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12.6 Doek
12.6.1 Inleiding
Deze richtlijn verschaft de vakhandelaar een basis voor zijn adviezen, helpt hem om inzicht
te verkrijgen in de kwaliteit van zonweringdoek en de grenzen van de technische
mogelijkheden en stelt hem in staat om de gebruiker van een zonweringinstallatie de specifieke
eigenschappen van de materialen uiteen te zetten. Deze richtlijn ondersteunt ook deskundigen
bij hun opdracht en helpt hen om de grenzen van de weeftechnieken, het gebruik van
zonweringdoek te beoordelen. Tot slot kan de richtlijn ook gebruikt worden om geschillen en
meningsverschillen te vermijden. De richtlijn beschrijft de huidige stand van de techniek bij de
belangrijkste toepassingen. Het is niet mogelijk om alle varianten in de eigenschappen op te
nemen, aangezien de ontwikkeling van nieuwe materialen en verwerkingsmogelijkheden
onverminderd evolueert.
Dat geldt in het bijzonder voor het domein van de verbindingstechnieken, waar het op dit
ogenblik weinig zin heeft in te gaan op de verschillende procedés als hotmelt (vloeibare lijm),
kleefband, hoogfrequent of ultrasoon lassen, aangezien de ontwikkeling van deze methoden
nog volop aan de gang is. Het doel van deze richtlijn is om een voorstelling te geven van de
specifieke producteigenschappen bij de fabricage en verwerking. De eigenschappen gelden als
minimumnorm bij een normaal gebruik van de zonweringinstallatie. De in deze richtlijn
voorgestelde minimumnormen zijn afkomstig uit de productie- en verwerkingsvoorschriften
van de belangrijkste fabrikanten. Door de interne opleidingen van de medewerkers in de
bedrijven en door de voortdurende ontwikkeling van de verwerkingstechniek en de
zonweringinstallaties zelf overtreft het product zonweringdoek in de meeste gevallen de

beschreven minimumnorm. Deze richtlijn werd uitgewerkt door BKTEX in samenwerking met
ondermeer Romazo en Verozo en andere Europese federaties van fabrikanten van zonwering,
weverijen en confectioneurs, alsook met een expertisebureau.

12.6.2 Zonweringdoek uit technische weefsels
De basisfunctie van een zonweringdoek kan duidelijk uit de term zelf afgeleid worden: het
weren van te veel zonwarmte en -licht. Het zonweringdoek uit technische weefsels vervult
tegelijkertijd een functionele en een decoratieve opdracht. Technische weefsels moeten voldoen
aan strenge technische eisen en worden tijdens het productieproces onderworpen aan
uitgebreide laboratoriumtests.
Parameters zoals oppervlaktegewicht, maximale trekkracht, maximale
rekbaarheid, doorscheurkracht, waterdrukbestendigheid, waterafstotendheid, lichtechtheid,
weerbestendigheid, UV-stralingbestendigheid en andere eigenschappen worden gemeten
volgens de erkende normen. Die waarden zijn gegarandeerd en worden vermeld in de
technische gegevensfiches van de weefselproducenten. Alle weefsels kunnen min of meer
transparant en/of geperforeerd uitgevoerd zijn. De maximale afmetingen van het doek worden
bepaald door de fabrikant van het zonweringsysteem. Zonweringsystemen worden
tegenwoordig in grote afmetingen geleverd en bijgevolg gaat het vaak om doeken met een
zeer grote oppervlakte.
Het polyacryldoek voor een zonwering met een afmeting van bijvoorbeeld 6 x 3,5 m bevat
bijna 100.000 m garen. Het is geweven met gemiddeld een 30-tal draden per cm in de schering
en een 14-tal draden per cm in de inslagrichting, zodat één vierkante meter doek al ongeveer
4.500 m hoogwaardig, getwijnd garen bevat. Onvermijdelijk komen bij het spinnen en weven
op dergelijke garenlengten kleine onregelmatigheden voor, die kunnen leiden tot insluitingen
en knoopjes in het doek. Hoewel bij de confectie alleen technisch hoogwaardige weefsels
gebruikt worden en in alle fasen van het productieproces streng gecontroleerd wordt, is het
onvermijdelijk dat in een doek kleine onregelmatigheden te vinden zijn, in de vorm van
zogeheten “schoonheidsfoutjes”. Als voorbeeld geeft deze richtlijn enkele foto’s en afbeeldingen
die kenmerkend zijn voor de huidige technische stand van zaken.
Polyacryl-weefsel
Het weefsel voor zonwerend doek wordt voor het merendeel uit dit materiaal vervaardigd. De
vezels van de gebruikte garens zijn in de massa gekleurd en daardoor uiterst UV-bestendig.
Door een chemische oppervlaktebehandeling worden de weefsels waterafstotend, olie- en

