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0

T0 Aanneming / Werf

00

Inleiding / algemeen

00.2

Principes

TECHNISCHE BEPALINGEN

BESCHRIJVING
RICHTLIJNEN VOPOR DE AANNEMER-INSCHRIJVER
Dit Deel 0, Aanneming / Werf is integraal van toepassing op alle onderdelen van de opdracht (AR,
AC, ST, TS, PAY…), hoewel dat niet herhaald wordt in de andere delen. Indien ze niet het voorwerp
uitmaken van een specifieke opmeting, dan zijn de posten van dit deel pro memorie vermeld en
zijn ze begrepen in de globale prijs van de overeenkomst.
De diverse onderdelen van het dossier vullen elkaar aan en kunnen nooit als beperkend t.o.v.
elkaar geïnterpreteerd worden.
Indien ze niet het voorwerp uitmaken van een specifieke opmeting, dan zijn de posten van dit deel
pro memorie vermeld en zijn ze begrepen in de globale prijs van de overeenkomst.
Elke leemte of incoherentie die in een document wordt opgemerkt, of nog elke opmerking die
moet worden gemaakt, moet via de inschrijving worden meegedeeld. Bij gebrek daaraan worden
alle prestaties die door deze overeenkomst geëist worden, verondersteld inbegrepen te zijn door
de inschrijver.

00.29

Principes - opdrachtdocumenten

00.29.1 Meetcode
BESCHRIJVING
Het B "TECHNISCHE BEPALINGEN" vermeldt geen hoeveelheden. De aannemer houdt zich
uitsluitend aan de meetstaten van de overeenkomst, die als enige kwantificeren.
Voor dit gehele B en de meetstaten van de opdracht wordt een artikel, wanneer het geen
hoeveelheid noch meeteenheid noch meetcode vermeldt, beschouwd als zijnde "Pro Memorie"
(PM). Een post "pro memorie" maakt niet het voorwerp uit van een expliciet vermelde kostprijs.
Dat betekent dat zijn werkelijke kostprijs verdeeld is over de gehele overeenkomst en dat er geen
bedrag zal worden geëist voor deze posten.
Alle posten van dit "deel 0 - Inleiding / algemeen" zijn "Pro Memorie" (PM), inclusief titel "06 Stabilisatie- en deconstructiewerken".
Elke opmeting wordt uitgevoerd conform de norm [NBN B 06-001].

00.29.2 Eventuele incoherenties - hiërarchie van de documenten
BESCHRIJVING
De opdrachtdocumenten vormen een geheel en beogen hetzelfde doel, de uitvoering.
In die zin zijn de volgende documenten van toepassing op alle voorschriften die de aanneming
beschrijven:
• de voorschriften uit dit Deel 0 "Aanneming/Werf";
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• de voorschriften van de Speciale Technieken (ST) en van de Stabiliteit (STAB), die zijn opgesteld
door de studiebureaus die daartoe de opdracht hebben gekregen.
Indien (accidentele) tegenstrijdigheden of incoherenties (vanwege de Ontwerpers) worden
waargenomen tussen verscheidene elementen in de inschrijvingsdocumenten (incoherenties die
bijvoorbeeld hetzelfde voorwerp hebben, maar een verschil vermelden tussen twee waarden die
identiek zouden moeten zijn, in de aard van een materiaal of nog tussen twee verschillende
eenheden voor één zelfde artikel, enz.), dan heeft het grafisch document in het algemeen voorrang
op de meetstaat, die zelf voorrang heeft op dit B, tenzij in een artikel van dit B een uitdrukkelijke
afwijking vermeld is, eigen aan een bijzondere eis van een element ervan, van een hiërarchisch
hogere rang.
De Aannemer interpreteert een incoherentie die hij zou hebben waargenomen tussen de
verschillende documenten van de opdracht nooit alleen, hij wendt zich tot de Ontwepers.
De volgende hiërarchische volgorde moet worden toegepast voor de interpretatie van eventuele
incoherenties:
TUSSEN DOCUMENTEN
• In geval van tegenstrijdigheid of discrepanties tussen de opdrachtdocumenten geldt altijd het
strengste voorschrift;
• Tegenstrijdigheden worden altijd geïnterpreteerd in de zin die overeenstemt met de regels van
het vak en de resultaatverbintenis die verbonden is aan het aannemingscontract; In geval van
tegenstrijdigheden of weglatingen is men ook verplicht om zich tot de DW te wenden, die zal
beoordelen welke oplossing moet worden gekozen;
• stukken van contractuele aard hebben voorrang op degene die ter informatie of louter als
aanwijzing worden meegedeeld;
• De plannen: het detailplan heeft voorrang op het overzichtsplan. Het plan op grote schaal heeft
voorrang op het plan op kleine schaal (bijvoorbeeld: 1/20 heeft voorrang op 1/200). Bij twee
identieke plannen heeft de meest recente actualiseringsdatum voorrang op de minder recente
datum;
• De samenvattende meetstaat: vermeldingen zoals die van de meetcode (VH, FH, FF...) en
eenheden die vermeld zijn in de meetstaat hebben voorrang op dezelfde vermeldingen in de
andere documenten en meer bepaald in dit B. De gegevens van de samenvattende meetstaat
gelden voor wat betreft de meetcode, de eenheden, de hoeveelheden en de eventueel vermelde
eenheidsprijzen. De hoeveelheden worden slechts ter indicatie gegeven. De samenvattende
meetstaat vult desgevallend de leemten in de andere documenten aan;
• Dit B: De voorschriften van dit B hebben voorrang op die uit het TB (typebestek,
referentiebestek);
• De bepalingen van het B administratief gedeelte (opgesteld door de BH) hebben voorrang op de
bepalingen van dit deel 0 (B technisch gedeelte, opgesteld door de Architect);
TUSSEN STUDIEBUREAUS
In geval van tegenspraak op het vlak van de voorschriften tussen de delen Architectuur, ST, STAB,
VGC...
geldt het volgende principe:
• Elke opstellende partij heeft voorrang in haar vakgebied;
• De Aannemer neemt geen enkele onomkeerbare beslissing alleen, zonder minstens te rade te
gaan bij de DW en de betrokken studiebureaus;
• In de fase van de offerteaanvraag deelt de inschrijver zijn opmerkingen mee via zijn inschrijving;
• In de fase van de werken deelt de Aannemer zijn opmerkingen mee op de werfvergaderingen;
• Indien een incoherentie wordt ontdekt, dan mag de Aannemer nooit het stilzwijgen van de DW of
de betrokken studiebureaus aanvoeren om een oplossing toe te passen die niet de unanieme steun
van de DW en de betrokken studiebureaus zou hebben gekregen;
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00.29.3 Structuur van dit B
BESCHRIJVING
Door zijn offerte in te dienen, erkent de Aannemer een perfecte kennis te hebben verworven van
de uit te voeren aanneming en van alle documenten betreffende de opdracht, wat alle Delen van
dit B, al zijn algemeenheden en specifieke artikelen omvat.
Dit B is als volgt onderverdeeld:
• Deel A - TA Administratieve bepalingen;
• Deel 0 - T0 Aanneming-Werf;
• Deel 1 - T1 Grondwerken-funderingen;
• Deel 2 - T2 Bovenbouw;
• Deel 3 - T3 Dakwerken;
• Deel 4 - T4 Sluitingen-Buitenafwerkingen;
• Deel 5 - T5 Sluitingen-Binnenafwerkingen;
• (Deel 6 - T6 HVAC – sanitair);
• (Deel 7 - T7 Elektriciteit);
• Deel 8 - T8 Schilderwerken -Oppervlaktebehandelingen;
• Deel 9 - T9 Omgeving;
Er wordt een becijferde indeling toegekend aan de niveaus 1 tot 5 (de "algemeenheden").
Er wordt een letter toegekend aan de elementen van niveau 6 (de artikelen).
Bijvoorbeeld: art. "12.32.1a" wordt gelezen als:
(Het aantal karakters duidt het niveau aan)
• "12." betekent: Deel 1 (Grondwerken) - Afdeling 2 (Onderfunderingen).
• ".32." betekent: Titel 3 (Funderingszolen) - Subtitel 2 (gewapend beton).
• ".1a" betekent: Hoofdstuk 1 - Art.a (ter plaatse gestort gewapend beton).
OUDER-ELEMENT - KIND-ELEMENT"
de elementen vormen een hiërarchische boomstructuur, op een tak van deze boomstructuur is een
element, bijvoorbeeld van niveau 4, de "ouder" van alle elementen die er direct onder staan (van
niveau 5 en 6), die dus "kind-elementen" genoemd worden.
Volgens dit principe bevat elk "ouder-element" de algemeenheden die van toepassing zijn voor zijn
"kind-elementen". Een "kind-element" hoeft de algemeenheden van zijn "ouder-element" dus niet
over te nemen.
Elk "kind-element" geeft verduidelijkingen, aanvullingen of in voorkomend geval afwijkingen (enkel
uitdrukkelijk) bij zijn "ouder-element".
In die zin hebben de algemeenheden een vrij grote reikwijdte, terwijl de artikelen (van niveau 6)
beschouwd moeten worden als verduidelijkingen, verbeteringen of aanvullingen. De artikelen
vervangen de algemeenheden niet, maar de artikelen kunnen zich er geval per geval aan
onttrekken indien ze dat uitdrukkelijk vermelden.
REIKWIJDTE VAN DEEL 0 – AANNEMING / WERF
De elementen van dit deel 0 zijn automatisch van toepassing op alle uitgevoerde werken voor
zover zijn voorschriften de gehele nieuwbouw dekken.
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00.29.4 Eenheid van de opdrachtdocumenten
BESCHRIJVING
De inschrijvingsdocumenten vormen een geheel en beogen hetzelfde doel, de uitvoering.
In die zin zijn de volgende documenten van toepassing op alle voorschriften die de aanneming
beschrijven:
• de voorschriften uit dit Deel 0 "Aanneming/Werf";
• de voorschriften van de Speciale Technieken (ST) en van de Stabiliteit (STAB), die zijn opgesteld
door de studiebureaus die daartoe de opdracht hebben gekregen.
In geval van tegenspraak op het vlak van de voorschriften tussen de delen Architectuur, ST, STAB,
VGC...
geldt het volgende principe:
• Elke opstellende partij heeft voorrang in haar vakgebied;
• De Aannemer neemt geen enkele onomkeerbare beslissing alleen, zonder minstens te rade te
gaan bij de DW en de betrokken studiebureaus;
• In de fase van de offerteaanvraag deelt de inschrijver zijn opmerkingen mee via zijn inschrijving;
• In de fase van de werken deelt de Aannemer zijn opmerkingen mee op de werfvergaderingen;
• Indien een incoherentie wordt ontdekt, dan mag de Aannemer nooit het stilzwijgen van de DW of
de betrokken studiebureaus aanvoeren om een oplossing toe te passen die niet de steun van de
DW en de betrokken studiebureaus zou hebben gekregen;

