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Beste leden en partners,
Het algemeen economisch klimaat beheerst alle
debatten. Iedereen wacht af wat morgen wordt.
Stijgen of dalen de beurzen, hoe evolueert het
internationaal klimaat, hoe evolueert het Belgisch
economisch klimaat. Iedereen is er mee bezig en
wacht af. Investeringen worden uitgesteld, de
particulier kijkt de kat uit de boom en wacht,…
‘Afwachten’ is het woord dat het actueel klimaat het
best vertolkt en dat alles aanstuurt.
Dit is net wat Fac niet wil doen. De tijd staat niet stil
en wij moeten ons steeds beter en sneller
voorbereiden op de dag van morgen. De normen
worden verstrengd, de vereisten van Europa ook.
Technische kennis en opleiding hieromtrent zijn
fundamenteel voor de voortzetting van onze
activiteiten en wij, als Federatie Aluminium
Constructeurs, willen U hierbij absoluut helpen.
Eén van de aspecten die ook binnen de federatie
besproken wordt is het aanspreken van potentiële
pro-actieve nieuwe leden en partners die zich willen
inzetten om de herkenbaarheid van de FAC meer
draagkracht te geven.
De FAC functionneert vooral als contact- en
voorlichtingscentrum. Bedrijfsleiders en decisionmakers die gedreven zijn in onze sector, maken jullie
bekend via de bestuursleden!

Wij kijken ook uit naar de opkomst van onze eerste
thema-avond op 20 maart '12 over BREEAM VALIDEO en andere labels i.v.m. duurzaam bouwen.
Velen onder ons zijn er in hun projecten mee
geconfronteerd en het doel is van iedereen inzicht te
bezorgen in de benadering van deze labels.
Dit moet ons toelaten enerzijds om het impact van
Breeam gerichte lastenboeken juist te kunnen
inschatten, wat heden toch zeer belangrijk is, en
anderzijds om ons product beter te kunnen promoten
in dit kader.
Daarnaast starten wij met nieuwe opleidingpakketten. De basisopleiding wordt nu om de twee
jaar georganiseerd; de volgende sessies hebben
plaats in 2013. Dit jaar organiseren wij vervolmaking
studie-namiddagen,waarbij per namiddag één
thema in detail wordt uitgewerkt. Het
vervolmakingsprogramma is ter uw beschikking.
Stabiliteit, thermiek, akoestiek zijn thema’s die hierin
aan bod zullen komen.
Tot slot gaan wij verder met onze bedrijfsbezoeken.
Wij spreken graag met U af op 27 april bij Alural in
Lummen.
Eén en ander hieromtrent vind U terug in deze High
Lights of op onze flyerprogramma of op onze website.
Samen met u willen wij de ambities bewerkstelligen
om het voortouw te nemen in onze sector!
Etienne Clinquart
Voorzitter F.A.C.

"Een onderneming die niets maakt dan winst is een armzalige onderneming."
Henry Ford, oprichter Ford Motor,grondlegger moderne assemblagelijnen,(1863-1947)
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B o fl e x ( H a s s e l t ) i s e e n v a n d e
belangrijkste Belgische fabrikanten van
zonwering en rolluiken.
De NMBS is niet het eerste spraak
makende contract dat Boflex binnenhaalt.
Zo heeft Boflex de voorbije jaren de
Madou-toren, het Eurostation Brussel en
de Dexia toren in Brussel van zonwering
voorzien. Bij de Dexia-toren ging het om
ruim 6.000 gordijnen met een totale
waarde van 1,6 miljoen euro.De reeds
bekende MG-Tower in Gent is in
uitvoering. Ook in het kantoren park in
Zaventem en omgeving zijn belangrijke
klanten.