vuilafstotend en schimmeldodend gemaakt. Als de weefsels bovendien waterdicht gecoat
worden, gebeurt dat enkelzijdig. De doekbanen hebben meestal een breedte van ± 120 cm,
worden aan elkaar genaaid en opzij gezoomd. De breedte van de zomen en overlappingen kan
verschillen afhankelijk van de fabrikant en de toepassing. De naden van de doekbanen bij
knikarm- en verandazonwering lopen in de uitvalrichting.
Naadloze weefsels voor zonwering (breeddoek)
Zonweringdoek uit breeddoek wordt in de regel in de dwarsrichting naadloos verwerkt. Hierbij
lopen de inslagdraden in uitvalrichting en de scheringdraden horizontaal. Bij een typische
weefconstructie van acryl-zonweringstoffen met gemiddeld een 30-tal draden per cm in de
schering en een 14-tal draden per cm in de inslag, heeft het doek in de uitvalrichting van de
zonwering een duidelijk lagere stevigheid tegenover de verwerking van rollen van 120 cm.
Andere weefsels voor zonwering
Op de markt zijn ook andere weefsels verkrijgbaar die geschikt zijn voor gebruik als
zonweringdoek, zoals bijvoorbeeld uit polyester, polypropyleen / polyolefine, enz. De stoffen
worden in de regel verwerkt zoals de andere weefsels, door naaien of verkleven. De weefsels
kunnen ook halftransparant of geperforeerd uitgevoerd zijn. Tegelijk bestaat de mogelijkheid
van een eenzijdige waterdichte coating, die doorgaans op de van de zon afgekeerde kant is
aangebracht. Voor de technische eigenschappen verwijzen we naar de gegevensfiches van de
fabrikanten.
PVC doekweefsel
Dit weefsel is uit scheurvaste polyesterdraad vervaardigd. Na het weefproces wordt het doek in
beide richtingen met hoge spanning opgerekt en met vloeibare PVC gefixeerd. Door dat proces
krijgt het doek een grote vormvastheid en gaat het nog amper rekken. De weefselbanen
verschillen in breedte, afhankelijk van de fabrikant en de verwerking kan zowel in de dwars- als
de lengterichting gebeuren. Het doekgewicht bij deze weefsels is doorgaans beduidend hoger
dan bij polyacrylstoffen en legt daardoor beperkingen op aan de maximale afmetingen. Ook kan
zich door het hogere gewicht doorhanging voordoen. Door de coating worden de weefsels
lasbaar. “Zijzomen” zijn bij verwerking in de dwarsrichting doorgaans niet vereist. Hier gelden in
het bijzonder de verwerkingsvoorschriften van de fabrikanten.
Glasvezel screenweefsels
De glasvezelstrengen voor deze weefsels worden omhuld met een PVC-laagje. Met het zo
verkregen garen worden weefsels in verschillende breedten vervaardigd. Daarna volgt het
fixeren door verhitting, zodat een versmelting van het weefsel plaatsvindt. Daardoor wordt de