00.5

Terminologie
BESCHRIJVING
• AC: studiebureau akoestiek
• Opdr. : Opdrachtnemer. Economische speler die een offerte heeft ingediend die werd
geselecteerd en geleid heeft tot de sluiting van de overeenkomst. Het gaat dus om de Inschrijver
met dewelke de overeenkomst is gesloten, met andere woorden diegene aan wie de uitvoering
van de overheidsopdracht wordt toevertrouwd.
• Bijl. = Bijlage
• Ontw. / AR = de Ontwerper, de Bouwdirectie, de Architect, het studiebureau dat het ontwerp
heeft opgesteld. De AR krijgt de opdracht van de BH. Hij is niet de mandataris van de BH, hij is de
adviseur van de BH. Hij ontwerpt het project en controleert de uitvoering ervan, hij kan indien
nodig een beroep doen op studiebureaus in onderaanneming.
• App. = Appendix
• AR =Koninklijk Besluit en wetgevend kader.
• Art. = Artikel
• ATG / ETA =technische goedkeuringen / ETA =technische goedkeuring op Europees niveau.
Verklaring van geschiktheid voor het gebruik (cf. "02.42 Goedkeuringen / goedkeuring van
materialen")
• SB: studiebureaus techniek
• AAV = Algemene aannemingsvoorwaarden en bijlagen en wijzigingen - Koninklijk Besluit van 14
januari 2013 (B.S. van 14.02.2013), tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en van de concessies voor openbare
werken, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 (B.S. 27.06.2017).
• Administratieve Bepalingen = In het B, "Administratief" Deel =Deel A
• Technische bepalingen = In het B, alle "technische" Delen (Deel 0 tot Deel 9)
• B = Bestek. De vermelding "Dit B" duidt op het geheel van het B, alle Delen samen, zowel
technische als administratieve delen, met betrekking tot de aanneming die het voorwerp uitmaakt
van de inschrijving. Het B beschrijft het bouwproject, het somt alles op wat moet worden geleverd
en uitgevoerd. Het B dient tegelijk om de inschrijving op te stellen en om de constructie uit te
voeren. BB : oude benoeming
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• VGC = Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie /-Coördinator
• DW = Directie der Werken (AR+BH)
• Aannemer (de~), de AA, in dit B duidt "Aannemer" op de "Aannemer-Inschrijver", de
Opdrachtnemer zodra die is aangeduid en zich verbindt om de constructie te realiseren. Hij is
zowel Inschrijver in de "inschrijvingsfase" als Bouwer in de "werffase".
• GEH = Geheel
• Aanneming (de~) = de gehele opdracht en zijn uitvoering. Duidt geen firma of bedrijf aan.
• LA = Leidende Ambtenaar
• FF = Forfait
• D = dag. Onder "dag", en tenzij anders vermeld, moet altijd "kalenderdag" worden verstaan.
• kg = kilogram
• m² / M2 = vierkante meter
• m³ / M3 = kubieke meter
• stm / m / M1 / LM = strekkende meter
• BH = Bouwheer. Oede benoeming voor de AO
• St. / ST. = per Stuk
• AO = Aanbestedende Overheid. Natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de constructie
wordt uitgevoerd. De AO ondertekent het aannemingscontract.
• SBL = studiebureaus landschap
• EPB = Energieprestatie van het gebouw
• TP = totale prijs, wanneer de hoeveelheid niet gepreciseerd wordt. (cf. CCTB-01-08 art. "A3.62.3
Prix")
• plan GVU = plan "Goed Voor Uitvoering" ter goedkeuring voor te leggen aan de DW.
• PM = Pro Memorie. Het betreft een post waarvan alle uitgaven die nodig zijn voor de plaatsing,
de levering, de studies... voor alle materialen, de toebehoren, de bepalingen die nodig zijn voor de
naleving van de criteria en eisen... volledig begrepen zijn in de eenheidsprijzen van de diverse
posten en/of in de globale forfaitaire prijs van de aanneming; in alle gevallen maken de posten PM
niet het voorwerp uit van een becijferde prijs die in de offerte wordt vermeld. De prijs van een post
PM wordt dus verdeeld over de gehele aanneming.
• VGP = Veiligheids- en Gezondheidsplan omvattende alle preventiemaatregelen op een
bouwplaats.
• PV = Proces-verbaal
• PTT = Posten tegen terugbetaling, wanneer de hoeveelheid niet wordt gepreciseerd, maar
voorbehouden is. (cf. CCTB-01-08 art. "A3.62.3 Prix")
• FH = Forfaitaire hoeveelheid; (cf. CCTB-01-08 art. "A3.62.3 Prix")
• VH = Vermoedelijke hoeveelheid (cf. CCTB-01-08 art. "A3.62.3 Prix")
• TVB = Te verantwoorden bedrag. Oude benoeming voor PTT
• LD = Leidende Dienst
• NVT = Niet van toepassing = de rubrieken met de vermelding "niet van toepassing" zijn niet van
toepassing op onderhavige overheidsopdracht.
• Inschrijver: wie een offerte indient (economische speler, aannemer, leverancier,
dienstverlener...) in het kader van een procedure van gunning van een overheidsopdracht.
• Onderaannemer. De Onderaannemer wordt door de aannemer belast met de uitvoering van een
deel van de bouwwerken. De Onderaannemer handelt altijd op bevel van en voor rekening van de
aannemer. Het is de aannemer die dus ten aanzien van de BH en de AR hoofdelijk aansprakelijk is
voor alle werken en leveringen die hij de Onderaannemer opdraagt.
• STAB = Stabiliteit (~ingenieur)
• ST = Speciale Technieken (ingenieur voor ~)
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01

