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NORMPIRAMIDE



WAT ZIJN NORMEN?
• Normen zijn technische specificaties van een product of 

van een productiemethode
• Normen zijn openbaar en de wet veronderstelt dat een 

aannemer zijn productnormen kent
• Een norm is echter niet noodzakelijk een wet
• Een norm is pas wet na een decreet of een koninklijk 

besluit
• Normen zijn BEWAKERS van goed vakmanschap
• Een goed vakman weet ook wanneer een norm niet zal 

volstaan om goed werk af te leveren



NOOIT VERGETEN

• De STS maakt fundamenteel verschil in 
prestatie’s en/of criteria tussen:
– Ramen (vensters)
– Deuren 
– Vliesgevels
– Structurele gevels
– Hellingshoek van de opstelling
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HOOFDSTUK 1
1. Europees kader

1.1. CE-conformiteitsmerk – Algemene voorschriften
1.1.1. Basis van de CE-markering en wettelijk kader
1.1.2. Europese technische specificaties
1.1.3. CE-conformitetisattestering

1.2. Normalisatie van vensters en vliesgevels
1.2.1. Vensters en deuren
1.2.2. Vliesgevels

1.3. Structureel gelijmde glaswerkkits (SGG)

1.4. Technische goedkeuring BUtgb



EUROPEES KADER
• Bewijs leveren onder de vorm van een 

conformiteitsfiche dat het door jou geleverde 
product conform is aan de Europeese 
productstandaard

• Verplichting vanuit Europa voor “alle” producten 
die hier (in Europa)verkocht worden.

• Steeds een ITT (Initial Type Test) nodig
• Steeds een FPC (Factory Production Control) 

nodig
• Steeds zal er een antwoord moeten gegeven 

worden op 6 basis eisen.



De zes eisen zijn:
1. Constructieve veiligheid (&duurzaamheid)
2. Brandveiligheid

- Gedrag bij brand (reaction to fire)
- Brandweerstand (resistance to fire)

3. Gezondheid, hygiëne en milieu
4. Gebruiksveiligheid
5. Geluidsaspecten
6. Energiezuinigheid (Thermische isolatie)



De diverse FPC niveau’s
Er zijn vier (zes) stappen in controlesystematiek 
mogelijk:
1. Systeem 1+  : Controle door certificatie-instelling
2. Systeem 1 : Controle door certificatie-instelling 
3. Systeem 2+  : Fabrikant Eigen Verklaring
4. Systeem 2 : Fabrikant Eigen Verklaring
5. Systeem 3 : Fabrikant Eigen Verklaring
6. Systeem 4 : Fabrikant Eigen Verklaring



LET OP !!

• Technische prestatie’s en veiligheids 
prestatie’s zijn door Europa anders 
aangepakt



TECHNISCHE PRESTATIE    
systeem 3

• LUCHT dichtheid
• WATER dichtheid
• WIND weerstand
• THERMISCHE waarden
• AKOESTIEKE waarden
• DAMPDICHTING 



VEILIGHEIDS PRESTATIE   
systeem 1 of  1+

• BRAND weerstand en overslag 
• IMPACT werende oplossingen
• KOGEL werende oplossingen
• INBRAAK vertragende oplossingen
• BOM werende oplossingen
• STRUCTURELE beglazing





Praktisch :
• Bij standaard -vliesgevelsystemen en ramen  zal 

het systeemhuis  zorgen voor de ITT.(=initial type 
testing) De verwerker van dit systeem mag dan 
gebruik maken van de testgegevens.

• Maar de gevelbouwer is altijd verantwoordelijk voor 
de prestaties van het gevelelement. 

• De opdrachtgever zal dan bij oplevering een CE-
document ontvangen dat er als volgt uit kan zien:





BESLISSEN OF EEN CE ATTEST NODIG IS

NODIG ? EINDE

VEILIGHEID TECHNIEK

NAGAAN OF EEN ITT TEST REEDS BESTAAT

ANALYSE WELKE ELEMENTEN 
MET TEST UITGEVOERD

BESTAAT

NIVEAU VAN PRESTATIES BEPALEN

OP BASIS VAN NORMATIEVE CRITERIA 
BEPALEN WAAR DE TESTS  MOETEN 

GEBEUREN

ALLE 
TESTEN OK ?

