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13 Behandeling op de bouwplaats
13.1 Inleiding
In dit onderdeel komt de behandeling van gevelelementen op de bouwplaats aan de orde.
Achtereenvolgens wordt het transport van de fabriek naar de bouwplaats, de controle bij
aflevering, het transport op de bouwplaats, de opslag op de bouwplaats en de te treffen
voorzorgen tegen beschadigingen behandeld. Ten slotte komt het herstellen van
beschadigingen van VMRG gevelelementen op de bouw aan bod.

13.2 Transport van de fabriek naar de bouwplaats
Evenals andere bouwonderdelen vereisen VMRG gevelelementen een eigen behandelingswijze.
Het in acht nemen van voorzorgsmaatregelen draagt bij tot een goed eindproduct. VMRG
gevelelementen dienen, zowel bij in- en extern transport alsmede bij (tussen)opslag, op daartoe
geschikte transportmiddelen te worden vervoerd en/of opgeslagen. VMRG gevelelementen
moeten afdoende tegen beschadiging en vervuiling worden beschermd. Direct contact van de
gevelelementen onderling en/of met wanden en/of met bodem moet worden voorkomen.

13.3 Controle
Bij aflevering van de gevelelementen op de bouwplaats dient de opdrachtgever zich ervan te
overtuigen, dat de elementen vervaardigd zijn conform de overeenkomst. Verder mogen de
gevelelementen geen zichtbare gebreken vertonen.

13.4 Transport op de bouwplaats
Lossen, alsmede horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats moet met de nodige
voorzichtigheid geschieden. Tijdens deze transporten mogen er geen belastingen voorkomen
die de gevelelementen kunnen vervormen of beschadigen. Laden, lossen en opslaan geschiedt
voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient in de bouwplanning rekening te houden met extra windverlet bij het
transport en de montage van gevelelementen en/of componenten.

13.5 Opslag
De opslagplaats(en) dient(en) vanaf de openbare weg goed bereikbaar te zijn voor normale
transportmiddelen. Veel beschadigingen kunnen worden voorkomen door de VMRG
gevelelementen deugdelijk in een droge ruimte op te slaan.
Voor opslagruimte komt in aanmerking :
Een aparte loods;
Een (zee)container;
Een aparte ruimte op de vloer van het in aanbouw zijnde gebouw.

Buitenopslag is alleen verantwoord indien ervoor wordt zorg gedragen dat de materialen royaal
vrij van de grond staan en voor zover noodzakelijk voldoende zijn afgedekt en belucht. Het
verdient aanbeveling de opslag op de bouwplaats over een zo kort mogelijke periode te laten
plaatsvinden.
Indien VMRG gevelelementen verpakt worden opgeslagen, moet rekening gehouden worden
met eventuele schade veroorzaakt door condensvorming.

13.6 Voorzorgsmaatregelen tegen beschadigingen
De voorzorgsmaatregelen tegen beschadigingen worden mede bepaald door de methode van
bouwen, de organisatie van de bouw en in welke fase van de bouw de elementen worden
gemonteerd. Het is in elk geval wenselijk dat de opdrachtgever met de VMRG gevelbouwer
vroegtijdig overleg pleegt op welke wijze beschadigingen zijn te voorkomen. Dit is van groot
belang, omdat sommige beschadigingen (bijvoorbeeld veroorzaakt door metaalslijpsel,
boorkrullen, cementwater en lassen) vrijwel niet te herstellen zijn.
Het moet worden benadrukt dat het voorkomen van beschadigingen door het kiezen van een
juiste werkmethode of organisatie van de bouw altijd effectiever is dan welk herstel ook. Het
verdient daarom aanbeveling de elementen pas te plaatsen na het gereedkomen van de

ruwbouw. De detaillering en planning dienen dan ook zodanig te zijn, dat montage in een laat
stadium van de bouw kan plaatsvinden.
De opdrachtgever dient tijdens de bouwperiode te voorkomen dat de elementen beschadigd
raken.
Wanneer werkzaamheden, zoals betonstorten, metselen, pleisteren en voegen in de
onmiddellijke nabijheid van reeds gemonteerde aluminium elementen moeten worden
verricht, dienen deze elementen door de opdrachtgever doelmatig te worden beschermd om
beschadigingen en/of chemische aantasting te voorkomen.
Cementspatten en/of andere alkalische verontreinigingen dienen onmiddellijk door de
opdrachtgever, met ruim water, te worden verwijderd, daar cement, cementwater en/of andere
alkalische verontreinigingen oppervlakken, en ook glas, aantasten.

13.7 Herstellen van beschadigingen op de bouw
Het herstellen van beschadigingen op de bouw wordt behandeld in het hoofdstuk Onderhoud.

