstraten.

Op een detail wordt met name aangegeven:

 de maatvoering;

 de plaats waar elementen worden toegepast en de werkvolgorde;

 de bevestigings- en afdichtings wijze.

2.2.1 Details met ‘opbouwgevels’ (binnendozen en buitenplaten)

Buiten- en binnenhoeken.

Horizontale doorsnede van een geveldeel bij een buitenhoek van een gebouw (SBR)
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2. Tekening lezen

Bovenstaande tekening is een SBR-detail. SBR is een kennisplatform voor de bouw dat onder andere

referentiedetails maakt. Deze zijn door deskundigen uit de praktijk ontwikkeld en voldoen aan het

Bouwbesluit.

De opbouw van deze gevel is van binnen naar buiten als volgt:

 horizontaal geplaatste binnendozen;

 verticaal geplaatste omegaprofielen;

 horizontaal geplaatste buitenplaten.

Aan de HE220A is aan één zijde een stalen hoeklijn getekend om de binnendozen op te kunnen be-

vestigen. Ook de aan te brengen afdichtingsbanden zijn getekend.

Bij de hoek is een hoekstuk achter de beplating geplaatst, dat wordt bevestigd aan de buitenplaten.

Dit is geen praktische oplossing en moeilijk uitvoerbaar. Achter de buitenplaten zijn aan het uiteinde

vulstroken getekend.

Tussen het uiteinde van de buitenplaten en het zetwerk is een maat aangegeven van 10 mm.

Horizontale doorsnede van een geveldeel bij een buitenhoek van een gebouw

De opbouw van deze gevel is van binnen naar buiten als volgt:

 horizontaal geplaatste binnendozen;

 verticaal geplaatste buitenplaten.

hoeken (in graden)

(on)bekende
maten hoekstuk
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2. Tekening lezen

Horizontale doorsnede van de aansluiting van de zijkant van een raam

De verticaal gemonteerde, geprofileerde gevelpanelen worden op UNP-profielen gemonteerd. Het

zetwerk sluit rondom aan op het houten ‘stelkozijn’ en wordt bevestigd op de metalen buitenhuid van

de panelen.

Er zijn afdichtingsbandjes getekend.

2.2.3 Details hellende dubbele daken (dragende- en koud dakplaten)

Bij hellende daken worden verticale doorsnedes getekend. Deze doorsnedes worden vanuit twee ver-

schillende posities bekeken en getekend (kijkrichtingen), namelijk bekeken in de richting van de nok

naar de goot, of haaks op deze richting dus in de lengterichting van het dak.

Bovenaanzicht dakvlak met de twee ‘kijkrichtingen’

Nokdetail

50

35

205

nok

goot

kijkrichtingen
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2. Tekening lezen

 Neem de ingemeten maten (y) minus de gemiddelde overlapmaat (x). De resterende maat is de

breedtemaat van het voorvlak van het zetwerk (z). Deze maten (z) worden op de tekening voor de

bestelling aangegeven.

 Geef bij bestelling ook de kleur en het type profiel van de toegepaste buitenplaat aan.

Inmeten van een zetstuk naast een deur of raam.

 Meet de maat (y) in vanaf het eind van de voorflens van de beplating tot de binnenzijde van de

constructie door hier een rechte lat/rei tegenaan te houden.

 Neem maat (y) minus de gemiddelde overlapmaat (x), minus de ‘aanslagbreedte’ (bijvoorbeeld 25

mm). De resterende maat is de breedtemaat van het voorvlak van het zetwerk (z).

z x

z

z

zetstuk

y
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2. Tekening lezen

Een gebouw/hal met twee kopgevels,twee langsgevels en een hellend dak

Bij de zogenaamde ‘hallenbouw’ heeft het gebouw vaak een plat dak. Hieronder is een 3-dimensio-

nale (3D-) tekening van een hal met een plat dak weergegeven.

3D-tekening van een hal met een plat dak en twee gevelaanzichten

Van de gevels en daken worden dus aanzichten getekend waarop de indeling van te gebruiken ele-

menten zoals binnendozen, buitenplaten of sandwichpanelen is aangegeven. De monteur kan met

behulp van deze tekening de pakketten met elementen op de juiste plaats neerleggen en monteren.

De elementen worden vaak aangegeven met ‘Position-nummers’ (bijvoorbeeld pos 320). Deze ele-

menten/pos-nummers zijn op bijgevoegde lijsten terug te vinden.

