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> Levering inclusief montage

Voor het goed functioneren van gevelelementen is de montage van groot belang. VMRG
gevelelementen mogen na aflevering niet door onjuiste behandeling en/of montage aan
kwaliteit inboeten.
Ter voorkoming van beschadigingen door onjuiste behandeling op het werk, verdient het
aanbeveling de montagewerkzaamheden door de VMRG gevelbouwer te laten uitvoeren.
De opdrachtgever zorgt voor zijn rekening en risico voor alle noodzakelijke breek-, hak-, metsel-,
tegel-, stukadoors-, beton-, schilderwerk, werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke,
alsmede voor beschikbaarheid van steigerwerk een en ander ten genoegen van de VMRG
gevelbouwer.
Het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen, zoals ankerrails, schroefhulzen en
invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor de
montage van zaken, is voor de rekening en risico van de opdrachtgever.
In geval van locaties waar zware omgevingsfactoren gelden, en er bijzondere factoren nog van
toepassing kunnen zijn (bv. in zwembaden of industrie) dient er speciale aandacht gegeven te
worden en contact opgenomen te worden met specialisten.
Het bouwkundig kader (inclusief het eventuele stelkozijn) dient voldoende sterk en stijf te zijn
om de optredende belastingen volgens NEN-EN 1990 en 1991 af te kunnen voeren. Het dient
tevens een lucht- en waterdichte, vlakke, haakse, en scheluwvrije aansluiting van VMRG
gevelelementen mogelijk te maken.
De montage vindt plaats op basis van door de opdrachtgever goedgekeurde tekeningen. De
VMRG gevelbouwer monteert de VMRG gevelelementen niet eerder dan nadat door de
opdrachtgever is vastgesteld dat de maatafwijkingen van de relevante bouwkundige
constructie binnen de overeengekomen toleranties ten opzichte van de as- en stramienlijnen
alsmede peilmaten liggen.

De VMRG gevelelementen dienen, met een maximale afwijking van 1 mm/m1, waterpas, te lood,
haaks en vrij van scheluwvorming te worden gemonteerd, dit alles met inachtneming van een
tolerantie van ± 3 mm ten aanzien van de as en stramienlijnen alsmede peilmaten. Alle
verankeringen voor zover niet vervaardigd uit roestvaststaal of aluminium - dienen afdoende
tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het gevelelement
veroorzaken (zie Combinatie van metalen).
Het aantal, de plaats en de wijze van verankering moet zodanig zijn gekozen dat de krachten,
die op het gevelelement worden uitgeoefend, op de bouwkundige constructie worden
overgedragen. De plaats en de uitvoering van de ankers of andere bevestigingsmiddelen dient
zodanig te zijn gekozen, dat het gevelelement niet door de bouwkundige constructie kan
worden belast en dat het element niet door het monteren wordt gedeformeerd.
Lengteveranderingen, veroorzaakt door temperatuurwisselingen, moeten ongehinderd plaats
kunnen vinden.
De kozijnaansluitingen dienen van een dubbele afdichting te zijn voorzien: een waterkering aan
de buitenzijde en een tochtdichting aan de binnenzijde. Deze laatste kan bestaan uit
dichtingsprofielen, kit, flexibele PUR of comprimeerbaar band. Waar dichtingsprofielen worden
toegepast en waar bewegingen van het kozijn moeten worden opgevangen, dient het vlak
waartegen het profiel aanligt, glad en strak te zijn.
Bij bovendorpels moet de voeg zo zijn uitgevoerd dat er geen water op kan blijven staan. Folies
of andere vochtweringen die in de bouw aanwezig zijn kunnen bovengenoemde voeg ook
afdekken. VMRG gevelelementen mogen niet door een vochtweringsmateriaal, zoals een
loodslabbe, worden aangetast.
Doorgaans zijn spouwconstructies zwak geventileerd. Er moet rekening mee worden gehouden
dat door krimp buitenlucht kan toetreden vanuit de spouw langs de spouwlatten en/of
stelkozijnen. Dit dient te worden voorkomen, bijvoorbeeld door een afwerklat met
dichtingsband of kit. Alle benodigde voorzieningen, dus ook spouwlatten en/of stelkozijnen,
worden verzorgd door de opdrachtgever.
De dichtingsprofielen van het VMRG gevelelement, die aan de buitenzijde zijn toegepast,
worden geacht onder regenbelasting op den duur water door te laten, o.a. door de
pompwerking van het gevelelement. In de VMRG gevelelementen dienen derhalve
voorzieningen te zijn aangebracht om dit water naar buiten af te voeren.
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