Dat een relatief klein bedrijf als Boflex
toch contracten van zo'n omvang in de
wacht kan slepen, heeft volgens
bedrijfsleider Jos Dubois te maken met
het feit dat de Hasseltse onderneming de
voordelen van een kleine en flexibele
onderneming combineert met
toptechnologie. "Bovendien beschikken
we over een eigen ontwikkelingsafdeling
en wordt 70 procent van onze producten
in een eigen atelier geproduceerd.
Uniek aan ons besturingssysteem is dat
wij van op afstand kunnen communiceren
met de motoren", legt Jos Dubois uit.
"Dat wil niet alleen zeggen dat wij de
zonwering volledig kunnen aanpassen
aan de vraag van de klant maar ook dat
storingen onmiddellijk worden
gesignaleerd, zodat wij snel kunnen
i n g r i j p e n . B o v e n d i e n re a g e e r t d e
zonwering op de licht- en weers
omstandigheden. "

FAC spotlight Thema 1. Buitenschrijnwerk

CO2-uitstoot wordt ook in onze sector
hoe langer hoe belangrijker. Ook koelingen verwarmingssystemen communiceren
met de zonwering.
Boflex heeft momenteel 53 mensen in
dienst en boekte vorig jaar een
geconsolideerde omzet van 8,7 miljoen
euro.
In 1990 werd Boflex helemaal zelfstandig
om uiteindelijk in 2006 ondergebracht te
worden in de Franse groep SFPI, met
4.000 werknemers goed voor een omzet
van 525 miljoen euro. Jos Dubois: "Ook
de Franse nummer één op vlak van
zonwering behoort tot deze groep, zodat
we maximaal kunnen genieten van de
schaalvoordelen."

Als partner van de F.A.C. organisatie is
het Boflex-team bijzonder verheugd om
via deze media aandacht te trekken.

en de veiligheid van personen.
Ref.: WTCB dossiers van 2011/02.19.

“In de huidige architectuur wordt steeds vaker gebruik gemaakt van grote glaspartijen, uitgerust met kamerhoog
buitenschrijnwerk. Deze schrijnwerkelementen worden gekenmerkt door het feit dat bij hun ontwerp rekening moet
gehouden worden met de veiligheid van personen.”
Dit is de kernbeschrijving van een belangrijk thema dat ontwikkeld wordt door het WTCB en meer bepaald in hun
WTCB dossiers van 2011/02.19. Deze handige handleiding behandelt in de eerste plaats de keuze van glas in
functie van de huidige normeringen en meer bepaald in dit thema, de norm NBN S 23-002 ‘Glaswerk’. Zonder
beperkend te zijn,worden zowel verticale buiten- en binnenwanden behandeld als hellende beglazing, kijkramen,
portaal deuren, deuren en daken. De grondige kennis van dit artikel zal u zeker van nut zijn om uw bouwdossier
succesvol te verdedigen vanaf offerte-stadium tot en met uitvoering.
Wij kunnen hier onmogelijk een volledige synthese maken van dit dossier en verwijzen u daarom integraal naar
deze belangrijke katern. U kan desgevallend contact opnemen met het FAC-secretariaat.

FAC spotlight Thema 2.

Schokbestendigheid van beglazingen.