Om te voorkomen dat de verkeerde elementen worden gebruikt, of dat elementen op de verkeerde

plaats worden gemonteerd, dient deze tekening dus aandachtig en regelmatig te worden bekeken.

2

7

8

9

1

4

13

10

3

6

5

11

14
12

16

15



Monteur metalen gevels en daken

3

2. Tekening lezen

Ook wordt op een overzichtstekening met cijfers of letters of een combinatie hiervan verwezen naar

de bijbehorende details/doorsneden.

Gevelaanzicht met de indeling van binnendozen en verwijzing naar de details

Op een tekening worden vaak ook hoogtematen/peilmaten aangegeven (bijvoorbeeld 2500+). Dit zijn

maten die worden gerelateerd aan de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

Op de tekening staan stramienlijnen (of systeemlijnen) aangegeven. Een stramien is een rekenmaat

bij een gebouw waarop diverse onderdelen zoals plafond- en wandsystemen zijn afgestemd.

De stramienlijnen vormen een assenstelsel waarvan de oorsprong zich in de linker onderhoek van de

tekening bevindt. De lijnen worden beëindigd met een cirkel waarin een code (nummer of letter) wordt

gezet. Horizontaal worden de lijnen vanaf 1 genummerd en verticaal beginnend met A.

Stramienlijnen zijn hulplijnen op de tekening en dienen ter oriëntatie en plaatsbepaling.

Tekening met de stramienen/stramienlijnen

verticale doorsnede 02

horizontale doorsnede 09 pos-nummer 320

A

B

C

D

1 2 3 4 5
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2. Tekening lezen

Een deel van een dak met de indeling van de dakplaten, plaats van een lichtstraat en verwijzing naar

de details

Gebouwen hebben soms een hellend/schuin dak. Hieronder is in 3D een deel van een gebouw met

een hellend dak getekend. De bijbehorende details/doorsneden zijn op de tekening aangegeven.

3D-tekening van een gebouw met hellende daken

Bij de doorsnedes horen de details/detailleringen. Een detail betekent letterlijk een onderdeel van een

groter geheel. Detailleren betekent letterlijk bijzonderheden beschrijven, uitwerken, op grote schaal in

tekening brengen. Een detail is dus een uitvergroting van een onderdeel van een gebouw.

9
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2. Tekening lezen

Bovendetail van een metalen gevel, aansluitend op een plat dak (dakrand detail).

Verticale doorsnede van de aansluiting bij de dakrand (SBR)

De opbouw van deze gevel is van binnen naar buiten als volgt:

 horizontaal geplaatste binnendozen;

 verticaal geplaatste omegaprofielen;

 horizontaal geplaatste buitenplaten.
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2. Tekening lezen

2.2.5 Praktische uitwerking van op elkaar aansluitende details

Op detailtekeningen worden de doorsnedes uitvergroot weergegeven. Van de plaats waar doorsnedes

samenkomen en op elkaar aansluiten, zoals de onder- of bovenzijde met de langszijde rondom door-

brekingen, wordt geen detail gemaakt. Het zetwerk dat in de details wordt aangegeven, wordt hier op

elkaar aangesloten.

De uitvoering hiervan wordt door de monteur bepaald en moet voldoen aan de eisen van ‘goed vak-

manschap’.

Details die bij een gebouw overeenkomen, dus hetzelfde zijn, worden op dezelfde wijze afgewerkt.

Details moeten waterdicht worden uitgevoerd.

Een aansluiting van zetstukken boven/onder en naast een raam of deur

Indien mogelijk wordt het zetwerk vooraf gemonteerd en pas daarna de buitenbeplating. Deze werk-

wijze is gemakkelijker uitvoerbaar en beter controleerbaar dan andersom.

Vooraf gemonteerd zetwerk bij een raam
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2. Tekening lezen

 Meet de maat vanaf de voorzijde van de beplating tot tegen de constructie en geef deze maat aan

op de tekening (w).

Inmeten van een zetstuk naast een overheaddeur.

 Meet de maat (y) in vanaf het eind van de voorflens van de beplating tot de binnenzijde van de

constructie door hier een rechte lat/rij tegenaan te houden.

