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Bestekbeschrijving CP 130

Systeem

Het schuifdeursysteem, opgebouwd uit thermisch onderbroken aluminium profielen, laat toe om zowel duorail als monorailchuiframen te fabriceren. Hierbij wordt er steeds gebruik gemaakt van dezelfde vleugelprofielen. Enkel de kaderprofielen wijzigen i.f.v. het gekozen schuifraamtype.

Het systeem beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten:
	een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op het verbindingssysteem door de polyamide strippen (ATG 10/H722)

een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op de gebruikte isolatiestrippen en de materialen waaruit ze zijn samengesteld (ATG 08/H672 of ATG 06/H730 of ATG 08/H719)
een ISO 9001-certificaat van de systeemleverancier (kwaliteit vanaf de ontwikkeling tot de levering).
	ITT testrapporten conform de productnorm EN 14351-1 die van toepassing is in het kader van CE markering, welke verplicht is.
	de resultaten van de thermische berekeningen voor de kader/vleugel-combinaties liggen tussen de volgende waarden: 2,48 < Uf ≤ 4,29 W/m2K (volgens EN 10077-2).
	de resultaten van de thermische berekeningen voor de kader/vleugel-combinaties van de HI-versie liggen tussen de volgende waarden: 2,35 < Uf ≤ 4,24 W/m2K (volgens EN 10077-2).
	proefrapporten die de prestaties van wind - en waterdichtheid aantonen conform de NBN B25-002-1.
Kopijen van deze certificaten en testverslagen moeten, op aanvraag van de architect, onmiddellijk kunnen voorgelegd worden.

De constructeur dient te werken volgens de geldende productnorm EN 14351-1. De CE-markeringsdocumenten (CE-label, verklaring gereglementeerde stoffen en de conformiteitverklaring) dienen voorgelegd te kunnen worden evenals een  procescertificaat, afgeleverd door een Belgisch Notified Body, welke  aantoont dat de productie in overeenstemming is met de EN 14351-1.

Profielen

De aluminium profielen zijn geëxtrudeerd uit de legering EN-AW6060B volgens EN 573-3 met bijkomende vereisten om de corrosieweerstand te verhogen: Zn ≤ 0,15 %, Cu ≤ 0,02 %, Pb ≤ 0,022 %, Si: 0,30 – 0,55 %, Fe: 0,10 – 0,30 %, Mg: 0,35 – 0,60 %, Mn ≤ 0,10 %,  Cr ≤ 0,05 %, Ti ≤ 0,10 %, andere elementen individueel ≤ 0,05 %, samen ≤ 0,15 %. De mechanische kenmerken beantwoorden aan de norm EN 755-2 met nabehandeling T66 of aan norm DIN 1748-1 met F22 . De toleranties zijn gebaseerd op de norm EN 12020-2 of aan DIN 17615-3.

De profielen bestaan uit twee aluminium halfschalen die door de systeemleverancier zelf machinaal worden geassembleerd tot driekamerprofielen met behulp van twee doorlopende isolatiestrippen. 
Het systeem laat toe binnen en buiten een verschillende kleur toe te passen.

De thermisch geïsoleerde aluminium buitenkaderprofielen kunnen volgende bouwdieptes hebben:
	110 mm (speciaal terugspringend kader voor bijvoorbeeld verandatoepassingen)

130 mm (standaard, zowel binnen als buiten vlak liggend met de vleugelprofielen)
139 mm (profiel voor verzonken plaatsing, aan de binnenzijde voorzien van een extra lip om de vloer gelijk te  kunnen leggen met de bovenzijde van het kaderprofiel)
181 mm (drierail). 

De buitenkaders kunnen één,twee of drie rails hebben. De monorailtoepassing heeft één schuivende vleugel, het vaste deel wordt rechtstreeks beglaasd in het buitenkaderprofiel.  
Het duorailsysteem laat schuifbewegingen toe van primair en secundair schuivende vleugels. 
Het drierailsysteem laat een combinatie toe van primair en secundair schuivende vleugels.

De vleugelprofielen hebben een diepte van 59 mm. De aanzichtbreedte van de vleugel is 94 mm, die van de T-profielen 76, 89, 102, 115 of 154 mm. De aanzichtbreedte van de middenstijl bedraagt 69 mm of 98 mm.*

De structurele profielwanden hebben een nominale dikte tussen 1,6 en 2,5 mm. 
De wanddikte is systeemgebonden, wordt berekend door de systeemleverancier en is afhankelijk van de profielgeometrie, de grootte van het profiel en de functionaliteit. Het profiel moet voldoen aan alle geldende normen. 
Deze profielwanden vormen tevens de binnenkamer waarin zich de pers- of schroefhoeken bevinden, alsook de binnen- en buitenaanslaglippen.

