Versie: 04-07-2016
Wijzigingen VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2017 t.o.v.
VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2016

Wijzigingsnr./ Bladzijde,
Locatie
001/ par. 2.4 na 2e alinea

Huidige omschrijving

Wijziging

[nieuwe alinea maken na 2e alinea]

002/ par. 5.3.2, 1e alinea

‘Een uitwendige scheidingsconstructie zijnde een paneel Akkoord
voldoet aan de Rc-waarde als achter het paneel zich nog
een bouwkundige constructie bevindt. Dit paneel maakt
dan geen deel uit van de berekening van de u-waarde
van het overige geveldeel. Is deze bouwkundige
constructie achter het paneel niet aanwezig dan gedraagt
het paneel zich als onderdeel van de gevel en wordt de
warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) bepaald volgens
NEN 1068.
Of
(tekst uit Bouwbesluit)
Ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen
constructieonderdelen moeten wel ieder afzonderlijk een
U-waarde van ten hoogste 2,2 W/m².K hebben. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om in kozijnen opgenomen
borstweringen (panelen) of de zijwangen van een
dakkapel.’
Na 2e zin invoegen: ‘In Europees verband staat 6Akkoord
waardig chromateren ter discussie. Deze zal naar
verwachting in de nabije toekomst verboden worden.’

De voorbehandeling dient te geschieden
volgens de eisen van Qualicoat of G.S.B.
(Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung).
Indien een 6-waardige chromaatlaag wordt
toegepast, dan dient deze een gewicht te
hebben van 0,6 - 0,8 gr/m2 en het drogen van
het gechromateerde product dient uitgevoerd te
worden bij een maximale temperatuur van
75°C.
[geen]
De VMRG heeft als standpunt dat VMRG gevels en
gevelelementen geen rol hebben bij de constructieve
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003/ par. 17.2 CE markering,
als 2e alinea

Akkoord TC

Akkoord

eigenschappen en eisen van een gebouw. Derhalve acht
zij de EN 1090 en aanverwante normdocumenten niet op
de gevel van toepassing. Deze producten zijn ook
uitgesloten in de hEN 1090-1.
Producten die aan de scope van een andere
geharmoniseerde Europese norm voldoen, kunnen niet
aan de EN 1090 moeten voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld
vliesgevels (hEN 13830) geen onderdeel van de
dragende constructie van een gebouw, dus geen
onderdeel van hEN 1090.

004/ par. 17.4.2 CE markering,
laatste alinea

[tekst is al aangepast op website]

005/ locatie te bepalen

[geen]

006/ par. 15.1 eerste 2 alinea’s [eerste 2 alinea’s]
007/ hst. 9, exacte locatie te
bepalen
008/hst. 10 Zonwering

Zie hfst 10

009/hfst. 10 Zonwering

[geen]

[geen]

Bij bepaalde producten van VMRG bedrijven kan er wel
sprake zijn van een constructieve functie zoals expliciet
aangeven in de EN 1090 zoals serres e.d. dan luidt de
huidige interpretatie dat deze wel vallen onder de EN
1090.
Let op: Als men aan de hEN 1090 moet voldoen dan
betekent dit voor het betreffende bedrijf dat het
productieproces vooraf gecertificeerd moet zijn door een
Notified Body.
De norm voor brand- en rookwerende ramen en deuren
(hEN 16034) valt per eind 2016 ook onder de CPR, met
een overgangsperiode van 3 jaar. Dit betekent dat per
eind 2016 CE markering gegeven mag worden. En dat
per eind 2019 CE markering gegeven moet worden.
(Nieuwe tekst over glasdaken en daklichtstraten, doc.
wordt apart bijgevoegd).
[Alinea’s samenvoegen en de woorden aluminium en
staal naast elkaar schrijven]
(Nieuwe tekst over aluminium composiet panelen, doc.
wordt apart bijgevoegd).
Hoofdstuk 10 is aangepast in een hoofdstuk over
Buitenzonwering. Hierin zijn diverse tekstuele en
inhoudelijke aanpassingen gedaan, zie document incl.
wijzigingen.
Naast een hoofdstuk over Buitenzonwering, is er een
apart nieuw hoofdstuk Binnenzonwering toegevoegd, zie
document.
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