Bijzondere prestaties

01.1

Opdracht van coördinatie inzake veiligheid en van
gezondheid
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Op zijn verantwoordelijkheid en tijdens de hele duur van de werken neemt de Aannemer alle
nodige organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid van zijn personeel, de
veiligheid van de BH en zijn afgevaardigden, alsook de veiligheid van elke tussenkomende partij of
die van elke persoon die bevoegd is om zich op de bouwplaats te verplaatsen, te waarborgen. Elke
persoon die de veiligheidsvoorschriften overtreedt, riskeert onmiddellijk van de bouwplaats te
worden weggestuurd.
Zijn over het algemeen van toepassing: de reglementering inzake persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) en arbeidsmiddelen (art. 52 KB), de overige voorzieningen voor wat
betreft het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (art. 51 KB).
Er werden een coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking aangeduid. De aannemer zal
zich schikken naar de aanbevelingen van de coördinator-verwezenlijking en naar alle richtlijnen van
het veiligheids- en gezondheidsplan (zie ook "01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen").

REFERENTIEDOCUMENTEN
Wet op het welzijn
• [ARAB, Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming]
• [Wet 1996-08-04, Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk]
• [KB 1998-03-27 IDPBW, Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en
bescherming op het Werk.]
• [KB 1998-03-27 EDPBW, Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk.]
• [KB 2001-01-25, Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen]
• CAO van 10 februari 2005 betreffende de humanisering van de arbeid (sociale voorzieningen op
de bouwplaats)
• Publicaties van het NAVB Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf
Reglementering en normen betreffende werken op hoogte
• [CODEX 2017-04-28, Codex over het welzijn op het werk (2017)], Boek IV (Arbeidsmiddelen), titel
5 (Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).
• Normen [NBN EN 12810-1, Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde bouwdelen - Deel 1:
Productvoorschriften], [NBN EN 12810-2, Gevelsteigers vervaardigd uit geprefabriceerde
onderdelen - Deel 2: Bijzondere methoden van constructief ontwerp] en [NBN EN 12811 serie,
Tijdelijke bouwplaatsuitrusting] op het vlak van montage van steigers
• norm [NBN EN 13374:2013+A1, Tijdelijke randbeveiligingssystemen - Productspecificatie Testmethoden] op het vlak van randbeveiliging
KB's betreffende de bescherming van de werknemers tegen de blootstelling aan gevaarlijke
stoffen
• [KB 2002-03-11, Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk]
• [KB 2006-03-16, Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
risico's van blootstelling aan asbest]
• [CODEX 2017-04-28, Codex over het welzijn op het werk (2017)], Boek IX (Collectieve
bescherming en individuele uitrusting van de Codex over het welzijn op het werk)
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• [CODEX 2017-04-28, Codex over het welzijn op het werk (2017)], Boek VIII (Ergonomische
belasting van de Codex over het welzijn op het werk)
KB's en normen in verband met de veiligheid van machines
• [KB 2008-08-12, Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines]
KB's en normen in verband met de veiligheid op de openbare weg
• [KB 1975-12-01, Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg]. (WEGCODE)]
• [MB 1999-05-07, Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg]
• ADR van kracht op 1 januari 2009: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
• [KB 2007-05-04, Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de
nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]
Normen voor het ontwerp en de berekening van constructies
• Eurocodes
• [NBN EN 13670, Uitvoering van betonconstructies] en [NBN B 15-400, Uitvoering van
betonconstructies - Nationale aanvulling bij NBN EN 13670:2010]
KB's en normen in verband met de veiligheid van producten
• [Verordening 1907/2006/EG, Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging
van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en
de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie]
• KB van 28 mei 2008 - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982
houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor
de mens of voor zijn leefmilieu.
• [Verordening 305/2011/EU, Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking
van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad]
• Gids voor Goede Praktijken voor de bescherming van de gezondheid van werknemers door de
goede behandeling en gebruik van kristallijn silica en producten die het bevatten (NePSi) en de
takenbladen die in deze gids opgenomen zijn met de preventiemaatregelen en de aanvullingen die
opgesteld werden door de NAVB en specifiek gericht zijn op de activiteiten in de bouwsector
Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP)
Zie VGP opgemaakt door de veiligheids- en gezondheidscoördinator (VGC).
Coördinatiedagboek (CD)
Verborgen ondergrondse constructies worden ter plaatse gemeld en vastgelegd in een plan dat bij
het coördinatiedagboek wordt gevoegd.
De akkoorden met betrekking tot de montageplaatsen van de verrijdbare kranen of de
betonpompen worden opgenomen in het coördinatiedagboek. Alvorens kranen of betonpompen
op de bouwplaats te installeren, zal het dagboek geraadpleegd moeten worden.
Het signalisatieplan en de toelating voor de plaatsing van signalisatie worden opgenomen in het
coördinatiedagboek.
Postinterventiedossier (PID)
Alle conformiteitsattesten (brandweerstand, waterdichtheid...) en alle fiches met de technische
specificiteiten en de veiligheidsinformatie worden samen met de levering van bouwmaterialen aan
de Aannemer overgemaakt en worden aan de veiligheidscoördinator bezorgd voor de
samenstelling van het postinterventiedossier.
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Attesten, goedkeuringen, toelatingen
De aannemer moet beschikken over alle attesten, goedkeuringen en toelatingen die nodig zijn voor
de uitvoering van specifieke werken, zoals (niet-uitputtende lijst):
• Toelating voor de plaatsing van signalisatie,
• Saneringswerken,
• Grondwerken (OWD, BIM, OVAM/...),