De sponninghoogte van de profielen en de glaslatten bedraagt 25 mm. De geëxtrudeerde glaslatten clipsen over de volledige profiellengte vast. Ze liggen in hetzelfde vlak als de vleugel. 
Het systeem laat toe om glasdiktes tot 43 mm te plaatsen.

optie: 	Inbraakvertragende glaslatten.
De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als de vleugel. De inbraakvertragende glaslatten zijn kokervormig en niet clipsend. Ze worden op hun plaats gehouden door de druk van de beglazing naar binnen toe, een speciale detaillering in plaats van het klassieke clipsdetail en zonder hulp van kunststof stukjes. Het uitstoten van de glaslatten van buiten naar binnen toe met bijvoorbeeld een schroevendraaier, wordt hierdoor bemoeilijkt.  
	
De sponninghoogte van de glaslatten bedraagt 25 mm.
	
Ontluchting van glas en panelen dient voorzien te worden.

Thermische onderbreking

De thermische onderbreking bestaat uit Ω-vormige strippen in polyamide 6.6 die met glasvezels (min. 25 %) versterkt zijn en voorzien van lijmstrippen. De breedte van deze isolatiestrippen bedraagt 23 mm voor de vleugels en 32 mm voor de buitenkaders. Alle andere verbindingsstrippen zijn verboden.
Ter hoogte van de stegen van het kaderprofiel wordt bijkomend een hard PVC profiel met meerdere kamers geplaatst ter verhoging van de warmteweerstand.

Bij de assemblage worden de profielgroeven mechanisch gekarteld. Door het dichtdrukken van de profielgroeven wordt de verbinding verzekerd. In geval van moffelen na de isolatie van de profielen, zijn de verbinding tussen profielen en strippen, maar ook de water- en winddichtheid tussen profielen en isolatiestrippen extra gegarandeerd door het smelten van de lijmstrippen.

Om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de BUtgb goedkeuring moet de assemblage van het thermisch onderbroken profiel worden uitgevoerd doorde systeemleverancier. Niet gecontroleerde assemblages worden geweigerd.

Assemblage

De hoekverbindingen tussen de profielen worden gevormd door profielen in verstek te zagen en vervolgens pneumatisch te persen. 
Elke hoek bevat de volgende verbindingsstukken:

Vleugelprofielen:

	pershoeken
De twee pershoeken (aluminium legering EN-AW6060-T66) laten het persen van de profielen toe. De profieldoorsneden worden afgedicht met behulp van een neutrale elastische dichtingskit. Vervolgens worden aluminium profielkamers gevuld met een tweecomponenten-lijm (EPOXY). Tenslotte worden de pershoeken in de aluminiumkamers aangebracht.

De compatibiliteit tussen lijm en aluminium systeem moet op vraag van de architect kunnen aangetoond worden door voorlegging van een technische fiche. Tijdens het persen worden de in verstek gezaagde profielen tegen elkaar aangeduwd.

	speciale steunhoeken in aluminium
Drie speciale steunhoeken in aluminium worden in de aanslaglip van de vleugelprofielen geschoven en zorgen ervoor dat het verstek perfect vlak is. De steunhoeken dienen verlijmd te worden d.m.v. een tweecomponentenlijm.


	vulhoeken in kunststof
Om de waterdichtheid van het verstek te garanderen wordt een vulhoek in kunststof tussen de isolatiestrippen gelijmd, zowel bij de buitenkaders als bij de vleugels. Het vormt de afwerking van de assemblage waarbij de ruimte tussen de strippen wordt opgevuld. 


Kaderprofielen:

De hoekverbinding gebeurt op dezelfde manier als bij de vleugelprofielen, maar met een extra afdichtingsstuk in de aluminium profielkamers waartegen de 2-componentenlijm wordt aangebracht.

Dwarsverbindingen (T-verbindingen)

Dwarsprofielen worden bevestigd met T-verbinders. De T-verbinder wordt in de vleugel vastgezet met schroeven en/of doordrukschroeven of nagels. De T-verbindingen worden afgedicht met een afdichtingproduct met blijvende elasticiteit. Deze hoek- en T-verbindingen doen geen afbreuk aan de isolatie eigenschappen van de constructie.