diagonaalstabiliteit van het gaasweefsel bereikt, zonder de doorzichtigheid te veranderen. De
confectie vereist, naast het lassen van de banen, ook het stabiliseren van de zijkanten met
smalle lasstroken. Hier gelden in het bijzonder de verwerkingsvoorschriften van de fabrikanten.
Bij toepassing van dit weefsel moet sterk rekening gehouden worden met de belasting bij het
oprollen, veroorzaakt door het hoge gewicht (tot bijna 550 g per vierkante meter). Doeken uit dit
weefsel worden toegepast waar doorzichtigheid vereist is. Deze weefsels worden bij voorkeur in
verticale systemen toegepast. De weefsels kunnen aan de zijkanten voorzien worden met een
rits, voor toepassing in windvaste screens.
Polyester screenweefsels
Deze weefsels bestaan uit scheurvaste polyesterdraad. Na het weefproces wordt het doek in
beide richtingen met hoge spanning opgerekt en met vloeibare PVC gefixeerd. Door dat proces
krijgt het weefsel een grote vormvastheid en gaat het nog amper rekken. Doeken uit dit weefsel
zijn door hun geringe rekgedrag geschikt voor het beschaduwen van grotere oppervlakten.
Afhankelijk van fabrikant en toepassing kan het weefsel met dwars- of langsnaden verwerkt
worden. De zijranden worden dan ongezoomd of met zoomrand vervaardigd. De zomen voor de
doekrol en het uitvalprofiel kunnen volgens de voorkeur van de fabrikant genaaid of gelast
worden. Doeken uit dit weefsel worden toegepast waar doorzichtigheid vereist is en zijn
geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik.
Polyester weefsel
Op de markt zijn eveneens polyester, polypropyleen/polyolefine enz. verkrijgbaar die geschikt
zijn als zonweringdoek. Ze worden genaaid en gelijmd zoals de andere weefsels. Tegelijk bestaat
de mogelijkheid van een eenzijdige waterdichte coating, die doorgaans op de van de zon
afgekeerde kant is aangebracht. Voor de technische eigenschappen wordt verwezen naar de
gegevensfiches van de fabrikanten.
Waterdicht doek
Het waterdichtdoek is voornamelijk interessant voor de vakmannen die hotels, restaurants, cafés
en de veeleisende klanten bedienen. Zijn vooruitstrevende technische prestaties maken het
doek onmisbaar op vaste constructies die sterk onderhevig zijn aan de weersinvloeden en
vervuiling. Tevens zorgt het waterdicht doek er ook voor dat u kunt genieten op uw terras het
hele jaar door, zonder u zorgen te moeten maken bij de eerste regen.
Brandwerend doek
Het nieuwe brandwerend doek biedt een oplossing voor de eisen van openbare plaatsen
namelijk veiligheid, decoratie en bescherming. Het brandwerend zonweringdoek bevat alle

thermische en optische eigenschappen van een traditioneel doek met als plus de
brandvertragende eigenschap. Dit nieuwe aanbod richt zich voornamelijk naar de horeca en
openbare plaatsen.

12.6.3 Algemene toelichtingen en verklaringen betreffende
doeken, confectie en systemen
De doekspanning
Horizontaal en schuin hangende doeken met veerspanning
De doekspanning wordt doorgaans verkregen door het gebruik van spanelementen zoals
knikarmen of treksystemen, respectievelijk door verzwaring bij schuine installaties met een
helling vanaf ongeveer 25 graden. Afhankelijk van de constructie ontstaat bij alle toepassingen
doorhanging van het doek. Die wordt versterkt door een lagere hellingsgraad, een groter
doekoppervlak, hier vooral door het eigen gewicht van het doek, en bijkomende invloeden zoals
vocht en wind. In alle gevallen ontstaat een min of meer goed zichtbare doorhanging in het
midden van het doekvlak, respectievelijk van de afzonderlijke stofbanen (Afbeelding 15 en
Afbeelding 16). Bij het gebruik van breeddoek in de dwarsrichting ontstaat de
doorhanging over het hele oppervlak. Het opvoeren van de doekspanning kan in het bijzonder
bij de naden tot het uitrekken van de weefsels leiden. Dat uitrekken levert bij het afrollen van het
doek duidelijk zichtbare rolvouwen op.
Door het over elkaar oprollen van die vouwen (Afbeelding 13) kunnen deze in de vorm van
uitlopers naast de naden en in de afzonderlijke stofbanen zichtbaar worden en fenomenen
zoals wafelpatronen in de hand werken. Die fenomenen worden door vocht nog versterkt en
hoe zichtbaar ze zijn wordt mee bepaald door de lichtomstandigheden. Deze effecten worden
ook door een grotere uitval en/of hogere doekspanning versterkt. Bij breeddoek in de
dwarsrichting kunnen bij grotere breedte en uitval, door het ontbreken van de stabiliserende
naden, loop- en oprolplooien ontstaan. Het gebruik van afzonderlijke doekrolondersteuning is
bij breeddoek zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen (versterkingsbanden e.d.) niet mogelijk.
Verticaal hangende doeken zonder veerspanning
Afhankelijk van de fabrikant kan het doek of weefsel met dwars- of langsnaden verwerkt
worden. Hier moeten de eventuele voorschriften van de systeemfabrikant nageleefd worden. Bij
doeken met langsnaden wordt de rolvouw ontwikkeling aan de naden en de buitenzomen
bijzonder duidelijk, aangezien de naadspanning hier door de kleinere doekspanning niet
gecompenseerd kan worden.
De invloed van de wind