 Neem de ingemeten maat (y) minus de gemiddelde overlapmaat (x). De restmaat is de breedte-

maat van het voorvlak van het zetwerk (z).

x z 25

25

z

w

aanslagbreedte

w

zetstuk

y
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3. Maattoleranties

3 Maattoleranties

3.1 Algemeen

Maattoleranties zijn afwijkingen ten opzichte van de theoretische maatvoering. De maatvoering zoals

opgenomen op de tekeningen en details kan niet altijd exact worden aangehouden. Hiervan mag wor-

den afgeweken, maar wel binnen vooraf bepaalde en vastgelegde grenzen (toleranties).

Een groot aantal relevante toleranties is vanuit onder andere diverse Nederlandse of Europese nor-

men overgenomen en vastgelegd in de ‘Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken’ (KWR).

Maattoleranties kunnen worden veroorzaakt door:

 afwijkingen/toleranties in de achterconstructie;

 afwijkingen/toleranties van de toegepaste materialen;

 de montage.

Maattoleranties kunnen worden beperkt door:

 mogelijke instelbaarheid van gevel- en bevestigingssystemen;

 al of niet aanwezige camouflage-mogelijkheden (restmaten e.d.).

De toelaatbare eindtolerantie van een gevelconstructie = maximale toleranties achterconstructie +

maximale materiaaltoleranties + maximale montagetoleranties – instelbaarheid gevelconstructie

Als de afwijkingen (te) groot zijn, kunnen deze leiden tot onvolkomenheden/onvlakheden in een gevel

of dakconstructie en dan zichtbaar worden. Zelfs als deze binnen de hiervoor geldende toleranties

vallen kunnen deze toch zichtbaar zijn.

3.2 Kritische systemen

Bepaalde systemen zijn gevoeliger voor afwijkingen/toleranties. De reden is dat deze systemen on-

vlakheden en toleranties eerder tonen en/of dat de mogelijkheden om deze te beperken middels in-

stelbaarheid en/of ‘camouflage’ klein of zelfs geheel niet aanwezig zijn.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende systemen:

 Sandwichpanelen met geprefabriceerde (prefab) hoekelementen. Vooral als er geen mogelijkhe-

den zijn om maattoleranties te corrigeren in hoeken en/of bij detailaansluitingen;
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3. Maattoleranties

Uitzetting en beschadiging van donker gekleurde beplating/zetwerk

Ook bij daken kan het veelvuldig bewegen van de beplating leiden tot het loskomen van schroeven.

Beweging van de schroeven is aan de buitenzijde zichtbaar

3.6 Montage

Montagetoleranties worden gemeten onder ‘normale’ weersomstandigheden, bij een bedekte hemel.

De invloed van temperatuursverschillen wordt, indien aan de orde, verrekend (referentietemperatuur is

15°C).

Maatafwijkingen en de hieruit volgende onvolkomenheden/onvlakheden moeten tot een minimum

worden beperkt. Een juiste montage kan het eindresultaat positief beïnvloeden. De volgende zaken

worden hierbij sterk aanbevolen:

 controleren van de achterconstructie en de toe te passen materialen vóór montage, en het zono-

dig (laten) aanpassen/vervangen hiervan;

 opnemen van ‘tolerantiebuffers’;
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3. Maattoleranties

Restmaten bij trapezium-vormige buitenbeplating

Wegwerken van mogelijk lengteverschil achter zetwerk

 elementen en/of zetwerk niet in één lijn/gelijk met elkaar monteren, maar iets voorbij elkaar laten

doorlopen (gelijk = ongelijk);

 rekening houden met temperatuursvervormingen;

 correct aanbrengen van voldoende bevestigingen, op de juiste plaats;

 werken met mallen;

 uitzetten van maten en gelijkmatig verdelen van maatafwijkingen;

 werken vanuit een vast punt en niet vanuit reeds gemonteerde beplating of andere elementen;

 eerst de stijfste elementen monteren;

 niet te ver uitwerken van platen.

tolerantie
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3. Maattoleranties

In de KWR zijn toleranties betreffende enkele montage-situaties aangegeven.

Maximale afwijking van het verlopen van een voeg bij sandwichpanelen (geldt ook voor aansluitend

zetwerk), zowel horizontaal als verticaal:

± 2,5 mm ten opzichte van de theoretische voegbreedte

Afwijkingen bij een voeg/naad tussen panelen

theoretische voegbreedte

plus-tolerantie

min-tolerantie
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4. Duurzaamheid

4 Duurzaamheid

De verwachte technische levensduur van gecoat aluminium en verzinktstalen, gecoate gevel- en dak-

platen, mits correct verwerkt conform de KWR en mits de montage- en onderhoudsvoorschriften van

de leverancier correct worden opgevolgd, bedraagt ‘normaliter’ 15 tot 50 jaren.