NOTIFIED BODY CONTACTEREN TENEINDE 
DEZE TE BETREKKEN IN DE TESTS 

ONTVANGEN EN ANALYSEREN VAN 
FEED-BACK VAN NOTIFIED BODY

NAGAAN OF EEN ITT TEST REEDS BESTAAT

BESTAAT

NIVEAU VAN PRESTATIES BEPALEN

OP BASIS VAN NORMATIEVE CRITERIA 
BEPALEN WAAR  DE TESTS MOETEN 

GEBEUREN

BEPALEN OP WELKE TESTEN DE NOTIFIED BODY 
MOET BETROKKEN WORDEN

ONTVANGEN EN ANALYSEREN VAN 
FEED-BACK VAN NOTIFIED BODY

UITVOEREN VAN KLASSIEKE
PROTOTYPE TESTEN

Het feit om  de Notified Body  
te betrekken bij de tests geeft 

deze meer gewicht

De Notified Body moet  
overmijdelijk betrokken worden in 

de test

JA

NEE

DE NODIGE DOCUMENTATIE AAN DE KLANT BEZORGEN

Brief of officieel verslag 
van Notified Body

OPMAKEN ATTEST CE MARKERING

EINDE

JA

NEE

JA

JA

NEE

NEENEE

Lastenboek

"CE MARKERING"

Basisgegevens 
uitgevoerde testen

Basisgegevens 
uitgevoerde testen

Lastenboek

Norm

Brief of officieel verslag 
van Notified Body

Attest CE Markering 

Basisgegevens 
uitgevoerde testen

Lastenboek

Norm

CONTROLE ALLE EIGENSCHAPPEN OK

- Waterdichtheid
- Weerstand tegen 
  horizontale belastingen
- Luchtdoorlatenheid
- Dampdoorlatenheid
- Warmteweerstand
- Geluidisolatie

ALLES 
OK ?

 

- Brandgedrag
- Brandwerendheid
- Brandvoortplanting
- Weerstand tegen
  stootbelasting
- Weerstand tegen 
  eigen gewicht
- Weerstand tegen 
  windbelasting

CONTROLE ALLE EIGENSCHAPPEN OK

ALLES 
OK ?

 

NEE

JA
JA

OPMAKEN ATTEST CE MARKERING

NEE

OPMAKEN ATTEST CE MARKERING



HOOFDSTUK 2
2. Terminologie

2.1. Algemene terminologie

2.2. Specifieke terminologie ( zie afbeelding 1 en 2)
2.2.1. Terminologie betreffende vensters
2.2.2. Terminologie m.b.t. vliesgevels
2.2.3. Terminologie m.b.t. de typologie van de 

vliesgevels
2.2.4. Terminologie m.b.t. het hang- en sluitwerk
2.2.5. Afspraak voor de openingsrichting van vensters

en deuren
2.2.6. Openingswijze van het venster 



TERMINOLOGIE
• Algemene terminologie:

– Koper en verkoper
– Opdrachtgever
– Bestelling
– Levering
– Partij
– Monster
– Proefstuk
– Monsterneming
– Laboratorium
– Erkend proeflaboratorium
– Geaccrediteerde en aangemelde laboratoria
– Kleurtint
– kleurschakering



TERMINOLOGIE
• Terminologie betreffende vensters:

– Venster
– Vast venster
– Opengaand venster
– Dubbel opengaand venster
– Samengesteld venster
– Vensterdeur
– Schrijnwerkgeheel
– Vleugel 
– Bovenlicht
– Vastistas
– Kast
– Vast kader
– Borstwering



TERMINOLOGIE
• Terminologie betreffende vensters:

– Tussenstijl
– Stijl
– Aanslagstijl
– Hangstijl
– Onderdorpel
– Dwarsregel
– Verbindingsprofiel
– Sponning
– Sponningsbodem
– Sponningsaanslag
– Dichtingsstrip
– Waterlijst
– Weerstandprofiel
– Makelaar
– Hang-en sluitwerk
– Ventilatieopening
– Kruishout of kleinhout
– Glaslat



TERMINOLOGIE
• Terminologie over vliesgevels

– Vliesgevel
– Volle delen
– Doorzichtige delen
– Afwerking
– Dampscherm
– Sandwichpaneel
– Vulpaneel
– Slabbe
– Verstijving
– Tegengevelelement
– Verankering
– Tussenstijl
– Dwarsregel
– Spouw
– Luchtspouw
– Penant
– Geraamte van het gebouw
– Vliesgevelelement
– Borstwering