01.4

Veiligheids- en gezondheidsplannen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zie VGP opgemaakt door veiligheids- en gezondheidscoördinator.
De inschrijver zal rekening houden met de bepalingen van het [KB 2001-01-25]. De aannemer
voegt bij zijn inschrijving de bewijsstukken betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
overeenkomstig art. 30 van het [KB van 2001-01-25], opdat de veiligheidscoördinator-ontwerp de
waarde en de overeenstemming ervan met zijn veiligheids- en gezondheidsplan kan beoordelen.
De wijzigingen die vermeld zijn in het [KB 2011-07-15] in Artikel 158 en 159 zijn van toepassing.
Tijdens de uitvoering worden alle wijzigingen toegevoegd die in overleg met de coördinatorverwezenlijking besproken werden, in de volgorde waarin ze voorkomen, zodat het veiligheids- en
gezondheidsplan op elk moment de vordering van de werken weerspiegelt.
WETTELIJK KADER
Het [KB 2001-01-25] organiseert de toepassing van nieuwe concepten en verplichtingen met
betrekking tot de veiligheid en de gezondheid op bouwplaatsen. Op basis van hoofdstuk V van de
[Wet 1996-08-04], heeft het nieuwe uitvoeringsbesluit de Europese richtlijn 92/57/EG van
24/6/1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen omgezet in Belgisch recht.
De volledige teksten van de wet en het besluit zijn te vinden onder de rubrieken "Reglementering"
- "Welzijn op het werk" van de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en
Arbeid (http://www.meta.fgov.be).

02

Modaliteiten van de aanneming
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De algemene en bijzondere voorschriften opgenomen in onderhavige afdeling vormen een
toelichting en/of aanvulling bij de wettelijke bepalingen en Koninklijke Besluiten betreffende
overheidsopdrachten, opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
onderstaande richtlijnen doen niets af aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden die aan
deze documenten verbonden zijn.
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02.11.9 Volledigheid van de offerte
02.11.9a Bedrag van de aanneming
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Door in te schrijven, erkent de Aannemer in staat te zijn om de constructie en de voorziene
installaties uit te voeren volgens alle bepalingen, eisen en verplichtingen van de overeenkomst,
zonder uitzondering.
De opsomming van de prestaties in de diverse documenten en de beschrijvingen van het bestek
mogen niet als beperkend beschouwd worden. In het kader van de forfaitaire prijs die hij in zijn
offerte vermeldt, moet de Aannemer alle prestaties leveren die nodig zijn voor de volledige
uitvoering van het gebouw (en in voorkomend geval van de omgeving ervan) zoals beschreven in
de inschrijvingsdocumenten, hij moet de perfecte afwerking bereiken in overeenstemming met de
regels van het vak.
De werken beantwoorden op elk vlak aan de eindbestemming van het bouwwerk.
daartoe wordt het volgende gepreciseerd:
• De diverse documenten van de inschrijving hebben hun eigen specifieke kenmerken en vullen
elkaar aan; het is dan ook vanzelfsprekend dat een werk dat in het B vermeld is, maar bijvoorbeeld
niet op de plannen of in de meetstaat voorkomt, of omgekeerd, beschouwd moet worden als een
bestelling en zodoende door de Aannemer moet worden uitgevoerd.
• De aanvullende prestaties en leveringen, die niet uitdrukkelijk of nog niet in de
inschrijvingsdocumenten zouden voorkomen (bijvoorbeeld de uitvoerings- of plaatsingsplannen
van de beroepstakken, de uitvoeringsdetails zowel op plan als in doorsnede, de berekeningsnota's,
de omstandigheden eigen aan de uitvoeringsplaats...), maar aanvullende prestaties en leveringen
zijn die ONONTBEERLIJK zijn om de werken of de technische installaties uit te voeren volgens de
regels van het vak, maken integraal deel uit van deze overeenkomst.
• Eventuele weglatingen, leemten of opmerkingen moeten in de inschrijving worden meegedeeld,
zo niet zullen ze beschouwd worden als zijnde begrepen in de prijsofferte van de inschrijver.
• De aansluitingen op de distributieleidingen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken
worden niet ter beschikking gesteld door de BH, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke
overeenkomst. Deze kosten zijn ten laste van de aanneming in overeenstemming met de van
kracht zijnde voorschriften en worden verdeeld over de verschillende posten.

02.11.9b Verrekeningen
BESCHRIJVING
Elke wijziging, toevoeging of schrapping van werken op verzoek van het bestuur zal het voorwerp
uitmaken van een verrekening. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende
verschillende soorten verrekeningen:
• Verrekeningen te wijten aan het spel van de Vermoedelijke hoeveelheden (VH): Enkel de werken
en art. die uitdrukkelijk in VH vermeld zijn in de meetstaat en het B komen in aanmerking. Elke
overschrijding van de hoeveelheden die voorzien zijn bij een in VH aangeduide post moet het
voorwerp uitmaken van een goedkeuring, door de BH, alvorens deze hoeveelheden uit te voeren.
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Na de uitvoering worden ze verrekend op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De
Aannemer moet alle - nuttige en gevraagde - bewijzen voorleggen die nodig zijn om de precieze
hoeveelheden te bepalen. Indien de werken op een andere wijze dan tegen een totale prijs
uitgevoerd worden, dan maken de diverse elementen die nodig zijn om de te betalen bedragen te
berekenen het voorwerp uit van tegensprekelijke vaststellingen.
• Verrekeningen ten gevolge van wijzigingen tijdens de werken: In geval van een wijziging van de
werken zullen de verrekeningen opgesteld worden vóór de uitvoering van deze wijzigingswerken
en op de opschortende voorwaarde dat ze door de BH worden goedgekeurd. Voor alle soorten
werken vergt de uitvoering van werken die niet vermeld zijn in het inschrijvingsborderel of de
overschrijding van de in dat borderel vermelde hoeveelheden, de specifieke goedkeuring van de
BH, en dit natuurlijk vóór hun uitvoering.
Merk op dat kleine wijzigingen (bijvoorbeeld van uitvoeringsdetails) die zich tijdens de werken
voordoen en geen grote bijkomende uitvoeringsmoeilijkheid met zich brengen, geen recht geven
op verrekening.
De prijs van al het materiaal, elk toestel of toebehoren dat op de bouwplaats wordt geplaatst,
omvat, naast de levering, ook de plaatsing en alles wat nodig is om een perfecte plaatsing te
verkrijgen (geschoolde arbeidskrachten, toebehoren, bevestigingen, werktuigen, energie...), zelfs
als deze elementen niet uitdrukkelijk vermeld staan in de documenten van de inschrijving.

