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11.6.4 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
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:
1. Vochthardende lijmen (hotmelt, vloeibare lijm)

2. Hoge-frequentielassen met lasband
3. 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 oprolas 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.
Zoniet kan door waterophoping op het doekoppervlak (waterzak) schade ontstaan aan het
weefsel alsook aan de zonweringinstallatie. Nat opgerolde doeken moeten bij de eerstvolgende
gelegenheid gedroogd worden om schimmelvorming e.d. tegen te gaan.