TERMINOLOGIE
• Soorten vliesgevels

– Gevel met stijlen en regels
– Modulaire gevel
– Borstweringsgevel



TERMINOLOGIE
• Terminologie over hang en sluitwerk

– Wentelkruk
– Spanjolet
– Pompspanjolet
– Raamvastzetter met schuif
– Raamvastzetter met pal
– Trekker
– Vertikale taatspot met trommelrem
– Knipslot
– Taatspot
– Bedieningstoestel
– Verborgen spanjolet
– Handgreep met klauw
– Schroefvormige sluiting
– Wentelkruk met haak
– Raamuitzetter
– Slot met dagschieter en kruk
– Handgreep
– Grendel
– Kruk
– Krukspanjolet
– Balancier slot



TERMINOLOGIE

• Terminologie over openingsrichtingen
– De beweging van de vleugel met een doorlopende lijn  of 

stippellijn

– Doorlopende lijn wil zeggen naar U toe (buitenzicht)

– Stippellijn wel zeggen van U weg (buitenzicht)



TERMINOLOGIE

• Terminologie over openingsrichtingen
– Een linkse of een rechtse vleugel



TERMINOLOGIE

• Terminologie over openingsrichtingen



TERMINOLOGIE

• Terminologie over openingsrichtingen



TERMINOLOGIE

• Terminologie over openingsrichtingen



HOOFDSTUK 3
3. Algemene eisen 

3.1. Fundamentele voorschriften betreffende buitenschrijnwerk
3.1.1. Mechanische sterkte en stabiliteit (ER1)
3.1.2. Brandveiligheid (ER2)
3.1.3. Hygiëne, gezondheid en bescherming van het leefmilieu

(ER3)
3.1.4. Gebruikveiligheid (ER4)

3.1.4.1. Gevolgen van de belastingen, uitgeoefend door het
eigengewicht, de gebruiksbelastingen, de wind en de
temperatuur

3.1.4.2. Gevolgen van de bewegingen van het gebouw
3.1.4.3. Gevolgen van de temperatuur
3.1.4.4. Veiligheid van personen
3.1.4.5. Effecten van het water

3.1.5. Bescherming tegen lawaaihinder (ER5)
3.1.6. Energiebesparing en warmte-isolatie (ER6)
3.1.7. Duurzaamheid

3.2. Overige verplichtingen 



ALGEMENE EISEN
• 3.1.1. Mechanische sterkte en stabiliteit (ER1)

– Is niet op de vensters en gevels van 
toepassing.

– Deze eis telt enkel maar op de dragende 
constructie van het gebouw 



ALGEMENE EISEN

• 3.1.2. Brandveiligheid (ER2)

– Enkel van toepassing op gevelwanden



ALGEMENE EISEN

•



ALGEMENE EISEN
• 3.1.3. Hygiëne, gezondheid en bescherming van het 

leefmilieu (ER3)
•



ALGEMENE EISEN
• 3.1.4. Gebruikveiligheid (ER4)



ALGEMENE EISEN

• Het eigengewicht
• De windbelasting 
• De temperatuur  oppervlaktetemperatuur van -20°C tot + 80°C

• De vochtigheid  relatieve vochtigheid in spouwen en dauwpunt 
kontrole

• De gebruiksbelastingen verzameling van andere lasten 
/kuisinstallatie/doorvalbeveiliging/kinetische energie van vleugels...



ALGEMENE EISEN

• Schokken en bewegingen van de 
constructie
– Differtiele vervormingen en zettingen tussen 

gebouwdelen,muren,vloerplaten...
– Ongelijke zetting van de fundering 

,uitzetvoegen in de bouw,...
– Trillingen

basisinformatie die je steeds moet opvragen bij 
architect ,bouwheer , aannemer , studiebureel
....



ALGEMENE EISEN

• Veiligheid van personen
– Het voorkomen van alle letsels voortkomend 

uit menselijke aktiviteit waarvan het risico 
rederlijkerwijse voorzienbaar is. 