02.11.9c Voorafgaand bezoek aan de bouwplaats
BESCHRIJVING
Door zijn offerte in te dienen, erkent de Inschrijver zich ter plaatse te hebben begeven en een
grondige kennis te hebben verworven van de bestaande situatie op de plaats van de toekomstige
constructie, van de situatie, de omgeving, de toegangswegen en elke andere context die hier niet
wordt vermeld, maar een impact heeft op het goed verloop van de werken binnen de contractuele
termijnen.
Het spreekt vanzelf dat de inschrijver volledig kennis heeft genomen en zich rekenschap heeft
gegeven van de omvang van de aanneming en van de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren
werken, meer bepaald voor wat betreft:
• de coördinatie en de algemene leiding van de werken;
• de inrichting van de bouwplaats;
• de op de bouwplaats te installeren veiligheidsinrichtingen;
• de mogelijkheden om de bouwmaterialen aan te voeren en op te slaan;
• de installatie van de steigers;
• de afbraakwerken;
• de aanpaling en de gelijktijdigheid die zullen bestaan tussen de werf en de dagelijkse werking van
de school die op de site gevestigd is.

02.13

Referentienormen

REFERENTIEDOCUMENTEN
In het algemeen zijn de jongste Belgische en Europese normen van toepassing op deze
overeenkomst, voor zover ze relevant zijn en voor zover ze niet worden tegengesproken door dit
bestek der technische bepalingen.
De gebruikte producten en materialen moeten beschikken over een ATG of een equivalente
erkende goedkeuring.
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Zijn eveneens van toepassing, in dezelfde mate, de diverse publicaties van het W.T.C.B., TV, STS...
alsook de voorschriften en aanbevelingen van de fabrikanten van de gebruikte materialen, voor
zover ze de Belgische normen of de TV niet tegenspreken.
Dit bestek van de technische bepalingen duidt voor elk werk duidelijk aan welke typedocumenten
als referentie gelden, maar, aanvullend, en teneinde eventuele weglatingen of tegenstrijdigheden
te verhelpen, wordt er gepreciseerd dat de volgende algemene documenten van toepassing zijn op
deze overeenkomst (niet-beperkende lijst):
• het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 en zijn bijlagen
• de TV's van het W.T.C.B.
• STS 04.1: 2008 Hout en plaatmaterialen op basis van hout – structuurhout
• STS 04.2: 2008 Hout en plaatmaterialen op basis van hout – schrijnwerkhout
• STS 06.8: 1990 Houtverbindingsmiddelen voor timmerwerk
• STS 08.82: 1997 Materialen voor thermische isolatie
• STS 34 2de deel Dakbedekkingen: metalen daken
• STS 52.0:2005 Buitenschrijnwerk – Algemene voorschriften
• STS 52 Houten buitenschrijnwerk
• STS 53.1: 2006 Deuren
• STS 54 Borstweringen
• STS 56.1: 1998 Dichtingskitten voor gevels
• De Codex over het welzijn op het werk, met inbegrip van de aanvullende en wijzigingsbesluiten,
is van toepassing.
• Het K.B. van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten
voldoen, alsook zijn bijlagen.
De hieronder opgesomde normen met betrekking tot de brandbescherming (niet-beperkende lijst,
bron WTCB):
Bescherming van gebouwen tegen brand
• NBN S 21-201 - Brandbeveiliging in de gebouwen - Terminologie
• NBN S 21-202 - Brandbeveiliging in gebouwen – Hoge en middelhoge gebouwen: Algemene eisen
• NBN S 21-203 - Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen - Hoge en
middelhoge gebouwen
• NBN S 21-204 - Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en
reactie bij brand
• NBN S 21-205 - Brandbeveiliging van de gebouwen - Hotels- en gelijkaardige inrichtingen Algemene eisen
"Passieve" brandpreventie (gebouw) - Brandreactie
• Belgische en Europese normalisatie - Passieve brandveiligheid - Beoordeling reactie bij brand
Brandweerstand
• (Oude) Belgische norm: NBN 713-020 (1968) + A1 (1982) + A2 (1985) +A3 (1994) Beveiliging
tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand
van bouwelementen
• Belgische en Europese normalisatie - Passieve brandveiligheid - Beoordeling brandweerstand "Actieve" brandpreventie (uitrusting van het gebouw) - Branddetectie
• NBN EN 14604 - Rookmelders (rookdetectie in woningen)
• NBN EN 54-1 t.e.m. 18 - Brandmelding en brandalarmsystemen
• NBN S 21-100 - Reddings- en brandweermaterieel - Opvatting van algemene installaties voor
automatische brandmelding door puntmelder
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• NBN S 21-100-1 - Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en
de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de
controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud
• NBN S 21-100-2 - Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 2: Kwalificaties en competenties
Automatische brandblusinstallaties
• NBN EN 12845 – Vaste blusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie
en onderhoud
• NBN 12259-1 t.e.m. 5 – Vaste blusinrichtingen – Onderdelen voor sprinklers en
watersproeiinrichtingen
• NBN EN 12094-1 t.e.m. 16 - Vaste brandbestrijdingsstelsels – Bouwdelen voor blusstelsels met
gasvormige blusmiddelen
• NBN 12416-1 en -2 - Vaste brandbestrijdingsstelsels - Poederstelsels
Warmte- en rookafvoer (RWA)
• NBN S 21-208-1 - Brandbeveiliging van gebouwen – Ontwerp en berekening van rook- en
warmteafvoerinstallaties (RWA) – Deel 1: Grote onverdeelde ruimten met een bouwlaag
• NBN S 21-208-2 - Brandbeveiliging in gebouwen - Ontwerp van rook- en warmteafvoerinstallaties
(RWA) in overdekte parkeergebouwen
• NBN S 21-208-3 - Brandbeveiliging in gebouwen - Verluchtingsopeningen in binnentrappehuizen
• NBN EN 12101-1 - nstallaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 1 : Specificatie voor
rookgordijnen
• NBN EN 12101-2 - Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 2: Specificatie voor
natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties + Belgische nationale bijlage
• NBN EN 12101-3 - Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3: Voorschriften voor
aangedreven rook- en warmteafzuigtoestellen
• CEN/TR 12101-5 - Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 5 : Richtlijnen voor ontwerp
en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties
• NBN EN 12101-6 - Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 6: Voorschrifen voor
drukverschilsystemen - Kits

02.19

Aanvullende verplichtingen

02.19.1 Te bereiken prestaties en eisen
BESCHRIJVING
Dit B legt zich er in de eerste plaats op toe om de volgende eisen en prestaties na te leven.
De Aannemer die belast is met de uitvoering van de werken is hoofdelijk verantwoordelijk voor de
te bereiken prestatieniveaus, die hierna zijn aangeduid. Zodoende zijn alle elementen, ongeacht of
ze beschreven worden of niet, die nodig zijn om de werken uit te voeren met naleving van
genoemde prestaties en eisen, en in overeenstemming met de referentiedocumenten en de regels
van het vak, begrepen in de uit te voeren werken en mogen ze geen aanleiding geven tot enige
prijstoeslag nadat de offerte ingediend is.
De aannemer moet alle nodige maatregelen treffen, zowel bij de opstelling van zijn inschrijving als
bij de uitvoering van zijn werken, opdat genoemde prestaties bereikt worden. Hij houdt daar
rekening mee in zijn prijzen, zelfs indien hij daarvoor een beroep moet doen op procedés,
materieel of materialen die complexer of duurder zijn dan degene die hij in zijn inschrijving
voorstelt om te beantwoorden aan de voorschriften van onderhavig bestek.
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02.19.1a Ecobouw en circulariteit
MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Bij het kiezen van de materialen van het project werd altijd rekening gehouden met hun
milieukenmerken, en daarbij werden meer bepaald de evaluatiecriteria en scores van het NIBE
(Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) en Leefmilieu Brussel (TOTEM) als referentie
genomen, en zijn deze bijgevolg vereiste minima.
Cf. ook, infra, subtitel "07.92 Circulariteit toegepast op het afval van de bouwplaats".

