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1.5 Basisvoorwaarden
Daar waar functionele eisen worden gesteld aan VMRG gevelelementen, gelden deze voor alle
elementen, ongeacht de soort profielen waaruit deze zijn geconstrueerd. Voor gevelelementen
waarin behalve aluminium of staal ook ander materiaal verwerkt wordt (hout, beton enz.) zullen
deze functionele eisen alleen gelden voor zover zij logisch toepasbaar zijn op aluminium of
stalen delen (bijvoorbeeld de schrankstijfheid van een aluminium of stalen draaideel in een
houten kozijn).
Bij hybride combinaties geldt: product en eisen dienen bepaald te worden op basis van welke
functie vervuld wordt. Indien de functie wordt vervuld door een aluminium of stalen deel dan
dient dit aan de VMRG KE&A te voldoen.
Profielen en platen dienen, voor zover het voor dat materiaal vereist is, opgeslagen en verwerkt
te worden in een droge en condensvrije ruimte.
Bij het hanteren van bruut aluminium zonder handschoenen, kan er plaatselijk extra corrosie
en/of lakonthechting ontstaan. Indien aluminium later wordt voorzien van een
oppervlaktebehandeling, moet bruut aluminium met geschikte handschoenen worden
gehanteerd en opgeslagen en verwerkt worden in een droge ruimte.
Zaag- en boormachines, frees-, stans- en knipgereedschappen dienen scherp te zijn alsmede
correct te zijn afgesteld, waardoor beschadigingen voorkomen worden en braamvorming
beperkt blijft. Dit geldt ook voor bewerkingseenheden.
Aluminium VMRG gevelelementen dienen geproduceerd te worden in een speciaal daartoe
ingerichte werkplaats, waarin geen voor aluminium schadelijke stoffen worden verwerkt.
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. Een uitzondering wordt gemaakt bij het productieproces waar sandwichpanelen

worden gefabriceerd (mits er geen blijvende schade kan ontstaan).
De randaansluitingen van derden moeten voldoen aan de eisen genoemd in deze VMRG
Kwaliteitseisen en Adviezen®.
De VMRG gevelbouwer dient te beschikken over een aantoonbaar kwaliteitsborgingsysteem
waarbij ook de montage, montagearbeid en het toezicht op de montage opgenomen zijn.
De VMRG gevelbouwer blijft eveneens onverkort verantwoordelijk conform de vigerende VMRG
Kwaliteitseisen en Adviezen® bij onderaanneming of uitbesteding.