• Snijwonden door grote scherven
• Uit het openstaande raam vallen of door het raam 

vallen
• Verwondingen of kneuzingen door toevallig 

contact met doorzichtige glazen delen



ALGEMENE EISEN

• Effecten van water
– Drainage en ventilatie van de constructie en 

glassponningen
– Corrosie bescherming van metalen 

onderdelen



ALGEMENE EISEN
• 3.1.5. Bescherming tegen lawaaihinder (ER5)



ALGEMENE EISEN
• 3.1.6. Energiebesparing en warmte-isolatie (ER6)



ALGEMENE EISEN

• 3.1.7. Duurzaamheid



ALGEMENE EISEN

• 3.2. Overige verplichtingen



HOOFDSTUK 4

• PRESTATIES VAN DE ELEMENTEN 
(onderdelen)

• PRESTATIE’S VAN VENSTERS
• PRESTATIE’S VAN VLIESGEVELS
• PRESTATIE’S VAN STRUCTUREEL  

GELIJMD GLASWERKKIT 



HOOFDSTUK 4 slide1

4.1. Prestaties van de elementen
4.1.1. Prestaties in verband met de

weerstandsprofielen
4.1.1.1. Houten profielen
4.1.1.2. Metalen profielen met of zonder isolator
4.1.1.3. PVC-profielen
4.1.1.4. Hybride profielen
4.1.1.5. Overige profielen

4.1.2. Prestaties in verband met het hang-en
sluitwerk

4.1.3. Prestaties van de beglazing
4.1.4. Prestaties  van de afdichtingsprofielen
4.1.5. Prestaties van de kit
4.1.6. Prestaties van de toebehoren (glastoebehoren)



4.1.1. Prestaties in verband met de       
weerstandsprofielen



4.1.2. Prestaties in verband met het 
hang-en sluitwerk



4.1.2. Prestaties in verband met het 
hang-en sluitwerk



4.1.2. Prestaties in verband met het 
hang-en sluitwerk



TESTFILMPJES



4.1.3. Prestaties van de beglazing

• De sts 52 verwijst hier door naar de sts 38
• Dus  de nbn B 25-001 verwijst door naar 

de nbn S 23-002



Drainage en drukwerkingen



1. De afdichting met kit

– Klassificatie van de kitten
In functie van hun eigenschappen worden de mastieken ingedeeld in 6 klassen : 

• Klasse I :  plastische kitten met geringe verlenging en grote verharding ( bijvoorbeeld op basis van lijnolie )
• Klasse II : plastische kitten met geringe verlenging en middelmatige verharding
• Klasse III : plastische kitten met middelmatige verlenging en grote verharding
• Klasse IV : elastische kitten met middelmatige verlenging
• Klasse V :  elastische kitten met hoge verlenging en hoge trekspanning
• Klasse VI : soepele elastische kitten met grote verlenging en lage modulus

– Keuze van de kitten
Voor het plaatsen van beglazingen met glaslatten duidt het bijzonder bestek de minimale kit-klasse aan, 
bepaald met behulp van de tabel “ belastingsgraad” en van de tabel “ minimale kit-klasse”.
De verkoper verzekert zich bij de kitfabrikant, van de verenigbaarheid van de gekozen kit met de 
aangewende materialen.
De koper verstrekt met dit doel aan de verkoper de volgende inlichtingen :

• Aard en poreusheid van het draagmateriaal
• Oppervlaktebehandelingen van de omgevende materialen

Interakties in overweging te nemen om de verenigbaarheid te beoordelen :
• De fysische en scheikundige wisselwerking tussen de kit en het raam
• De fysische en scheikundige wisselwerking tussen de kit en de beglazing of de opvullingselementen
• De fysische en scheikundige wisselwerking tussen de kitten onderling of met de vulprofielen

Een kit van een hogere klasse mag de in tabel 2  gekozen vervangen.

_- Vulprofielen
De vulprofielen worden gebruikt onder een elastische kit ( klasse IV, V of VI). Zij moeten verenigbaar zijn
met de elastische kit en met het raam en hun eigenschappen in de tijd bewaren.



HOOFDSTUK 4 slide 2

4.2. Prestaties van het buitenschrijnwerk
4.2.0. Voorbeschouwing
4.2.1. Vensters : evalutatiebasis en productbeschrijving

4.2.1.1. Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en sterkte tegen de wind
4.2.1.1.1. Luchtdoorlatendheid
4.2.1.1.2. Weerstand tegen windbelasting
4.2.1.1.3. Waterdichtheid
4.2.1.1.4. Specificatie van de lucht-,water-en windklasse in functie van de ontwerpvoorwaarden

4.2.1.2. Bedieningskrachten en verkeerd gebruik
4.2.1.3. Energiebesparing en thermische eigenschappen

4.2.1.3.1. Thermische isolatie
4.2.1.3.2. Zonnetoetredingsfactor en lichtdoorlaatbaarheid
4.2.1.3.3. Risico op condensatie