De windbelasting, zowel bij trekken als drukken, wordt voor het grootste deel van de
doeken weggenomen en voor een kleiner deel afgeleid naar de zonweringconstructie. Hiervoor
wordt verwezen naar de EN 13561. Om de doeken en de zonweringconstructie te beschermen is
het nodig om ze op te rollen, zodra de wind de door de fabrikant opgegeven
windweerstandsklasse overschrijdt. Hier wordt in het bijzonder verwezen naar de
bedieningsinstructies van de verschillende systeemfabrikanten. Bij automatische bediening
moeten die voorgegeven limietwaarden ingesteld worden. Het overschrijden van de toegelaten
windsnelheden leidt tot schade aan het doek en het frame van de zonwering. De
windweerstandsklassen moeten voor elk afzonderlijk product bepaald worden aan de hand van
het sinds 01.03.2006 voorgeschreven CE-label, overeenkomstig EN 13561.
Zie Combinatie van metalen.
Het af- en oprollen van het doek en de gevolgen daarvan
De doekrol
De keuze van de diameter van de doekrol is zeer belangrijk omdat dit bepalend is voor de
doorbuiging. Zie Doorbuiging.
Steunprofielen en doekrolondersteuning
Steunprofielen en doekrolondersteuning verhinderen zo veel mogelijk het doorbuigen van de
doekrol en daardoor dus het doorhangen van het doek. De doekrolondersteuning moet in de
buurt van naden of versterkingsstroken geplaatst zijn. Door de grotere wrijving bestaat,
afhankelijk van gebruiksdoeleinden en de eventueel aanwezige automatische
bedieningsinstallatie met frequentere op- en afrolcycli, het risico van vroegtijdige slijtage van
stof en naaigaren.
Het doek in de omgeving van de doekrolondersteuning zal enigszins vuil worden. Bij gebruik
van PVC doekweefsel en screenweefsels mag alleen doekrolondersteuning gebruikt worden op
systemen waarbij de fabrikant dat toelaat. Bij gebruik van afzonderlijke doekrolondersteuning is
een aangepaste loodrechte plaatsing tegenover de doekrol absoluut vereist, om een snellere
slijtage te vermijden. In het algemeen zal de levensduur van een zonweringdoek door het
gebruik van een dergelijke doekrolondersteuning afnemen.
Doorhangen van het zonweringdoek
Het systeem brengt mee dat het doek enkel tussen doekrol en uitvalprofiel op spanning kan
gehouden worden. Het gevolg is dat de zijzomen naar binnen kunnen uitwijken en zo bijdragen
tot een komvormig doorhangen van het doek naar het midden. Bij een groot doekoppervlak (bij
voorkeur bij een grote uitval) met beperkte helling kan overlapping van de stof bij het oprollen