02.19.1b Energieprestatie van de gebouwen
BESCHRIJVING
De opdrachtdocumenten zijn gebaseerd op de studie die werd opgesteld door de "EPB-adviseur"
MK Engineering.
De aannemer wordt verwezen naar deze studie, die bij de opdrachtdocumenten gevoegd is.
Deze studie legt de criteria vast die moeten worden nageleefd voor de EPB in het kader van deze
overeenkomst.
Post Pro Memorie (PM), alle materialen, toebehoren en maatregelen die nodig zijn om deze
criteria na te leven, zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de diverse posten van de beoogde
aanneming in haar geheel, en dit zelfs als ze niet het voorwerp van een specifieke post uitmaken,
zowel voor de delen architectuur als stabiliteit en speciale technieken.
MATERIALEN
De thermische prestaties van materialen worden gedefinieerd aan de hand van de volgende
criteria: De geleidbaarheid van het materiaal is erkend indien het materiaal beschikt over een ATG,
of een ETA, of indien het vermeld is op de website www.epbd.be en erkend is door deze website,
of nog indien de fabrikant een ondertekend attest bezorgt dat de Europese of nationale norm
vermeldt die erkend wordt als zijnde toepasselijk voor de berekening van de geleidbaarheid. In alle
andere gevallen dient men de standaardwaarden te beschouwen die vermeld zijn in NBN B 62-002:
2008. De gehele constructie zal voldoen aan de EPB-wetgeving die van kracht is op het Belgisch
grondgebied en op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .
UITVOERING / VERWERKING
Het ontwerp van het project, de keuze van de materialen en de berekeningen met betrekking tot
de energieprestatie van het gebouw (inclusief de thermische bruggen) die opgesteld werden door
de Ontw. hebben bevestigd dat het bouwproject, in de geplande situatie, beantwoordt aan de na
te leven criteria. Elke wijziging tussen de geplande oplossing en de gerealiseerde oplossing of elke
oppuntstelling van de geplande oplossing die niet vermeld zou zijn in het dossier voor de opdracht
voor werken (in de documenten van de inschrijving) zal moeten worden goedgekeurd door de
Ontw., en zal dus, binnen termijnen die verenigbaar zijn met de werfplanning, verscheidene weken
vóór de door de Aannemer voorziene uitvoering moeten worden gemeld en door de Aannemer
worden verantwoord door middel van berekeningsnota's, schema’s, geschikte en afdoende
uitvoeringsplannen om de DW in staat te stellen om de oplossing te valideren, waarbij de
Aannemer instaat voor de volledige studie en de levering van alle nodige documenten en
informatie om aan te tonen dat de geëiste prestatie in elk geval zal worden bereikt.
WETTELIJK KADER
De gehele constructie zal de regelgeving EPB-werkzaamheden die van kracht is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest naleven, en meer bepaald:
• het besluit "Eisen" van 21 december 2007 (verscheidene keren gewijzigd).
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• De voornaamste evoluties van de EPB-eisen vanaf 01/07/2017, goedgekeurd door het besluit
Richtlijnen van 26 januari 2017 tot wijziging van het besluit Eisen.
Te raadplegen op→https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/vademecum2017-8-epbeisen.html?IDC=10747
Gecoördineerde wetteksten betreffende het deel "EPB-werkzaamheden" te raadplegen op:
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-vangebouwen-epb/epb-werken/de
EUROPESE RICHTLIJNEN:
• Richtlijn 2010/31/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 december 2010
betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (.pdf) - Gecoördineerde versie van
09 juli 2018
• Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2002
betreffende de energieprestatie van gebouwen (.pdf)
BRUSSELSE ORDONNANTIES:
• Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing - Gecoördineerde versie van 18 december 2020 ;
• Ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
- Gecoördineerde versie van 14 mei 2009;
UITVOERINGSBESLUITEN VAN DE BRUSSELSE REGERING:
• Besluit van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het
berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden (.pdf) - Bijlage 1: "Gebouwindeling" Bijlage 2: "Meetcode" - Officieuze gecoördineerde versie van 03 december 2020;
• Besluit van 10 oktober 2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs - Besluit houdende
wijziging van het besluit van 19 juni 2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs gecoördineerde versie van 3 april 2014;
• Besluit van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve
berekeningsmethode voor nieuwe of aan EPB-certificatie onderworpen EPB-eenheden (.pdf) Officieuze gecoördineerde versie van 3 april 2014;
• Besluit van 19 juni 2008 tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technischeconomische haalbaarheidsstudie (.pdf) - Officieuze gecoördineerde versie van 3 april 2014;
• Besluit van 19 juni 2008 tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen
tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7,
§ 2, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van
gebouwen (.pdf) - Officieuze gecoördineerde versie van 3 april 2014;
• Besluit van 19 juni 2008 tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het
begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte (.pdf) - Officieuze
gecoördineerde versie van 3 april 2014;
• Besluit van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen
bestemd voor individuele woningen, kantoren en diensten en onderwijs (.pdf) - Officieuze
gecoördineerde versie van 3 april 2014;
• Besluit "eisen" van 21 december 2007 tot vaststelling van eisen op het vlak van de
energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
MINISTERIËLE BESLUITEN VAN HET BRUSSELS GEWEST:
• Ministerieel besluit van 20 januari 2021 houdende uitvoering van bijlagen XXI en XXII van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de
eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende
uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot
vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie
van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de
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ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing;
• Ministerieel besluit van 15 mei 2020 tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu
Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de Niet-Residentiële EPB-eenheden - Bijlage 1: "Nietresidentiële wooneenheid"
• Ministerieel besluit van 18 januari 2019 houdende uitvoering van bijlagen V, XBII en XVIII van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de
eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende
uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot
vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie
van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing;
• Ministerieel besluit van 18 januari 2019 tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu
Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de EPB-Wooneenheden, en de EPB-eenheden Onderwijs,
Kantoren en diensten; – Bijlage 1: "EPB-wooneenheden"; Bijlage 2: "Onderwijs"; Bijlage 3:
"Kantoren en diensten";
• Ministerieel besluit van 28 november 2017 houdende wijziging van bijlagen XII en XIII van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de
eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
• Ministerieel besluit van 9 november 2017 houdende wijziging en uitvoering van bijlagen XII en
XIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot
vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
• Ministerieel besluit van 6 mei 2014 houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op
het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
• Ministerieel besluit van 29 augustus 2011 tot vastlegging van de bepalingen voor het in rekening
brengen van de warmteverliezen door ventilatie voortkomend uit het openen van vensters, in de
berekening van het oververhittingsrisico in de berekeningsmethode EPW;
• Ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor berekening van de
transmissieverliezen (periode van 2/07/2008 au 31/08/2012);
• Ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de energetische hypothesen te gebruiken
bij het uitvoeren van de haalbaarheidsstudies;