4.2.1.4. Akoestische prestaties
4.2.1.4.1. Prestaties
4.2.1.4.2. Aanbevelingen in verband met de keuze van de prestaties

4.2.1.5. Inbraakwerendheid
4.2.1.5.1. Prestaties
4.2.1.5.2. Aanbevelingen ivm. de keuze van de inbraakwerendheidsklasse

4.2.1.6. Bestandheid tegen explosies
4.2.1.7. Kogelwerendheid
4.2.1.8. Brandveiligheid

4.2.1.8.1. Brandreactie
4.2.1.8.2. Brandweerstand

4.2.1.9. Gereglementeerde stoffen
4.2.1.10 . Schokweerstand

4.2.1.10.1. Prestaties
4.2.1.10.2. Specificatie van de schokweerstandklasse

4.2.1.11. Weerstand tegen herhaald gebruik
4.2.1.12. Gedrag tussen 2 klimaten



De wind waterdichtheidstest

• 4.2.1.1.1. Luchtdoorlatendheid
4.2.1.1.2. Weerstand tegen

windbelasting
4.2.1.1.3. Waterdichtheid



De wind waterdichtheidstest

Controle van 
de luchtdoorla-

tendheid
NBN  EN 1026

Weerstand tegen windbelasting NBN EN 12211 – P 1 en P2
Luchtdoorlatendheid 

NBN  EN 1026

Bedienings-
test 

manoeuvre
Bedienings-

test

P1

P2

0

onderdruk

overdruk

P1P1 + 10%

Doorbui-
gingsproef

Doorbui-
gingsproef Water-

dichtheid
NBN  EN 

1027

600 Pa

450 Pa

P1 + 
10%

Herhaalde overdruk/onderdruk-proef: 50 cycli

Tijd

Weerstand 
tegen wind 
NBN EN 
12211  P3

Bijlage 2 - STS 52.0 – Verloop van de proeven

Mechan. 
proeven

EN 14608
EN 14609

EN 12049-1

Bedienings-
test











luchtdoorlatendheid









Weerstand tegen windbelasting   
P1 en P2

• Meten van het doorplooien van glas +raam 
(of gevel) ten einde de toegelaten 
waarden niet te overstijgen en de 
rekennota te toetsen 

• Cyclitest
• Luchtdichtheidscontrole (testen naar 

stabiliteit van de bekomen eerste 
waarden)









Weerstand tegen windbelasting   
P1 en P2



Weerstand tegen windbelasting   
P1 en P2



De waterdichtingstest

• Altijd 15 minuten inwateren bij 0 pascal
• Daarna in stappen van tijd en druk 

opbouwend gaan werken tot het nodige 
niveau







De waterdichtingstest



Weerstand tegen de wind P3

• Veiligheidstest voor de ontwerpcriteria





stuwdruktabel
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1. Als een lagere thermische en/of geluidsisolatie is toegestaan, mag het bijzonder bestek het luchtdoorlatendheidsniveau
klasse 2 voorschrijven.

2. Voor onbeschermde venters (ii) mag het bijzonder bestek een proefdruk van 100 Pa meer dan degene die in de tabel
hierboven voorschreven is.

3. In lokalen met klimaatregeling is steeds het luchtdoorlatendheidsniveau klasse 4 vereist. Dit voorschrift spruit voort uit
de aanbeveling om zoveel mogelijk vaste vensters te voorzien in gebouwen met klimaatregeling.

4. Voor vensters en vensterdeuren die beschermd zijn (iii) of zich bevinden in een dichtbebouwd stedelijk gebied (iiii) mag
het bijzonder bestek het overeenkomstige waterdichtheidsniveau klasse B voorschrijven.

5. Het bijzonder bestek geeft de maximale druk van de proef op.

(i) Kuststreek: zone die reikt tot 2000 m van de dijk of, bij gebrek aan een dijk, van de lijn van het springtij.

(ii) Onbeschermd venster: het venster bevindt zich in hetzelfde vlak als de gevel zonder bescherming tegen afvloeiend water of
met aan de bovenzijde een waterlijst < 5 cm.

(iii) Beschermd venster: het schrijnwerk wordt beschermd door een oversteek zoalsL ≥ H/4 (afbeelding

H
L

H
LL

Belangrijke voetnoot
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Energiebesparing en behoud
van de warmte (ER6)
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EPB en Ug declaratie in 
productbeschrijving

voor samenstelling 4/15/4



4.2.1.3.3. Risico op condensatie





20°C en 50% RV geeft 9.3 als 
dauwpunt



Let op!

