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9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de aanvullende eisen beschreven waaraan sandwichconstructies moeten
voldoen.

9.1.1 Wat is VMRG Panelen
VMRG Panelen bedrijven houden zich op een professionele manier bezig met het produceren
en/of leveren van sandwichconstructies. Deze bedrijven worden jaarlijks gekeurd op de VMRG
Kwaliteitseisen en Adviezen Panelen, hebben een VMRG Panelen certificaat en zijn te
herkennen aan het VMRG Panelen logo.

Alle VMRG Panelen bedrijven zijn VMRG-partner, hierdoor ontstaat een goede samenwerking
met de gevelbouw, dit is belangrijk omdat panelen onderdeel zijn van de gevel. Wij adviseren de
bestekschrijvers de volgende tekst op te nemen: "De panelen dienen te voldoen aan de
vigerende VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG
Panelen certificaat."

9.1.2 Sandwichconstructies

Met sandwichconstructies worden niet zelfdragende vakvullingen bedoeld, welke toegepast
worden in vliesgevels, elementengevels en kozijnconstructies als invulling van een vak met een
kader. De sandwichconstructies worden vervaardigd in een discontinu proces, dat wil zeggen
dat deze stuksgewijs worden geproduceerd. In alle gevallen betreft het hierbij het middels
verlijming vervaardigen van elementen bestaande uit een kernmateriaal met aan beide zijdes
een huid, die constructief als een geheel dienen te worden beschouwd. Beide huiden kunnen
uit het zelfde materiaal bestaan, maar ook uit verschillende. De kern van de panelen bestaat uit
één of meerdere lagen (isolatie)materiaal.
Deze sandwichconstructies moeten voldoen aan de eisen omtrent thermische isolatie,
geluidsisolatie, wind- en waterdichtheid en eisen omtrent brandgevaar. Daarnaast zijn uiteraard
de esthetische waarden van groot belang. Dit onderdeel gaat op de genoemde aspecten in ter
waarborging van de gevelkwaliteit. Sandwichconstructies voor buitentoepassing worden veelal
uitgevoerd in de materialen aluminium, staal, kunststof, glas, composiet, HPL (High Pressure
Laminate). De eisen gaan in op de materialen aluminium, staal en geëmailleerd gehard glas.
Indien andere materialen gebruikt worden moeten deze voldoen aan hiervoor geldende
normen.
In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van een sandwichconstructie als
vakvulling:
Sandwichconstructie detail