02.19.1c Akoestiek
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De gehele constructie zal minstens de voorschriften van de norm NBN S01-400-1 en -2 voor een
normale comfortklasse en de jongste normen ter zake naleven. Pro memorie, alle materialen,
toebehoren en maatregelen die nodig zijn om deze eisen na te leven, zijn begrepen in de
eenheidsprijzen van de verschillende posten en/of van de aanneming in haar geheel, zelfs als ze
niet het voorwerp van een specifieke post uitmaken, en dit zowel voor de delen architectuur als
stabiliteit en speciale technieken.

02.19.1d Luchtdichtheid
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Alle middelen die nodig zijn om de globale dichtheidseisen van het gebouw en zijn onderdelen te
bereiken zijn een last van de aannemer.
De eis op het vlak van luchtdichtheid voor de luchtdichte compartimenten (gedefinieerd in het deel
"Energie EPB") is om standaard een luchtverversing bij 50 Pa (n50) te bereiken die lager is dan 0,6
[vol/u].
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UITVOERING / VERWERKING
Tijdens de ruwbouwfase zal de Aannemer een synthesedocument indienen dat de diverse
maatregelen vermeldt die door hem worden voorzien om een perfecte luchtdichtheid te
verkrijgen. De voorgestelde maatregelen zullen vooral betrekking hebben op de algemene
organisatie van de bouwplaats, het type van aansluiting tussen dichte wanden, de afdichtingen aan
de technische installaties, enz. Er wordt aan de Aannemer gevraagd om een plan op te stellen en
voor te leggen dat de specifieke dichtingen aanduidt die moeten worden aangebracht voor elke
verdieping van het gebouw. Voor dit punt wordt er verwezen naar het "plan van de
luchtdichtheidsgrenzen" (in bijlage bij dit B, deel "Energie EPB") dat de richtinggevende principes
en bepaalde typedetails van het project in termen van luchtdichtheid geeft.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
Zie deel "Energie EPB".

02.19.1e Brandveiligheid
BESCHRIJVING
De prijs van de aanneming omvat in het bijzonder alle materialen, technieken en middelen om de
opgelegde doelstellingen te bereiken, zoals brandwerende beschermingen, sluitingen en
aansluitingen met schuim, mortel, rotswol, opzwellende producten.
Het advies van de brandweer dat in het kader van de vergunningsaanvraag wordt verstrekt, is bij
dit dossier gevoegd.
Post pro memorie: alle materialen, toebehoren en bepalingen die nodig zijn om minstens de
voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid na te leven, in overeenstemming met het K.B.
van 07/12/2016 tot vaststelling van de basisnormen ter zake en NBN S21-204, Brandveiligheid, zijn
begrepen in de eenheidsprijzen van de diverse posten van de aanneming in haar geheel, en zelfs
als ze niet het voorwerp uitmaken van een specifieke post, en dit zowel voor de delen architectuur
als voor de delen stabiliteit en speciale technieken.
Zo omvat de prijs van de aanneming meer bepaald alle materialen, technieken en middelen om de
opgelegde doelstellingen te bereiken, zoals brandwerende beschermingen, sluitingen en
aansluitingen met schuim, mortel, rotswol, opzwellende producten.

02.19.1f Toegangen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)
BESCHRIJVING
Het gehele gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor PBM.
De toegankelijkheid voor PBM verwijst naar de noties van toegang tot de infrastructuur en de
mogelijkheid voor alle personen met beperkte mobiliteit (PBM) om de functies die ze herbergt
effectief te gebruiken.
Post pro memorie: alle materialen, toebehoren en maatregelen die nodig zijn om minstens de
eisen met betrekking tot PBM na te leven, zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de verschillende
posten
en/of van de aanneming in haar geheel, zelfs als ze niet het voorwerp van een specifieke post
uitmaken, en dit zowel voor de delen architectuur als stabiliteit en speciale technieken.
WETTELIJK KADER
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (GSV)
van 21 november 2006 en zijn evoluties:
titel IV - toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit
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De voorschriften van deze titel zijn verplicht voor elk gebouw of elke uitrusting die bestemd is om
door publiek te worden gebruikt.
te raadplegen op de website www.gsv.irisnet.be:
http://stedenbouw.irisnet.be/pdf/RRU_Titre_4_NL.pdf
De GSV beschrijft meer bepaald de normen voor de inrichting met betrekking tot:
• de toegang tot gebouwen;
• het gebruik van de internationale toegankelijkheidssymbolen;
• de kenmerken van de hellingen, inkomdeuren... ;
• de toegang tot de parkings (in de gebouwen)
• de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan PBM;
• het intern verkeer in de gebouwen (signalisatie, gangen, binnendeuren, liften, trappen...) ;
• de uitrustingen (toiletten, badkamers, douchehokjes, kamers, loketten...) ;
COLLECTIF ACCESSIBILITÉ WALLONIE-BRUXELLES (CAWAB)
Vult de wettelijke verplichtingen in Brussel en Wallonië aan om de toegankelijkheid voor PBM te
verbeteren.
"Guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible" te downloaden op:
https://phare.irisnet.be/2014/02/10/guide-d-aide-%C3%A0-la-conception-d-un-b%C3%A2timent-