• Lees blz 45 (belangrijke opmerkingen)
• Condensatiegootjes mogen toegepast 

worden teneinde te beletten dat water niet 
in contact komt met bouwdelen die daar 
niet tegen kunnen.



De berekening via 
temperatuurfactoren

• Laat toe om via een aantal diagrammen, 
keuzes te maken van het type gebouw , 
het gebruik en het klimaat binnen en 
buiten 

• Daarna alles in een formule  gieten om 
dan een relatief fictief getalvergelijking te 
gaan doen 



Het koude Belgie











4.2.1.4. Akoestische prestaties



Hoog of lage tonen?



Andere gangbare oude referentie



weetjes



weetjes



weetjes



weetjes



4.2.1.5. Inbraakwerendheid

• Ingedeeld in 6 klassen 



Welke klasse waar



Welk glas in welke klasse



4.2.1.6. Bestandheid tegen 
explosies

• 2 Test methoden
– Shock-tube
– Veld-test



Shock Tube Test
Opgebouwde druk in een drukvat

!"#$%&'(%)
&!*+'(%

,-'.!-)&!*+'(%



Veld-test



Shock tube versus veldtest

• Shock tube
– Enkel overdruk
– Specifiek op glas gericht

• Veldtest
– Complete constructie glas,kader, vleugel
– Over –en onderdruk resultaten
– Resultaten in verhouding tot de binnendruk



Normen



Drukken en tijdsimpuls





Test criteria



Explosieve beelden 

• Gewoon glas
• Gelaagd glas
• Wat met het raam of gevel



4.2.1.7. Kogelwerendheid



4.2.1.7. Kogelwerendheid

• De impact is afhankelijk van geweer en kogel 
vorm

• In tegenstelling tot explosie gaat het hier om 
grote kinetische energie op een heel klein puntje 
waar men bij explosie een grote 
drukversnellingsenergie over een groot 
oppervlak heeft

• Kogelwerendheid vraagt eerder dik glas
• Explosiewerendheid vraagt eerder dun 

vervormbaar glas 









Let op: er bestaat ook een “N.S” extra glascriteria = Non Spliting



4.2.1.8. Brandveiligheid

• Andere presentatie



4.2.1.10 . Schokweerstand

• Borstweringshoogten
• Doorval van personen door glas en 

panelen
• Soort gebouw en gebruik
• Het gevaar van vallende scherven op 

onderliggende zone
• Onderverdeling in 8 gevallen



Glasbreuktype



veiligheidsglas





Geval 1  



Geval 2



Geval 3



Testen en valhoogtes





TESTMETHODE



Schoonmoeders in aktie

• Wiel test
• Zak test



HOOFDSTUK 4 slide 3

4.2.2. Vliesgevels : evalutatiebasis en productbeschrijving
4.2.2.1. Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en sterkte tegen de wind
4.2.2.1.1. Luchtdoorlatendheid
4.2.2.1.2. Weerstand tegen windbelasting
4.2.2.1.3. Waterdichtheid
4.2.2.1.4. Specificatie van de lucht-,water-en windklasse in functie van de

ontwerpvoorwaarden
4.2.2.2. Bedieningskrachten en verkeerd gebruik
4.2.2.3. Energiebesparing en thermische eigenschappen
4.2.2.4. Akoestische prestaties
4.2.2.5. Inbraakwerendheid
4.2.2.6. Bestandheid tegen explosies
4.2.2.7. Kogelwerendheid
4.2.2.8. Gedrag bij brand
4.2.2.9. Gereglementeerde stoffen
4.2.2.10 . Schokweerstand
4.2.2.10.1. Prestaties
4.2.2.10.2. Specificatie van de schokweerstandklasse

4.2.2.11. Weerstand tegen herhaald gebruik
4.2.2.12. Gedrag tussen 2 klimaten
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Luchtdoorlatendheid (gevels)
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Waterdichtheid

• Specificatie van de lucht-, water- en windklasse in functie van ontwerpvoorwaarden

• 4.2.2.1.4.1 Bepaling van de karakteristieke (theoretische) windbelasting
wK=0,90Ce(z)qref50jaar.cp

• 4.2.2.1.4.2 Bepaling van de verhoogde windbelasting
wU=1,15Ce(z)qref50jaar.cp

of
wU=1,5 wK

wU=1,35Ce(z)qref50jaar.cp
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HOOFDSTUK 4  slide 4