De levensduur van de gevel-/dakopbouw (materialen en coatings) wordt o.a. bepaald door:

 een juiste materiaalkeuze, afhankelijk van het binnen- en buitenklimaat;

 een goed ontwerp en detailleringen;

 juiste wijze van transport en opslag;

 een goede uitvoering van de montagewerkzaamheden;

 juiste reiniging en onderhoud.

De duurzaamheid van materialen wordt steeds beter doordat het milieu sterk is verbeterd (minder

vervuilend) en door de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige coatings.

4.1 Materialen/metalen

Geprofileerde platen en huiden van sandwichpanelen worden meestal gemaakt van dunne staalplaat.

Doorsnede van een gecoate staalplaat (1 mm = 1000 µm (micrometer))

25 – 200 µm
coating (incl. primer)

zinklaag

staalplaat

zinklaag

interieur-coating

0,6 – 1,2 mm

17 – 20 µm

± 15 - 15 µm
optioneel

legeringslaag

legeringslaag

17 – 20 µm

(binnen)

(buiten)
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4. Duurzaamheid

Risicoklassen Duurzaamheidsklassen

1 2 3 4 5

1 O O O O O

2 O O O (O) (O)

3 O O (O) (O)-(X) (O)-(X)

4 O (O) (X) X X

5 O X (X) X X

O natuurlijke duurzaamheid voldoende

(O) natuurlijke duurzaamheid in principe voldoende, maar onder bepaalde omstandig-

heden is verduurzaming aan te bevelen

(O)-(X) natuurlijke duurzaamheid kan voldoende zijn, maar de houtsoortkeuze, de im-

pregneerbaarheid en de toepassing bepalen de wenselijkheid van verduurzaming

(X) verduurzaming aanbevolen, maar voor bepaalde toepassingen kan de natuurlijke

duurzaamheid voldoende zijn

X verduurzaming noodzakelijk

4.3 Corrosie

Aluminium en staal kunnen corroderen onder invloed van water en zuurstof.

Bij corrosie van verzinkt staal wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘rode roest’ (bruin roest) en

‘witte roest’. Bij rode roest (bruin roest) is de kathodische bescherming van de zinklaag verdwenen.

De beplating moet dan worden gerepareerd.

Bij gecoat verzinkt staal dat wordt aangetast, is over het algemeen eerst wit roest te zien en pas later

bruin roest.

Witte roest treedt met name op bij nieuwe, verzinkt stalen elementen die worden opgeslagen onder

vochtige condities en niet goed worden geventileerd. Dit treedt bijvoorbeeld op in een vochtig pakket

met dicht op elkaar gestapelde, geprofileerde verzinkte staalplaten.

Risico ‘wit roest’ bij onjuiste opslag van verzinkt stalen dakplaten
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4. Duurzaamheid

Witte roest is vrijwel onschadelijk als het materiaal grenst aan standaard binnen-condities. Bij andere

binnen-condities is het mogelijk wel schadelijk omdat de beschermingskwaliteit sterk is teruggelopen.

Esthetisch is het in het algemeen onacceptabel.

De ernst van aantasting is hierbij met name afhankelijk van de omgevingstemperatuur (ernstiger bij

hogere temperaturen) en de tijdsduur dat deze aantasting plaatsvindt.

De zinklaag wordt hierdoor wel aangetast.

Bij niet te sterk door ‘witroest’ aangetaste platen moet dit worden verwijderd met een niet al te harde

borstel (geen staalborstel). Daarna wordt het oppervlak met water schoongespoeld en opgedroogd.

Witte roest op verzinkt stalen dakplaten

Als verschillende metalen met elkaar in contact komen, kan dit leiden tot zogenaamde ‘contact-

corrosie’. Hoe verder metalen van elkaar afstaan in de spanningsreeks, hoe sneller er, bij contact,

corrosie zal optreden.

Processen van contactcorrosie

groot anode oppervlak

klein anode oppervlak snelle corrosie

geen of langzame corrosie

edeler metaal: kathode (bijv. staal)

onedeler metaal: anode (bijv. aluminium)
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4. Duurzaamheid

Gevel in Noordwijkerhout met vanaf het dak in de gevel stromend water

Plastisol coating toegepast op een dak, zeer dicht bij de kust (Vlissingen).