Aansluitend met bovenvermeld Spotlight thema, wijst FAC u graag op het belang van het WTCB Contact 2011/4
blad 11 waarvan de inhoud in de dagelijkse praktijk veelvuldig kan worden toegepast. Het artikel verduidelijkt
immers een schemerzone die te lang heeft bestaan en volgde uit de verplichting tot het gebruik van
veiligheidsglas volgens de befaamde NBN S 23-002/A1.
Het is genoegzaam bekend dat bij de toepassing van beglazing in woningen en appartementen in sommige
omstandigheden ( geval1 ) het vereiste veiligheidsglas mag worden vervangen door glas van het breuktype A.
(cfr. voetnoot 5 van tabel 5). Voorwaarde is wel dat een schokproef aantoont dat het glas niet breekt.
FAC wees in het verleden reeds op het gevaar van dubbel gebruik van testen met identieke kenmerken maar
uitgevoerd op vraag van verschillende partijen. Teneinde o.m. te vermijden dat bij gebrek aan coördinatie
schokproeven worden uitgevoerd terwijl er mogelijkst resultaten van relevante tests beschikbaar zijn werd de
mogelijkheid geboden deze schokproef te vervangen door een berekening.
Welnu, de verdienste van het WTCB-artikel waarnaar verwezen bestaat er in de relevante resultaten van
schokproeven te hebben gebundeld in een dimensioneringstabel. Deze tabel (voorlopig nog onder de vorm van
“voorstel”) geeft voor diverse glasafmetingen van isolerende beglazingen de aanbevolen opbouw weer.
Referentie: WTCB Contact 2011/4 blad 11, Dhr. V.Detremmerie en E.Dupont.
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Het ontwerpen van een gerechtsgebouw is voor architecten een once in a lifetime opportunity.
Eén van de voornaamste drijfveren in het ontwerp van architectengroep TWINS - – een
tijdelijke handelsvennootschap gevormd door Jürgen Mayer (Berlijn), a2o architecten en Lens
Ass° (Hasselt) – was een open en laagdrempelig gebouw te creëren.
Sterke beeldspraak.
Een ander leidmotief in het ontwerp was de vraag van de opdrachtgever een iconisch gebouw te
ontwerpen. De beoogde openheid vertaalt zich in het veelvuldige glasgebruik.
Het gerechtsgebouw is nagenoeg volledig beglaasd. Een deel van de glasgevel gaat echter
schuil achter een dubbele gevel die voor de nodige zonwering zorgt.
Die amorfe vorm geeft betekenis aan de architectuur van het torenvolume en symboliseert
tegelijkertijd kracht en groei.
De keuze voor de metaforische vorm geeft het gebouw enerzijds en de skyline van Hasselt
anderzijds een sterke identiteit.
zonneschermen. Deze laatste hebben een geabstraheerd bladnerf motief. Voor de opbouw van
deze dubbele gevel werd concreet een combinatie van hout, metaal en glas gebruikt.
Door de plaatsing van de ribben ontstonden vakken die werden ingevuld deels met glas en deels
met geperforeerde aluminium panelen met een zonwerende functie.

Foto: Philippe van Gelooven

Het nieuwe gerechts gebouw en zijn buitengevel in het bijzonder vormen een icoon in de stations omgeving van

Hasselt.

De buitengevel springt er echter niet alleen architecturaal uit maar ook zijn vorm, complexiteit en diversiteit aan materialen maken de gevel
vooruitstrevend in België. Dit zijn meteen ook de voornaamste troeven van Hegge. De synergie tussen de verschillende bedrijven en
afdelingen en de capaciteiten van de firma's Hegge nv en Hegge toelevering nov, beiden in Hamont-Achel, komen in dit project optimaal
tot hun recht. De ondernemingen staan op dit project in voor een groot deel van de buitenschil van de dubbele gevel. Enerzijds verzorgt
Hegge nv de 2500 m2 aluminium buitengevels in enkel en dubbel glas evenals de buitendeuren in thermisch onderbroken staal. Hegge
Toelevering fungeert dan weer als toe leverancier voor Hegge nv voor de 3500 m2 aan ge perforeerde gevelcassettes welke volledig in
eigen huis geproduceerd en in seaside kwaliteit poedercoat worden. Ons team van ingenieurs en technici zorgen in nauwe samenwerking
met de aannemer, architect en bouwheer, voor de realisatie van dit uniek project. Startend van een proactieve studie t. e.m. de oplevering.