4.2.3. Structureel gelijmd glaswerkkit
( SGG)

4.2.3.1. Prestaties van SGG
4.2.3.2. Aanvullende voorschriften 

betreffende de
veiligheidstoebehoren

4.2.3.4. Verlijming ter plaatse
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SSGS – VEC



Let op! 
• 2 komponent en 1 komponent 
• Steeds compatibiliteits testen uitvoeren door 

kitleverancier
• Steeds hechtingstesten laten uitvoeren door 

kitleverancier en ook dagelijks in de productiehal
• Productie dient gecontroleerd te worden door 

extern keuringsorganisme (CE niveau 1)
• Nooit op de werf structureel verkitten



INHOUDSLEGENDE
5. Berekeningsnota’s 

5.1. Hypotheses betreffende het schrijnwerk en
de elementen van het schrijnwerk

5.2. Hypotheses in verband met de belastingen
en hun combinaties

5.3. Controle van de grenstoestanden
5.3.1. Het geval van vensters
5.3.2. Het geval van vliesgevels
5.3.3. Het geval van vulpanelen
5.3.4. Criteria van de grenstoestanden

5.4. Referentiedocumenten 



Reeds besproken in andere 
presentatie



INHOUDSLEGENDE
6. Ontwerp van het schrijnwerk

6.1. Algemene voorschriften voor vensters en gevels
6.1.1. Vervanging van de componenten
6.1.2. Verbindingen
6.1.3. Haaksheid van de opengaande  vleugels
6.1.4. Toelaatbare afwijkingen
6.1.5. Dichtingen (bijkomende afdichtinsprofielen) ( zie ook § 4.1.4)
6.1.6. Hang-en sluitwerk ( zie ook § 4.1.2)
6.1.7. Condensatiewater (zie ook §4.2.1.3.3)

6.2. Vensters
6.2.1. Dimensionering van de beglazing 
6.2.2. Plaatsing van de beglazing
6.2.3. Plaatsing van het schrijnwerk

6.2.3.1. Bevestiging 
6.3. Vliesgevels  

6.3.1. Instorting
6.3.2. Hygrothermisch gedrag van de vulpanelen

6.3.2.1. “Sandwichpanelen”
6.3.2.2. Elementen met een spouw die al dan niet wordt geventileerd met buitenlucht

6.3.3. Dimensionering en plaatsing van de beglazing
6.3.4. Ruwbouw

6.3.4.1. Verbinding van de gevel met de ruwbouw
6.3.4.2. Uitzetting en zetting

6.3.5. Uitvoeringsplannen
6.3.6. Vervanging van de onderdelen en elementen
6.3.7. Bevestiging van de gevel aan de constructie van het gebouw
6.3.8. Voegen van de gevel
6.3.9. Dichting tussen de vliesgevel  en de ruwbouw
6.3.10. Verbindingselementen tussen de vliesgevel en de overige constructie-elementen
6.3.11. Voegen van de vliesgevel (dichting, uitzetting, zetting, enz.)  