In geval een vast gedeelte is voorzien, wordt dit met 2 schroeven per zijde met behulp van bijhorende steunstukken, op het vaste kader geschroefd waarbij:
	hetzij het geleidingsgedeelte aan de buitenzijde van de buitenkader verscholen wordt (duorail)
	hetzij het vaste raamkader afgedekt wordt (monorail) door het plaatsen van een trapprofiel over drie zijden van het element. Dit trapprofiel is voorzien van een borsteldichting aansluitend tegen het schuivend vleugelprofiel, waardoor de lucht- wind- en waterdichtheid van het systeem gegarandeerd blijft. Het profiel is eveneens voorzien van een vertanding, waardoor een goede grip verzekerd wordt. 


De middenstijl vormt de sluiting tussen twee profielkaders. Deze wordt gerealiseerd met behulp van wisselprofielen die op hun beurt gevormd worden door op de vleugelprofielen een kunststofprofiel te schroeven, waarop een aluminium afdekkap geclipst wordt. Het kunststofprofiel wordt onzichtbaar bevestigd, en is voorzien van een aangeëxtrudeerde rubberflap, zodat de 4 mm speling tussen beide wisselprofielen gedicht wordt, waarbij de beoogde lucht-, wind- en waterdichtheid van het systeem behouden blijft. Een bijkomend dichtingsstuk onderaan het middenprofiel verbeterd de waterdichtheid ter hoogte van de overgang tussen beide vleugels. De aanzichtbreedte van de middenstijl bedraagt 69 mm of 98 mm.* Indien nodig kan een bijkomend versterkingsprofiel op de binnenzijde en/of buitenzijde van het wisselprofiel onzichtbaar worden geschroefd. 

De dichting tussen de buitenkaders en de vleugelprofielen gebeurt door middel van dubbele borsteldichtingen.

De schuifdeuren kunnen voorzien worden van een bovengemonteerde modulaire verluchting, die toelaat het geheel te verankeren op de klassieke manier. De profielen voor de schuifdeur én de verluchting komen van dezelfde fabrikant.

Dichtingsrubbers

De buitenkader bij monorailschuifdeuren en alle opengaande delen zijn voorzien van beglazingsdichtingen in EPDM, volgens TV110.


Drainage en ontluchting

Alle schuifdeuren moeten voorzien zijn van een drainagesysteem in de onderregels van de vaste kader en de vleugel en in de horizontale T-profielen.

Bij elke schuifdeur worden er drainageopeningen voorzien met een maximale afstand tot de hoek van 100 mm. De maximale afstand tussen 2 drainageopeningen bedraagt 800 mm. 
De drainagevoorschriften van de systeemleverancier moeten strikt gevolgd worden.

Ontluchting van glas en panelen dient voorzien te worden.

Beslag (standaard type)

Het hang- en sluitwerk is ingebouwd en maakt de voorgeschreven openingsrichting mogelijk. 
De zichtbare onderdelen zijn van dezelfde / een andere kleur als de profielen.*

De ingebouwde sluitingen en de handgrepen zijn vervaardigd uit een aluminium gietlegering AlMg 3 - NBN 436.01 of gelijkwaardig. De voorgestelde modellen moeten door de architect goedgekeurd worden.

Het sluitwerk is in geëxtrudeerd aluminium (legering EN-AW6060-T66), in inox  of in aluminium gietlegering 
AlMg3 - NBN 436.01. In geen geval is gechromateerd staal toegelaten.

Alle schroeven zijn uit roestvrij staal.

De schuifdeur beweegt d.m.v. kunststof wielen over een inox rail en een dubbele borsteldichting waarborgt de wind- en waterdichtheid over de hele omtrek van de schuifdeur. De loopwielen worden centraal geplaatst in het vleugelprofiel om een optimale overdracht van de gewichten te bekomen. De schuifdeuren worden voorzien van een veiligheidsslot met cilinder en met een 2-of 4-puntsluitingsmechanisme.* De cilinder bedient het slot zelf, er is dus niet noodzakelijk een kruk nodig. Een trekker volstaat eventueel om de vleugel te openen.

