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THEMACERTIFICATEN & LABELS

Het FAC-keurmerk ondersteunt
kwalitatieve aluminium oppervlakte-
behandeling 
Oppervlaktebehandeling is een essen- 

tiële schakel in het leveren van kwali-

tatief aluminium schrijnwerk. Dankzij  

het FAC-keurmerk en het kwaliteits-

handboek krijgt dit onderwerp alle 

aandacht van de FAC-leden/construc-

teurs. 

HET FAC-KEURMERK,  
GARANTIE VOOR  
KWALITATIEF ALUMINIUM 
SCHRIJNWERK

In januari 2016 waren Durv, FMP+, Hegge 

en Meutabel de eerste aluminium con-

structeurs die het FAC-kwaliteitskeurmerk 

behaalden. Intussen is de lijst van FAC-

keurmerkhouders aangegroeid tot 33.  

FAC lanceerde het keurmerk als een 

objectieve maatstaf voor topkwaliteit in 

aluminium schrijnwerk en gevelbouw op 

de Belgische markt. Een constructeur die 

zich kandidaat stelt om FAC-lid te worden, 

moet zich engageren om te voldoen aan 

een reeks kwaliteitseisen inzake productie, 

plaatsing en oplevering. Het label wordt 

toegekend na een onderzoek in de fabriek 

en op de werf door de onafhankelijke keu-

ringsinstanties SKG-IKOB en BCCA, en 

moet ieder jaar hernieuwd worden. 

HET KEURMERK LEVERT 
DE FAC-LEDEN MEERDERE 
TROEVEN OP

Zo versterkt het hun zichtbaarheid en 

commerciële positie in een bouwmarkt 

die af te rekenen heeft met internatio-

nale, vaak minder kwalitatieve concurren-

tie. Het label stelt opdrachtgevers in staat 

om het kaf van het koren te scheiden en 

schept vertrouwen over de te verwachten 

gegarandeerde kwaliteit. Dit blijkt onder 

meer uit het feit dat een groeiend aantal 

architecten, aannemers en bouwheren het 

FAC-label voorschrijven in hun lastenboe-

ken. 

Verder biedt het FAC-lidmaatschap als 

voordeel dat de leden permanent toegang 

hebben tot de evoluerende vakkennis en 

sectorinformatie, die FAC opvolgt, bundelt 

en deelt door middel van publicaties, op-

leidingen, bedrijfsbezoeken en workshops. 

HET FAC-KWALITEITS-
HANDBOEK, LEIDRAAD 
VOOR CONSTRUCTEURS

Het FAC-kwaliteitshandboek ‘Kwaliteits-

eisen en Adviezen’ vormt de basis van het 

FAC-kwaliteitskeurmerk.  De vierde editie 

rolde in januari van de persen en zal in 

het najaar ook voor de eerste maal in het 

Frans beschikbaar zijn.  Dit 200 bladzijden 

dikke naslagwerk bevat een schat aan ac-

tuele informatie, normen en adviezen over 

de verschillende aspecten van aluminium 

schrijnwerk en -gevelbouw. Het helpt 

constructeurs, architecten, aannemers en 

andere stakeholders om voortdurende 

veranderingen op (product)technisch, re-

glementair en juridisch vlak gemakkelijker 

op te volgen. 

Voor het schrijven en/of nakijken van de 

inhoud doet FAC beroep op experts uit 

FAC
Ilse Claeysi

Het FAC-keurmerk staat voor kwaliteit in alu-
minium schrijnwerk.

Het FAC-keurmerk wordt steeds vaker voorgeschreven in lastenboeken.

Het FAC-kwaliteitshandboek geeft richtlijnen voor de beoordeling van de oppervlaktebehandeling.
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ciers en glasfabrikanten, tot gespeciali-

instellingen en opleidingscentra. 

ESTHETISCH, DUURZAAM 
ALUMINIUM DANKZIJ DE 
JUISTE OPPERVLAKTE- 
BEHANDELING 

Oppervlaktebehandeling is een essentiële 

kwaliteitsschakel voor aluminium schrijn-

werk en gevelbouw. Het is niet alleen be-

palend voor de esthetiek maar ook voor 

de duurzaamheid van het eindresultaat. 

Daarom is een volledig Hoofdstuk (nr 8) 

van het FAC-kwaliteitshandboek aan dit 

onderwerp gewijd. De werkgroep Alumi-

nium van VOM vzw kijkt elke uitgave mee 

naar hoofdstuk 8. Op deze manier is de 

kennis van onze VOM-lakbedrijven veran-

kerd in dit handboek.  Hierin krijgen con-

structeurs een overzicht van alle aspecten 

waarmee ze rekening moeten houden bij 

de keuze van lakwerk of anodisatie. Het 

gaat hier onder meer over materiaal-

technische aandachtspunten, invloed van 

klimaat en omgeving, kwaliteitscontrole 

en garanties. Een grondige kennis van de 

constructeur hierover vormt de basis van 

een goede communicatie met de opper-

vlaktebehandelaar en de juiste keuze van 

lakwerk of anodisatie. 

Voor poederlakken bevat het handboek 

uitleg over de keuze van het coatingsys-

teem en de soorten voorbehandeling, 

gaande van standaard voorbehandeling 

met 1g/m² beitsen tot 2g/m²beitsen, tot 

pré-anodisatie volgens Qualicoat.

Voor anodisatie wordt aandacht geschon-

ken aan laagdiktes en kleuranodisatie. De 

constructeur wordt ook aangespoord om 

rekening te houden met de legering en 

met het feit dat legeringen van schrijnwerk 

en gevelbekleding-plaatmaterialen afwij-

kingen kunnen vertonen.

Hoewel het geen verplichting is, raadt 

FAC aan om bij de ingangscontrole steek-

proefsgewijs laagdiktes te controleren. Dit 

maakt het mogelijk om vroeg in het pro-

ductieproces eventuele problemen te de-

tecteren en te vermijden dat beschadigde 

of afgekeurde materialen in de produc-

tieketen terechtkomen. FAC onderzoekt 

momenteel de mogelijkheid om via een 

groepsaankoop meer constructeurs van 

een laagdiktemeter te voorzien. 

FAC adviseert constructeurs ook om na 

te gaan of de oppervlaktebehandeling vol-

gens de voorschriften van Qualicoat/Qua-

lanod (of andere testen) is uitgevoerd en 

zijn.

Bovenstaande en nog veel andere aspec-

ten komen in het handboek aan bod. Het 

moet ervoor zorgen dat constructeurs 

maximaal inzicht krijgen in het belang van 

oppervlaktebehandeling, en samen met 

de betrokken bedrijven werken aan duur-

zaam, kwalitatief schrijnwerk. 

De digitale versie van het Kwaliteitshand-

boek kan worden gedownload op www.

fac-belgium.eu. 

De oppervlaktebehandeling van het schrijnwerk en de gevelbekleding bepaalt voor een groot deel de 
uitstraling van een gebouw (Beeld: Liesbet Goetschalckx)