ontstaan. Dit effect wordt nog in de hand gewerkt wanneer zonwering als bescherming tegen
de regen gebruikt wordt. Terwijl het afvloeien van de regen door de te geringe helling van de
zonweringconstructie niet gegarandeerd is, kunnen in de zonwering een of meer waterzakken
ontstaan. Het gebruik als bescherming tegen de regen kan leiden tot schade aan het doek en
het frame van de zonwering. Hier dient in het bijzonder EN 13561 (gebruik van zonwering bij
neerslag) nageleefd te worden.
Zomen en naden bij zonweringdoek genaaid of gelijmd
Zijzomen
In de regel worden deze doeken vervaardigd uit ± 120 cm brede banen, waarbij elke naad en
zoom als versterking werkt. Het zijn ook de sterkst belaste delen van het doek. Zijzomen kunnen
zowel via naai- als lijmmethoden tot stand komen. Bij het oprollen liggen de naden en zomen
dubbel over elkaar gewikkeld (Afbeelding 14). Vanwege dat verschil tussen de bovenste en de
onderste lagen ontstaan spanningen binnen de stofbanen, ook zonder de invloed van
spansystemen, verzwaring, enz. Als men uitgaat van een stofdikte van ± 0,5 mm, dan ontstaat
hier tussen elke laag bij de naad al een verschil van 3,14 mm per omwenteling van de doekrol.
Dit fenomeen zorgt, afhankelijk van de uitval van de zonwering, voor verschillende
uitrekwaarden van de zijzoom en naden en zorgt daardoor voor een niet te vermijden
doorhanging van het doek. De op de getroffen plaats ontstane wafelvorming wordt door de
inwerking van weersinvloeden onvermijdelijk nog versterkt. Dit effect heeft echter geen invloed
op de kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van de doeken. Bij breeddoek worden in de
regel geen zijzomen gebruikt maar zal men de buitenkanten van het weefsel door middel van
verschillende lasmethoden e.d. verstevigen.
Naad in uitvalrichting
Zonweringdoek uit ± 120 cm brede rollen wordt in de uitvalrichting genaaid of gelijmd. Het
voordeel daarvan is dat de trekspanning bij banendoeken, in tegenstelling tot de dwars
verwerkte breeddoek, inwerkt op een hoger aantal scheringdraden. Bij een typische
weefconstructie (polyacryl) van gemiddeld een 30-tal draden per cm in de schering en een 14-tal
draden per cm in de inslag, biedt een dergelijke verwerking het doek in de kettingrichting een
wezenlijk grotere stevigheid tegenover de inslagrichting. Vanwege die techniek komt het bij
bepaalde weersomstandigheden en doekgrootten tot zogenaamde “wafelvorming” (Afbeelding
10). Dit effect kan door ongunstige lichtinval sterker zichtbaar worden. Deze wafelvorming wordt
door de inwerking van vocht (luchtvochtigheid, regen) bijkomend versneld en versterkt. Wordt
het daardoor “week” geworden doek nat opgerold, dan worden het wafelpatroon en de vouwen
nog sterker ingeperst. Het overlappen van het doek met als gevolg de vorming van oprolplooien

(Afbeelding 13) is ontoelaatbaar.
Door de onder punt “zijzomen” beschreven fenomenen van spanningsverschil bij het
opwikkelen verschuift de stof en ontstaan diagonale vouwen rechts en links van de naad, die
zich als wafelvormige patronen aftekenen. Hoe meer lagen doek opgerold worden, dat wil
zeggen hoe verder de uitval van de zonwering, hoe groter de totale onderlinge verschuiving van
de banen zal zijn en hoe sterker daardoor ook het inpersen van het wafelpatroon. De
wafelvorming kan zich uitstrekken tot het midden van de stofbaan. Dit effect heeft echter geen
enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van de doeken.
Boven- en onderzoom genaaid
In de regel worden de boven- en onderzomen volgens de klassieke methode genaaid. Hierdoor
kan aan de doekrol een verdikking ontstaan die in de dwarsrichting een aftekening op het doek
kan geven.
Zomen en naden bij zonweringdoek uit PVC doekweefsel
Zijzomen en naden
Deze doeken worden volgens de instructies van de fabrikant geconfectioneerd uit verschillende
brede banen. In de regel worden die afzonderlijke banen gelast en bij voorkeur in de
uitvalrichting verwerkt. Uitzonderlijk kunnen ze ook gelijmd of genaaid worden. De onder punt
5.4.4.4 beschreven fenomenen van wikkelverschillen en over wafelvorming zijn ook hier van
toepassing. Dit effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de
levensduur van de doeken.
Naad in uitvalrichting
PVC doekweefsel met zijn bijzonder vormstabiele eigenschappen heeft de neiging om bij het
oprollen vouwen te vormen. In sommige gevallen kan het doek zelfs dubbelplooien. Het
verschijnsel heeft enerzijds te maken met de geringe elasticiteit van het doek en anderzijds met
het hogere gewicht en de grotere belasting van de installatie die daarvan een gevolg is.
Vanwege de fabricagetechniek ontstaat onder invloed van de weersomstandigheden en de
grootte van het doek zogeheten “wafelvorming”. Dat effect kan door een ongunstige lichtinval
nog sterker zichtbaar worden. Door de fenomenen van wikkelverschillen verschuift de stof en
ontstaan er diagonale plooien rechts en links van de naad, die zich dan als wafelvormige
patronen aftekenen. Hoe meer lagen doek opgerold worden, dat wil zeggen hoe verder de uitval
van de zonwering, hoe groter de totale onderlinge verschuiving van de banen zal zijn en hoe
sterker daardoor ook het inpersen van het wafelpatroon. De wafelvorming kan zich uitstrekken
tot het midden van de stofbaan. Ook wanneer het weefsel dwarsnaden heeft of geen