Openingswijze:
a)	Monorail
	Opmerking: Enkel de schuifelementen zijn opgebouwd op basis van verscheidene kaders.
	De vaste delen worden rechtstreeks in de vaste kader beglaasd.
	De schuivende delen zitten steeds aan de buitenzijde.
	Openingswijze:*
	of : 	De schuifdeur is samengesteld uit een actieve vleugel en een vast deel.
	of : 	De schuifdeur is samengesteld uit twee actieve vleugels en een vast centraal deel. 
De vleugels kunnen afwisselend naar het midden worden geopend.
	of : 	De schuifdeur is samengesteld uit twee centrale actieve vleugels en twee vaste delen.

b)	Duorail
	Opmerking: Alle delen, zowel vaste als schuivende, zijn opgebouwd op basis van verscheidene kaders. Het uitzicht van de vaste delen is dus hetzelfde als dit van de schuivende delen. 
	De actieve vleugel zit standaard aan de binnenzijde. Openingswijze:*
	of : 	De schuifdeur is samengesteld uit een actieve vleugel en een vast deel.
	of : 	De schuifdeur is samengesteld uit een actieve vleugel met handgreep en een passieve vleugel 
(poetsvleugel) met verzonken komgreep.
	of :	De schuifdeur is samengesteld uit twee actieve vleugels en een vast centraal deel. 
		De vleugels kunnen afwisselend naar het midden worden geopend.
	of : 	De schuifdeur is samengesteld uit twee centrale actieve vleugels en twee vaste delen.
	of :	De schuifdeur is samengesteld uit twee centrale actieve vleugels en twee passieve zijvleugels 
(poetsvleugels) met verzonken komgreep.

c) Drierail
Opmerking: Alle delen, zowel vaste als schuivende, zijn opgebouwd uit vleugelprofielen. Het uitzicht van de vaste delen is dus hetzelfde als dit van de schuivende delen. Alle delen kunnen zowel schuivend als vast zijn.

Invullingen

De beglazing of de panelen worden geplaatst met beglazingsdichtingen in EPDM of met een neutrale siliconekit.* Ontluchting en drainage van het glas of de panelen dienen te worden voorzien.

Inbraakwerende schuifdeur

De schuifdeuren zijn uitgerust met een inbraakwerende beslagset bestaande uit inbraakvertragende krukken, een 5-puntsluiting met veiligheidsslot en profielcilinder in combinatie met kokervormige glaslatten. De hoeken van de profielen die glas bevatten, worden versterkt met een plaatselijke lipversteviging.

Plaatsing en verankering

De schuifdeuren dienen perfect loodrecht en waterpas geplaatst te worden. De bevestiging aan de ruwbouw gebeurt ofwel rechtstreeks doorheen de profielen (enkel zijdelings en bovenaan) met bijvoorbeeld schroeven en pluggen, ofwel met behulp van bevestigingsankers: 
	de bevestigingen mogen niet minder dan 40 mm van de wand van de ruwbouw worden aangebracht

de verankering mag geenszins het draagvermogen van de aangrenzende bouwonderdelen beïnvloeden
alle verankeringen, voor zover niet uit aluminium of roestvrij staal, dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het aluminium veroorzaken
bij de plaatsing van de ramen worden er voldoende bevestigingen voorzien:
	er dienen aan alle zijden minstens twee bevestigingen aangebracht te worden met een maximale afstand tot de hoek van 200 mm

de afstand van de bevestigingen onderling bedraagt maximum 700 mm
op de plaatsen waar een tussenregel of tussenstijl, boven- of onderregel aansluit, moet de verankering op maximum 200 mm naast de stijl- of regelaansluiting worden aangebracht. Hierdoor wordt bereikt dat de tussenregel en de tussenstijl een lengteverandering (ten gevolge van temperatuursverandering) zonder schade kunnen ondergaan

Het schrijnwerk dient voldoende ver achter de neg van de ruwbouw geplaatst te worden, zodat een goede dichting tussen beide gerealiseerd kan worden.

Opmerking: de verankeringen dienen dusdanig aangebracht te worden dat er nooit krachten van de ruwbouw overgedragen worden naar het schrijnwerk.

