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9.3 Productie
Bij de productie van sandwichconstructies dient rekening gehouden te worden met de
technische verwerkingsvoorschriften conform de fabrikant (zoals verlijmen, tapen, bescherming,
isolatiemateriaal, brandwerendheid).

9.3.1 Verlijmen
Vakvullingen van sandwichconstructies in een VMRG-gevelelement hebben minimaal een 90%
volledige verlijming*.
* In speciale glassituaties wordt de buitenplaat niet gelijmd, zie 9.4.3 Tapen.
Bij een sandwichconstructie kan de verlijming worden gemeten door het uitvoeren van een
pelproef. Dit betekent dat het sandwichconstructie uit elkaar wordt gescheurd. Hierbij is de eis
dat de breuklijn in het kernmateriaal (de isolatie) moet zitten. De breuk mag niet aan de
lijmzijde plaatsvinden. De eis van de 90% verlijming kan door de pelproef worden getoetst.
Om een gegarandeerde 90% volledige verlijming te krijgen is er een eis gesteld aan de
verlijming van de sandwichconstructies:
Een sandwichconstructie dient volvlak verlijmd te worden. Bij een koude verlijming door middel
van een hydraulisch instelbare vlakpers of gelijksoortig, en bij een hotmelt-lijmsysteem met een
reactieve PU-lijm doormiddel van een kalanderpers met een minimale druk van 6 bar.

9.3.2 Voorkoming van corrosie

Ter voorkoming van corrosie verdient het aanbeveling extra aandacht te besteden aan de
hoeken van gezette cassettes. Capillaire naden dienen zoveel mogelijk vermeden te worden,
hetgeen inhoudt dat de ruimte tussen de omgezette kanten van het plaatwerk bij voorkeur
groter dient te zijn dan 3 mm. Een alternatieve methode is het lassen van de hoeken; bij deze
methode kunnen esthetische gevolgen ontstaan ten gevolge van het lassen.

9.3.3 Tapen
In de onderstaande situaties moeten sandwichconstructies aan een of meerdere zijde van tape
worden voorzien.
1. Doorschijnende glassoorten of glassoorten die niet verlijmd mogen worden. In deze
situatie moet het glas alleen de op het element komende windbelastingen op kunnen
vangen. De tape verzorgt de hechting tijdens transport tussen glas en het paneel (i.p.v. de
lijm). Deze constructie moeten 3-zijdig van tape worden voorzien. De onderzijde moet vrij
blijven om eventueel condens achter de ruit weg te ventileren.
2. In die situaties waar er vocht/water in de constructie kan komen waarin de
sandwichconstructies zijn opgenomen. Afhankelijk van het risico, alleen aan de bovenzijde
of aan de bovenzijde en de zijkanten voorzien van tape.
3. Bescherming van delicate producten zoals VIP (Vacuüm geïsoleerde panelen) constructies
rondom voorzien van tape, waar in risicovolle situaties een strook beschermde isolatie
tussen VIP paneel en tape geplaats kan worden.
Type tape
Enkelzijdig klevende dampdichte aluminium tape waarbij de hechting gegarandeerd is bij
temperaturen van -20 tot +100°C. In de situaties waarbij er tijdens het monteren van het paneel
belastingen op de tape worden uitgeoefend, moet een aluminium tape gebruikt worden dat is
voorzien van wapeningsnet.