Tijdens de druk bijgewoonde partnersmeeting op 19 oktober '11,
werd het thema Cursussen "Geveltechniek" met enthousiasme
toegelicht door Mevrouw Rita Sprangers, bestuurslid van de
FAC. Voor haar bijzondere inzet werd Mevrouw Sprangers in de
bloemen gezet. Proficiat!
Ook Mevrouw Nadia Werkers, adviseur bij Clusta, sprak met veel
elan over de creatieve mogelijkheden van samengestelde platen.
Dit bewijst nogmaals dat in onze "mannenwereld" talentvolle
dames de know-how in onze sector hoog in het vaandel dragen!
"Ondernemen is geen kunst, kunst is ondernemen." onbekend	
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Filiforme corrosie.
Filiforme corrosie is een lokale, draadvormige corrosie op gecoate aluminium, magnesium en stalen substraten.
Hoofdzakelijk doet het zich voor op aluminium op plaatsen waar de lak dun is, waar er zich krassen voordoen of
op de zaagsnede.
Typische kenmerken voor filiforme corrosie (onder de laklaag of anodisatielaag): komt voor bij een relatieve
vochtigheid tussen 40 en 90 % omdat onder invloed van het vocht de corrosiereactie kan ontstaan of verdergezet
worden.
De draden volgen een reeds bestaande richting. Bij aluminium is de richting die aangehouden wordt in eerste
instantie de extrusierichting, vandaar dat de draden elkaar nooit kruisen.

Figuur	
  1:	
  voorbeeld	
  van	
  ﬁliforme	
  corrosie	
  na	
  een	
  kras	
  in	
  de	
  lak	
  op	
  aluminium	
  (Bron	
  Aluma;er)	
  De	
  corrosie	
  start	
  aan	
  de	
  kras	
  en	
  propageert	
  verder	
  
door	
  het	
  aluminiumsubstraat.

Figuur	
  2	
  doorsnede	
  van	
  de	
  manier	
  waarop	
  ﬁliforme	
  corrosie	
  zich	
  verder	
  zet	
  onder	
  de	
  lak	
  na	
  krassen	
  op	
  een	
  aluminiumplaatje	
  (bron:	
  Aluma;er).	
  
Informatie en advies:

Technische en administratieve onderneming. Technologiepark, 935, 9052 Zwijnaarde. 09.280.93.42

Met de FAC-activiteiten houdt u de vinger aan de pols en hebt u voorsprong op uw collega's.
Uw lidmaatschap versterkt onze federatie en uw voorstellen kunnen realiteit worden.
Zodra u de FAC-flash in uw mailbox ontvangt kan u die informatie niet onopgemerkt opzij laten
liggen. De verschillende informatiekanalen helpen u, als gemotiveerd lid of partner, vroegtijdig
de juiste beslissingen te nemen.
20 maart '12: Thema avond: de Breeam normen,
met de medewerking van het tijdschrift "Bouwen aan
Vlaanderen".
19 april '12: Cursus "Geveltechniek".
Vervolmakingsjaar. Module Bouwfysica. Deel I.
25 april '12: Bestuursvergadering.

31 augustus '12: Bezoek WTCB in Limelette voor
leden en Partners.
September '12: Cursus "Geveltechniek".
Vervolmakingsjaar. Module Statica.
Vooropleiding vereist: professionele activiteit + FAC
cursus geveltechniek.

27 april '12: Bedrijfsbezoek "Alural" in Lummen voor
Leden en Partners.Uitreiking diploma's aan Alumni
Cursus Geveltechniek 2011.

11 september '12: Passief Bouwen? Eerste
ervaringen. Een actief najaar...

5 mei '12: FAC Flash.

Nu reeds vastleggen in uw agenda:

juni '12: Cursus "Geveltechniek".
Vervolmakingsjaar. Module Bouwfysica. Deel II

donderdag 18 oktober '12: Algemene Leden- en
Partnersmeeting. We vieren het 5-jarig bestaan van
onze Federatie!

10 juni '12: FAC Flash.
20 juni '12: Bestuurswisseling. Algemene
vergadering.
25 augustus '12: Uw FAC "High Lights" journaal.
Info over onze sector.
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22 augustus '12: Bestuursvergadering.

De volgende FAC activiteiten van het jaar 2012 zullen
in de augustus uitgave gemeld worden zoals o.a.
vervolmaking cursussen,thema-avonden en
bedrijfsbezoeken. Leden en partners worden uiteraard
in de "spotlights" geplaatst.
Lay-out en eindredactie: Pierre Hermans