overlappende lasnaden in de uitvalrichting, heeft het doek de neiging om door zijn eigen
gewicht in het midden door te hangen. Het resultaat is dat het “teveel” aan doek in het midden
overlapt en ontoelaatbare vouwen gaat vormen. PVC-doekweefsel is daarom niet in alle
uitvoeringen en grootten geschikt voor elke zonweringinstallatie.
De voorgenoemde effecten hebben geen invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de
levensduur van de doeken.
Boven- en onderzoom genaaid
In de regel worden de boven- en onderzomen volgens de klassieke methode genaaid. Hierdoor
kan aan de doekrol een verdikking ontstaan die in de dwarsrichting een aftekening op het doek
kan geven.
Zomen en naden bij glasvezel screendoek
In de regel worden deze doeken in de lengte of dwars geconfectioneerd uit banen met een
breedte tussen 120 en 250 cm. De zijzomen worden voorzien van een versterkingsband om
uitrafelen van de kanten te vermijden. Die lasband wordt doorgaans aangebracht op de
binnenzijde van het doek.
Bij langsnaden liggen de naden en zomen van de opeenvolgende lagen stof op elkaar (
Afbeelding 14). Vanwege dat verschil tussen de bovenste en de onderste lagen
ontstaan ook zonder de invloed van spansystemen, verzwaring, enz. spanningen binnen het
doek. Als men uitgaat van een stofdikte van ±
0,5 mm, dan ontstaat hier tussen elke laag bij de naad al een verschil van 3,14 mm per
omwenteling van de doekrol. Dit fenomeen zorgt voor verschillende uitrekwaarden van de
zijzoom en de naden en zorgt daardoor voor een niet te vermijden doorhanging van het doek.
Bij dwarsnaden doet het effect van spanningsverschil door het oprollen zich niet voor, maar wel
kan zich bij het oprollen, door de verwerking van het doek (lassen, resp. naaien), plooivorming
voordoen. Dit effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de
levensduur van de doeken. Screendoek uit glasvezel wordt gewoonlijk gebruikt voor verticale
installaties tegen gevels. De maximale afmetingen vindt men in Hoofdgroepen. Bij horizontale
installaties zijn bijzondere maatregelen vereist om een probleemloos oprollen te garanderen.
Zomen en naden bij polyester-screendoek
In de regel worden deze doeken langs of dwars uit banen geconfectioneerd. De snijkanten
worden bij confectie met naden in de dwarsrichting of bij naadloze verwerking in de
langsrichting doorgaans niet gezoomd.

Bij langsnaden liggen de opgerolde naden en zomen dubbel op elkaar (Afbeelding 14). Vanwege
dat verschil tussen de bovenste en de onderste lagen ontstaan spanningen binnen de
stofbanen, ook zonder de invloed van spansystemen, verzwaring, enz. Als men uitgaat van een
stofdikte van ± 0,5 mm, dan ontstaat hier tussen elke laag bij de naad al een verschil van 3,14
mm per omwenteling van de doekrol. Dat fenomeen zorgt voor verschillende uitrekwaarden
van de zijzoom en daardoor op voor een niet te vermijden doorhanging van het doek.
Bij dwarsnaden doet het effect van spanningsverschil door het oprollen zich niet voor, maar wel
kan zich bij het oprollen, door de verwerking van het doek (lassen, resp. naaien) plooivorming
voordoen. Dit effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de
levensduur van de doeken. Screendoek uit polyester wordt voor verticale en horizontale
installaties gebruikt.
De maximale afmetingen vindt men in de informatie van de verschillende fabrikanten.