6.1.3. Haaksheid +6.1.4 
Toelaatbare afwijkingen



6.1.7. Condensatiewater



6.2.3.1. Bevestiging



6.3.1. Instorting



INHOUDSLEGENDE
7. Vrijwillig kwaliteitsmerk en certificering

7.0. Algemene voorschriften

7.1. Voorwerp van het kwaliteitsmerk

7.2. Vrijwillige ATG- certificering of gelijkwaardig
7.2.1. Inleiding
7.2.2. Vensters en vliesgevels

7.2.2.1. Vrijwillige aanvulling in het geval van een reglementaire
AC 1-certificering

7.2.2.2. Vrijwillige aanvulling in het geval van een reglementaire
AC 3-certificering

7.2.3. Structureel gelijmde glaswerkkit (SGG)
7.2.3.1. Reglementaire certificering in het regime van de CE-

markering
7.2.3.2. Vrijwillige certificering

7.3. Overgansfase 



INHOUDSLEGENDE
8. Meetingscode

8.1. Vensters
8.1.1. Eenheidsprijs
8.1.2. Opmetingscode van het venster

8.2. Vliesgevels en SGG-kits

8.3. Specificaties in verband met de 
afmetingen, de vorm en het uiterlijk



INHOUDSLEGENDE
9. Onderhoud en reiniging

9.1. Onderhoud

9.2. Frequentie van de reiniging

9.3. Bijkomende voorschriften betreffende het
onderhoud van de SGG-gevels

9.3.1. Reinigingsproducten voor SGG
9.3.2. Technische controle van de SGG-

gevels



9.2. Frequentie van de reiniging



INHOUDSLEGENDE
10. Monstername en keuring

10.1. Voorafgaande technische goedkeuring van een prototype
(type-onderdeel)

10.1.1. Goedkeuringsmodaliteiten van de producten die 
beantwoorden aan het bestek voor de bestelling

10.1.2. Vrijstelling van proeven op een prototype ( type-
onderdeel)

10.2. Aan de plaatsing voorafgaande technische keuring
10.2.1. Keuringsmodaliteiten

10.2.1.1. Voorwaarden van de monstername
10.2.1.2. Bijkomende proeven

10.2.2. Vrijstelling van de technische keuring die aan de
plaatsing voorafgaat.

10.3. Proeven ter plaatse

10.4. Definitieve technische keuring

10.5. Tegenproeven



10.1.1. Goedkeuringsmodaliteiten 
van de producten ...



10.1.2. Vrijstelling van proeven op 
een prototype 



NOTA BIJ DE VRIJSTELLING
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Bijlage 1 - Literatuurlijst



INHOUDSLEGENDE

Bijlage 2 – STS 52.0 –
Verloop van de proeven
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Bijlage 3 – Belastingen en criteria van de grenstoestanden op gevels

A.3.1. Voorafgaande definities
A.3.1.1. Hoofdconstructie
A.3.1.2. Secundaire constructie
A.3.1.3. Vulpanelen
A.3.1.4. De gevolgklassen (NBN EN 1990 Bijlage b – KFI
A.3.1.5. Coëfficiënt die de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting Y0!"#$$%&
'()(*(+(,-"."%"/0/1.234566/3/51&,7$1,0",68"9:"1&/",!"%$2&/1."1,Y1
A.3.1.7. Coëfficiënt die de quasi blijvende waarde van een veranderlijke belasting Y2 bepaalt
A.3.1.8. Partiële factor voor een materiaaleigenschap Um
A.3.1.9. Partiële factor voor veranderlijke belastingen UQ
A.3.1.10. Partiële factor voor blijvende belastingen UG 
A.3.1.11.Gevel en hellingshoek

A.3.2. Winddruk op verticale gevels
A.3.2.1. Gebruiksduur van de projecten en terugkeerperiode van de wind (Cprob²)
A.3.2.2. Formule voor de berekeningsdruk van de wind
A.3.2.3. Bepaling van Cc(Z). Q ref 50 jaar
A.3.2.4. Bepaling van de drukcoëfficiënt Cp

A.3.3. Belasting van het eigengewicht op verticale gevels
A.3.3.1. Bepaling van de belasting door eigengewicht
A.3.3.2. Formule voor de berekening van de belasting van het eigengewicht
A.3.3.3. Bepaling van de rekenbelasting onder eigengewicht

A.3.4. Gecombineerde belasting van de wind en het eigengewicht op hellende gevels
A.3.4.1. Belasting van het eigengewicht
A.3.4.2. Windbelasting
A.3.4.3. Formule voor de berekening van de belasting van het eigengewicht en de wind
A.3.4.4. Bepaling van de rekenwaarde Fd(g,w)

A.3.5. Bepaling van de karakteristieke breukspanning, de veiligheidscoëfficiënten van de materialen en de
elasticiteitsmodulus.
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Bijlage 4 – Beveiliging tegen blikseminslagen en statische 

elektriciteit
A.4.1 Beveiliging tegen blikseminslagen

A.4.1.1. Definitie
A.4.1.2. Principes voor de bescherming van

gebouwen met metalen vliesgevels
A.4.1.3. Praktische aanbevelingen

A.4.2. Bescherming tegen statische elektriciteit
A.4.2.1. Definitie
A.4.2.2. Gevolgen
A.4.2.3. Beveiligingswijzen

A.4.3. Beveiliging van schrijnwerk met profielen met 
isolator



Blikseminslagen en Statische 
elektriciteit



Blikseminslagen en Statische 
elektriciteit

• Bliksemgeleiders minimaal 70mm²
• Profielmatriaaloppervlakte is niet 

aanvaard, dus een extra geleider
• Statische elektriciteit geen geleider eisen 

opgegeven
• Denk aan thermisch onderbroken 

profielen,je zal ze ergens met elkaar 
moeten verbinden