Aansluiting raam / ruwbouw met betrekking tot EPB-aanvaarde bouwknopen
De ruimte tussen het schrijnwerk en de ruwbouw wordt opgevuld met vochtuithardende eencomponenten polyurethaanschuim. De lambdawaarde  van het schuim is 0,025 W/mK of lager. Het schuim draagt ook bij tot een goede akoestische isolatie. Voor een voegbreedte van 30 mm wordt een reductie R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3) behaald. Hiervoor moet steeds een testrapport van een erkend notified body voorgelegd kunnen worden. Deze isolatie wordt zodanig aangebracht dat de ruimte tussen het schrijnwerk en de gevelisolatie volledig wordt opgevuld. Hierbij wordt de themrische onderbreking van de profielen volledig afgedekt. Rechtstreeks contact tussen het schuim en het buitenspouwblad moet vermeden worden. Het schuim is dermate flexibel dat het de bewegingsverschillen tussen schrijnwerk en ruwbouw kan opvangen.
	Tussen de voorzijde van het schrijnwerk en de achterzijde van het buitenspouwblad (waar het raam achter de neg zit) wordt een zwelband geplaatst uit opencellig polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaathars (Illmod 600). De zwelband zit voorgecomprimeerd op rollen en is eenzijdig zelfklevend voor een goede hechting op het schrijnwerk. Hij is UV- en weersbestendig en is slagregendicht tot minstens 600 Pa. De zwelband beschikt over een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring ( ATG 08/2315).


Aansluiting raam / ruwbouw met betrekking tot EPB-aanvaarde bouwknopen, gecombineerd met een extra luchtdichtheid tussen raam en ruwbouw (Reynaconnect)
	Voor een goede overlapping van de binnenafwerking met het schrijnwerk, wordt een bijkomend aluminium aansluitingsprofiel met een breedte van 15 mm voorzien rondom het eigenlijke raam- of deurgeheel. Het profiel bevindt zich ter hoogte van de binnenschaal van de kaderprofielen. Het vergemakkelijkt de plaatsing van de raamverankering en voorkomt problemen bij de verdere binnenafwerking.

Het schrijnwerk wordt volledig luchtdicht afgewerkt met een polyethyleencopolymeerfolie (duofolie). Aan de schrijnwerkzijde wordt de folie met een zelfklevende strook verlijmd tegen *
	ofwel de zijkant van het raam- of deurgeheel. De indraaibevestigingsankers van het schrijnwerk blijven toepasbaar. Ook het bijkomend aluminium aansluitingsprofiel kan nog voorzien worden en houdt in dat geval de folie extra goed op zijn plaats. De folie wordt aangebracht in het atelier (Duofolie Prefab)
	ofwel de achterzijde van het raam-of deurgeheel, al dan niet verbreed met het aansluitingsprofiel. De folie wordt op de werf aangebracht (Duofolie)
Aan de ruwbouwzijde wordt de folie verkleefd met behulp van een MS-Polymeer hechtpasta  (OT 300) die geschikt is voor elke ondergrond. De breedte van de folie bedraagt 140 mm of 200 mm. 
	De ruimte tussen het schrijnwerk en de ruwbouw wordt opgevuld met vochtuithardende eencomponenten polyurethaanschuim. De lambdawaarde  van het schuim is 0,025 W/mK of lager. Het schuim draagt ook bij tot een goede akoestische isolatie. Voor een voegbreedte van 30 mm wordt een reductie R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3) behaald. Hiervoor moet steeds een testrapport van een erkend notified body voorgelegd kunnen worden. Deze isolatie wordt zodanig aangebracht dat de ruimte tussen het schrijnwerk en de gevelisolatie volledig wordt opgevuld. Hierbij wordt de themrische onderbreking van de profielen volledig afgedekt. Rechtstreeks contact tussen het schuim en het buitenspouwblad moet vermeden worden. Het schuim is dermate flexibel dat het de bewegingsverschillen tussen schrijnwerk en ruwbouw kan opvangen.
	Tussen de voorzijde van het schrijnwerk en de achterzijde van het buitenspouwblad (waar het raam achter de neg zit) wordt een zwelband geplaatst uit opencellig polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaathars (Illmod 600). De zwelband zit voorgecomprimeerd op rollen en is eenzijdig zelfklevend voor een goede hechting op het schrijnwerk. Hij is UV- en weersbestendig en is slagregendicht tot minstens 600 Pa. De zwelband beschikt over een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring ( ATG 08/2315).



Indien deze luchtdichting gecombineerd wordt met EPDM slabben aan de buitenzijde, dient men erover te waken dat er zich nooit condensatie vormt tegen deze EPDM slabben. Met andere woorden men dient erop toe te zien dat bij deze opbouw de dampdichtheid van de luchtdichting hoger is dan die van de EPDM slabben.