12.6.4 Toelichtingen en verklaringen van begrippen
Knik- en vouwstrepen
Deze ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van het zonweringdoek. Het gevolg is dat
bij tegenlicht op de plaats van de vouwen en knikken een donkere streep zichtbaar wordt, die
lijkt op een potloodstreep. Deze strepen zijn beter zichtbaar bij lichte kleuren, minder bij
donkere kleuren. Ze verminderen geenszins de levensduur noch de zonwerende
eigenschappen van het zonweringdoek. Bij (her)bespanningen en reparaties is een vouw, door
de manipulaties die ter plaatse vereist zijn, niet te vermijden. Het effect heeft geen enkele
invloed op de kwaliteit, functionaliteit en levensduur van de doeken.
Krijt- resp. streepeffect
Hierbij gaat het om lichte strepen van het impregneermiddel of het weefseloppervlak. Ze
ontstaan door de manipulaties bij de confectie en het assembleren van de installaties. Vooral bij
donkere kleuren zijn deze effecten, ondanks een zorgvuldige behandeling van de doeken, niet
helemaal te vermijden. Het effect (Afbeelding 5) heeft geen enkele invloed op de kwaliteit,
functionaliteit en levensduur van de doeken.
Kleurverschillen tussen de doekbanen
Bij het nabehandelen van het oppervlak van polyacryl en andere vergelijkbare weefsels
van verschillende productiepartijen kunnen lichte kleurafwijkingen optreden. Stalen of foto’s
van weefsels kunnen geringe afwijkingen vertonen ten opzichte van de uiteindelijke levering.
Dit feit weefsels kunnen geringe afwijkingen vertonen ten opzichte van de uiteindelijke levering.

Dit feit heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van de
doeken.
Waterdrukbestendigheid
Doeken uit polyacryl of andere vergelijkbare weefsels zonder bijkomende coating zijn niet
absoluut waterdicht. Polyacryl en dergelijke hebben een waterafstotende impregnering en
worden overeenkomstig EN 20811 onderworpen aan een “Schopper-test”. De waterdichtheid van
polyacryl en vergelijkbare weefsels bedraagt nieuw > 32 mbar. Rond de naden is de door het
naaiproces ontstane perforatie verantwoordelijk voor een wezenlijk lagere
waterdrukbestendigheid. Dit effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit
of de levensduur van de doeken. Bij gelijmde naden vertoont de waterdrukbestendigheid geen
verandering rond de naden.
Wafelvorming
Dit effect heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van
de doeken.
Oprolplooien
Dit effect kan tot functionele beperkingen en scheeftrekken van de doeken leiden en heeft een
wezenlijke invloed op de kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van de doeken.
Biesband aan de volant
Door de verschillende materialen en hun typische oppervlaktestructuur enerzijds en de
verkrijgbare kleuren van biesband anderzijds, zijn verschillen in de kleur en/of
oppervlaktestructuur niet te vermijden. Dit feit heeft echter geen enkele invloed op de kwaliteit,
de functionaliteit of de levensduur van de doeken.
Kleurafwijkingen ten opzichte van foto’s in patroonboeken
Afgedrukte foto’s kunnen het patroon van een zonweringdoek maar bij benadering voorstellen.
Een exacte kleurweergave is niet mogelijk. Ook de opdeling van de banen en hun verbinding
worden in de foto’s maar bij wijze van voorbeeld afgebeeld. Kleine afwijkingen in de voorstelling
ten opzichte van het origineel vormen geen gebrek.
Kleurafwijkingen ten opzichte van kleurstaal collecties
Kleine afwijkingen tussen patrooncollectie en het eigenlijke doek zijn niet te vermijden,
aangezien het staal en het doek uit verschillende productiepartijen afkomstig zijn. Geringe
afwijkingen tussen staalboek en origineel zijn geen gebreken.
Kleurafwijkingen bij verschillende lichtomstandigheden