Opmerkingen:

Als op de exterieurzijde van ‘koud’dakplaten en dakpanelen een coating wordt toegepast met een

laagdikte < 35 µm wordt deze voorzien van een beschermfolie. Ook in andere situaties waarbij er kans

op beschadiging van de coating bestaat tijdens transport, opslag, handling en/of montage is dit aan te

bevelen.

Geperforeerde stalen gecoate beplating is ongeschikt voor buitentoepassing of agressieve binnen-

condities (klimaatklassen 4 en 5), tenzij deze coating na het perforeren is aangebracht.

Voor coatingoppervlakken grenzend aan een binnenruimte gelden geen specifieke eisen, tenzij de

binnentemperatuur > 25 °C en/of RV-binnen > 65% en/of er is sprake van agressieve processen/stof-

fen in de omsloten ruimte, dan wel van een intensieve reiniging met niet-neutrale reinigingsmiddelen.

Binnenruimten zijn ingedeeld in klimaatklassen afhankelijk van de dampdruk/luchtvochtigheid.
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6 Binnendoosconstructies

Gevelopbouw met binnendozen

Binnendozen zijn specifiek ontworpen voor de toepassing in gevelconstructies.

Binnendoosconstructies bestaan uit een binnenblad opgebouwd uit horizontaal gemonteerde

binnendozen, eventueel een tussenconstructie en geprofileerde buitenbeplating.

De horizontaal gemonteerde binnendozen overspannen de afstand spant tot spant (in Nederland

meestal ca. 5 meter).

De binnendozen vormen een nagenoeg vlakke binnenafwerking en zijn de drager van de isolatie. De

buitenbeplating wordt aan de binnendozen bevestigd (eventueel middels een tussenconstructie).

Binnendozen lenen zich vooral goed voor de volgende toepassingen en situaties:

 opslaghallen van uiteenlopende goederen met uiteenlopende binnencondities in alle vormen en

maten;

 productiefaciliteiten voor uiteenlopende productieprocessen met uiteenlopende binnencondities

in alle vormen en maten;

 winkels, garages, (auto)showrooms, sportaccommodaties etc.

Binnendozen lenen zich minder goed, of zijn zelfs ongeschikt voor de volgende toepassingen en

situaties:

 gebouwen waaraan zeer hoge esthetische eisen worden gesteld;

 koel- en vrieshuizen;

 gebouwen met geëiste isolatiewaarden Rc > 3,5 m² K/W;

 gebouwen met een hoge interne relatieve luchtvochtigheid (RV > 65%).
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6. Binnendoosconstructie

6.1 Montage binnendozen

Binnendozen zijn geprofileerde metalen elementen die bijna altijd aan gevels worden gemonteerd.

Binnendozen

Binnendozen zijn er in verschillende maten en uitvoeringen. In Nederland heeft de meest toegepaste

binnendoos een werkende breedte van 500 mm en een hoogte van 90 mm (type 90/500).

Binnendozen zijn ook leverbaar in andere breedtes zoals 400 mm, 450 mm en 600 mm, en hoogtes

zoals 100 mm, 130 mm en 150 mm.

Er zijn binnendozen waarvan het binnenoppervlak is geperforeerd. Hierdoor kan het geludsniveau in

een ruimte worden verminderd/gereduceerd, doordat een deel van het geluid dat in deze ruimte wordt

geproduceerd door deze gaatjes heengaat en door de achterliggende isolatie wordt opgenomen/

geabsorbeerd (geluidsabsorptie).

Een geperforeerde binnendoos

De minimale materiaaldikte van binnendozen dient te zijn (conform de Kwaliteitsrichtlijn metalen

gevels en daken (KRL)):

 Binnendozen < 500 mm 0,70 mm (< betekent kleiner dan en gelijk aan)

 Binnendozen > 500 mm 0,75 mm (> betekent groter dan)

 Geperforeerde binnendozen 0,75 mm

500

90

500

90
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6. Binnendoosconstructie

6.2 Aanbrengen van de isolatie

In binnendozen worden isolatieplaten geplaatst. De breedtematen van de isolatieplaten zijn afgestemd

op de breedtematen van de binnendozen. De dikte van de isolatie kan groter zijn dan de binnendoos-

hoogte. Een deel van de isolatie steekt dan voorbij de binnendoosflensen.

Isolatieplaten in en vóór de binnendozen

Doordat het deel van de isolatie dat voorbij de binnendozen doorloopt niet wordt samenge-

drukt/gecomprimeerd tijdens het monteren van de buitenbeplating (door gebruik van speciale schroe-

ven), worden lijnvormige koudebruggen voorkomen en de isolatiewaarde van de gevel verhoogd.