Afhankelijk van het waarnemingspunt en de lichtinval (zeker bij tegenlicht), kan het tot
duidelijke verschillen in de kleurwerking van het weefsel komen die gedeeltelijk ook gewenst
zijn. Het verdient daarom aanbeveling om bij de keuze van de stof ook die verschillende
gezichtshoeken uit te proberen. Mogelijke kleurafwijkingen bij aanzicht of doorzicht zijn dan ook
geen gebreken.
Bijzonderheden bij bedrukte dessins
Bij enkelzijdig bedrukt weefsel (Afbeelding 4) is het motief in het doek van de zonwering naar
keuze langs binnen of buiten aangebracht. Het doorschijnen ervan is technisch mogelijk en
gedeeltelijk ook gewenst. Bij tweezijdige bedrukte weefsels is een kleine verschuiving van de
motieven van boven- en onderzijde technisch onvermijdelijk. Een mogelijke verschuiving van de
motieven is dan ook geen gebrek.
Bijzonderheden bij jacquardgeweven doeken
Deze weeftechniek leidt automatisch tot een verschillend zicht van de boven- en onderzijde. Het
effect vormt geen gebrek.
Lichtpuntjes en doorschijneffecten
Deze effecten ontstaan als gevolg van in de handel gebruikelijke onregelmatigheden van
weefgaren en bij de verwerking ervan. Ze worden zichtbaar bij doorzicht en tegenlicht en zijn
weeftechnisch niet te vermijden. Het effect vormt geen gebrek.
Speciale confectie
Bij speciale confectie kan vanwege de vormgeving een onregelmatig naadverloop optreden.
Het gaat in die gevallen niet om gebreken.
Doorhangen van het zonweringdoek
Doorhanging is door het eigen gewicht van het doek en technisch niet te vermijden. Het
fenomeen wordt nog aanzienlijk versterkt door de weersomstandigheden, waaronder wind en
de toename van het eigen gewicht door vochtopname. Het effect heeft geen invloed op de
kwaliteit, de functionaliteit of de levensduur van de doeken, op voorwaarde dat de
desbetreffende bedieningsinstructies van de fabrikanten worden nageleefd.
Het naaigaren
Door de verschillende materialen en verkrijgbare kleuren zijn verschillen in de
kleurencombinatie van naaigaren en doek niet te vermijden. De grondkleuren moeten zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Eventuele kleurafwijkingen vormen echter geen gebrek.

De lijm- en lasmethoden
Als belangrijkste en meest gebruikte lijmmethoden vermelden we op dit moment:
Vochthardende lijmen (hotmelt, vloeibare lijm)
Hoogfrequent lassen met lasband
Ultrasoon lassen met vochthardende lasband

Gekoppelde zonweringinstallaties
Er kunnen tussen het zonweringdoek en de naadafdekkingen patroonafwijkingen in horizontale
of verticale richting ontstaan. Eventuele patroonafwijkingen zijn toelaatbaar.
Doekrolondersteuning
Afhankelijk van de uitvoering en constructie van de zonweringsinstallatie kan de ondersteuning
van de doekrol en doekbespanning afzonderlijk of doorlopend gebeuren, om het optreden van
doorhanging te verminderen of de doekbespanning optisch te verbergen. Bij afzonderlijke
doekrolondersteuning kan vanwege omgevingsinvloeden op het oppervlak van de
doekbespanning, resp. door de hogere wrijving die daar plaatsvindt, een grotere slijtage en
vervuiling optreden in de omgeving van de doekrolondersteuning. In het bijzonder bij
gekoppelde installaties met doorlopende bespanning is een duidelijke vervuiling in de buurt
van de doekrolondersteuning niet te vermijden. In principe moet een afzonderlijke
doekrolondersteuning altijd op een naad of versterkingsstrook aangebracht zijn.
Gebruik van de zonwering tegen de regen
Het gebruik van zonwering bij regen is geregeld in EN 13561 dat nageleefd dient te worden. Zo
niet kan door waterophoping op het doekoppervlak (waterzak) schade ontstaan aan het weefsel
alsmede aan de zonweringinstallatie. Nat opgerolde doeken moeten bij de eerstvolgende
gelegenheid gedroogd worden om schimmelvorming e.d. tegen te gaan.