Gevelsysteem met koudebrugonderbreking (zonder lijnvormige koudebruggen)

6.2.1 Toegepaste isolatiematerialen

Bij metalen gevels wordt vooral minerale wol (minerale vezels) toegepast als isolatiemateriaal. Het

gaat hierbij om glaswol en steenwol.
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6. Binnendoosconstructie

Strak op de waterslag gemonteerd zetstuk

Aan de bovenzijde worden de verticale zetstukken afgedekt door de lekdorpel waardoor inwatering

wordt voorkomen.

Strak afgewerkte aansluiting van lekdorpel en (verticaal) zetstuk

Bij trapezium-vormige buitenplaten loopt de lekdorpel naast de doorbreking door tot aan het lijf van de

eerste doorlopende golf van de buitenplaat.

Zetwerk bij een deur
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7 Sandwichpanelen gevels

7.1 Algemeen

Een gevel met verticaal gemonteerde panelen

De hier besproken sandwichpanelen zijn opgebouwd uit een metalen binnenplaat, een kern van

isolatiemateriaal (o.a. PUR, PIR, EPS, phenol en steenwol) en een metalen buitenplaat. Essentieel bij

deze sandwichpanelen is de hechting tussen deze genoemde materialen. De draagkracht van de drie

losse onderdelen van een paneel is namelijk niet te vergelijken met de draagkracht van het sandwich-

element.

De draagkracht van de drie losse onderdelen is niet gelijk aan die van het sandwich-element

Er worden ook panelen toegepast die aan de binnenzijde zijn afgewerkt met een folie. Dit zijn in

principe geen sandwichpanelen, hoewel ze dus ten ontrechte soms wel zo worden genoemd.

Enkele isolatiematerialen zoals PUR en PIR worden opgeschuimd. Deze hechten hierbij onder druk

aan de metalen platen (binnen- en buitenhuid).

De opgeschuimde panelen worden in een continuproces geproduceerd. Volledige vulling en hechting

is hierbij essentieel. Meestal wordt bij deze productiewijze op de buitenhuid geschuimd om aan deze

zichtzijde zeker te zijn van een zo strak mogelijk eindresultaat.
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7. Sandwichpanelen gevels

Afwaterend geplaatst pakket met panelen

De panelen worden bij voorkeur aan de meest opgehoogde zijde afgedekt met een dekzeil. Ventileren

moet hierbij wel mogelijk blijven.

Afdekken van panelen met een dekzeil

Om beschadiging te voorkomen worden maximaal twee volle pakketten op elkaar gestapeld.

Maximaal 2 volle pakketten op elkaar plaatsen



Monteur metalen gevels en daken

9

7. Sandwichpanelen gevels

Panelen bij voorkeur op hun zijkant omhoog hijsen

Als lange dunne panelen op hun platte zijde omhoog worden gehesen, kunnen schades ontstaan zo-

als breuk in het isolatiemateriaal of onthechting van de metalen huiden.

Risico op schade tijdens het ophijsen van lange panelen op de platte zijde

Voorbeeld van op de platte zijde ophijsen van gevelpanelen

Bij verticale montage kunnen de panelen aan de bovenzijde met een soort U-profiel worden getrans-

porteerd. De gaten die hiervoor in het paneel worden geboord, worden zo geplaatst dat deze later bijv.

onder de dakkap vallen en dan niet meer zichtbaar zijn.
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7. Sandwichpanelen gevels

7.4 Montage panelen horizontaal

Voorbeeld van een horizontaal gemonteerde gevel

Bij horizontaal gemonteerde panelen worden meestal éénvelds-panelen toegepast.

Éénvelds en tweevelds- panelen

Bij de kopse zijde worden de panelen op een verticale kolom bevestigd (zichtbaar of onzichtbaar). Ter

plaatste ontstaat een kleine opening (stuiknaad).

Voorbeeld van twee verticale stuiknaden waarbij de rechter naad is afgewerkt met zetwerk

De kopse zijde van de panelen wordt afgewerkt met zetwerk. De ruimte tussen de panelen wordt vol-

ledig opgevuld met isolatie die dezelfde kwaliteiten heeft als die van de panelen (o.a. in verband met

de isolatiewaarde en/of brandveiligheid).

éénvelds paneeltweevelds paneel