02.2

Organisatie van de bouwplaats

02.21

Coördinatie van de werken

BESCHRIJVING
LEIDING EN COÖRDINATIE VAN DE WERKEN
Deze aanneming vormt een "algemene aanneming" die meer bepaald het volgende omvat:
• De afbraakwerken;
• De ruwbouw (RB);
• De speciale technieken (ST);
• De afwerkingen;
• De omgeving;
• De leiding en de coördinatie, in de ruimste zin, die nodig zijn voor de diverse uitvoeringsplannen
van de diverse delen, teneinde het verwachte resultaat te waarborgen (last die integraal voor de
Aannemer is).
De Aannemer staat persoonlijk in voor deze leiding en deze controle van de werf, hij vergewist zich
van de goede uitvoering ervan, ofwel duidt de Aannemer een bekwame afgevaardigde aan die hem
voor deze taak vervangt, als werfleider. Deze afgevaardigde moet aanvaard en erkend worden
door de DW.
Daartoe deelt de Aannemer duidelijk, schriftelijk, de opdracht van de werfleider mee aan de BH.
De BH bezorgt de Aannemer een ontvangstbewijs. De BH behoudt zich het recht voor om de
afgevaardigde van de Aannemer op elk ogenblik te laten vervangen.
OPDRACHT
(beknopt en niet-uitputtend) van de Aannemer of zijn afgevaardigde:
• De werken leiden en coördineren, ze uitvoeren conform de plannen, meetstaten en het B;
• Deelnemen aan de werfvergaderingen;
• De bij deze werfvergaderingen genomen beslissingen doen toepassen;
• Alle reglementaire maatregelen nemen voor de leiding van de werf;
• Toezien op de veiligheid van de personen;
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
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In het geval dat de Aannemer nalaat om de verschillende delen van deze opdracht en de
desbetreffende plannen correct te leiden en te coördineren, moet hij instaan voor alle
afbraakwerken en reconstructies van reeds opgetrokken bouwdelen, de aansluitingen, aanvullende
doorboringen, sluiting van nutteloos geworden openingen of doorboringen (deze lijst is niet
volledig). Zo ook zijn bovenstaande bepalingen strikt van toepassing op punten die raken aan de
structurele bouwdelen; bovendien raadpleegt de Aannemer in dat geval de stabiliteitsingenieur
alvorens werken uit te voeren. Alle gevolgen met betrekking tot de eventuele studiekosten zijn ten
laste van de Aannemer.
Noch de uitoefening, noch de niet-uitoefening van de mogelijkheid om de uitvoeringsdocumenten
voorafgaand te laten goedkeuren of om de werf te laten controleren door de DW, zullen enig
juridisch effect ten nadele van deze laatste hebben, meer bepaald voor wat betreft de
vermindering van de eventuele aansprakelijkheid van de Ontw. Deze elementen kunnen de
Aannemer niet ontslaan van zijn aansprakelijkheid noch hem het recht geven zijn aansprakelijkheid
te delen; zijn aansprakelijkheid blijft volledig.
GOEDKEURING
De goedkeuring van de GVU plannen door de AR heeft enkel betrekking op de uitvoeringsprincipes.
Deze goedkeuring vormt nooit een controle of een goedkeuring van de maatcijfers en afmetingen
die door de Aannemer op zijn GVU plan worden vermeld. Deze aansprakelijkheid en de
afstemming van de afmetingen tussen GVU en werkelijke uitvoering in situ blijven volledig ten laste
van de Aannemer. De aannemer moet de afmetingen controleren op basis van de bestaande
context (de werkelijke situatie ter plaatse) en op basis van de architectuurplannen en niet enkel op
basis van de stabiliteitsplannen of van de plannen van de ST. In voorkomend geval moet de
Aannemer elke incoherentie tussen deze documenten, die afkomstig zijn van verschillende
actoren, melden. De studiebureaus kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen
van het ontbreken van opmerkingen of begrip van de Aannemer in dat verband. De goedkeuring
van de GVU plannen door de DW ontslaat de Aannemer niet van deze verantwoordelijkheden.
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIEEL
Telkens hij daarom wordt verzocht, stelt de Aannemer het benodigde personeel en materieel
(ladders...) ter beschikking van de AR, de BH en de keuringsinstellingen.
COÖRDINATIE VAN DE ONDERAANNEMERS
De hoofdaannemer leidt, verzekert en waarborgt de coördinatie tussen zijn onderaannemers en de
andere aannemers die gelijktijdig op de bouwplaats aan het werk zijn (mede-contractanten,
regies...).
De gelijktijdigheid van werken van verschillende aannemers mag in geen geval worden aangevoerd
als reden om een klacht in te dienen ten aanzien van de BH.
Vóór het begin van de werken bezorgt de Aannemer de volgende elementen aan de DW:
• Onderaannemers:
Een lijst van al zijn onderaannemers die op de bouwplaats zullen werken (met vermelding van hun
adres, telefoonnummer en erkenning);
• Werfleider:
De naam van de afgevaardigde werfleider die de op de bouwplaats aanwezig zal zijn tot alle
werken beëindigd zijn.
De Aannemer meldt interventies van andere aannemers dan hijzelf tijdig, teneinde geen
vertragingen op te lopen en elkaar niet te hinderen. In geval van geschillen zal de beslissing van de
DW en de coördinator-verwezenlijking onherroepelijk zijn.
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02.21.1 Planning van de werken
02.21.1a Planning van de werken
BESCHRIJVING
De Aannemer houdt in zijn prijsofferte rekening met alle elementen van dit artikel.
BELANG VAN DE PLANNING
De planning is grotendeels bepalend voor de deblokkering van fondsen.
De planning ondervindt een grote impact van de voorschriften van de VGC.
De werfplanning is o.a. een document dat de betrekkingen tussen de diverse tussenkomende
partijen beheert; ze laat toe om te anticiperen en om te zoeken naar oplossingen op
coördinatieproblemen. Het ontbreken ervan, dat als een zware uitvoeringsfout wordt beschouwd,
kan worden bestraft.
De Aannemer en de Tussenkomende partijen zijn zich er volledig bewust dat financiële weerslag
van een uitgesteld einde van de werken door vertragingen altijd groot is. Bovendien heeft elke
vertraging een grote impact op de werfkosten zelf (huur materieel, werfketen, kranen, lonen, enz.).
De planning dient als referentie om elke vertraging te evalueren en eventuele vergoedingen aan te
rekenen.
De Aannemer dient met zijn offerte een eerste Master Uitvoeringsplanning (MUP) in, die toont dat
de Aannemer zorgvuldig heeft nagedacht over de planning van het project en die de nadruk legt op
bepaalde moeilijkheden of incoherenties die de AR niet zou hebben voorzien.
De planning is een beheerinstrument voor de Aannemer, die ze elke maand aanpast, in functie van
de noodwendigheden van de werf, teneinde zijn contractuele verbintenissen op het vlak van
termijnen na te komen. In geval van o,voorziene gelijktijdige activiteiten, mag hij de andere
aannemers niet tot meer verplichten dan de eisen die voortvloeien uit hun respectievelijke
verbintenissen ten aanzien van de master planning.
Minstens 20 werkdagen vóór de datum die werd vastgelegd voor het werkelijke begin van de
werken, legt de Aannemer een tweede, meer gedetailleerde, planning ter goedkeuring voor aan de
DW en zijn adviseurs. De eventuele opmerkingen van de DW worden erin geïntegreerd gedurende
de tijdsspanne die de opening van de bouwplaats voorafgaat.
Tijdens de werken wordt de planning minstens één keer per maand geactualiseerd, in functie van
de werkelijke vordering van de werken, in functie van nieuwe elementen en/of van eventuele
wijzigingen.
Bij gebrek aan een nieuwe, goedgekeurde werfplanning blijft de lopende planning van toepassing.
KENNIS VAN DE PLANNING
Elke tussenkomende partij moet op ieder ogenblik, op voorhand en zo nauwkeurig mogelijk, kennis
kunnen nemen van het verloop van de werken.
De planning omvat de interventies van de mede-contractanten (bijvoorbeeld de
distributiemaatschappijen...) en houdt rekening met de specifieke werken van deze medecontractanten, en meer bepaald de (soms lange) termijnen die ze nodig hebben. De werfplanning
moeten door de DW goedgekeurd worden. Elk voorstel van wijziging, zelfs indien het in het kader
van de master planning past, moet formeel goedgekeurd worden om tegenstelbaar te zijn. Er
wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de masterplanning altijd voorrang heeft op de
werfplanning, zelfs indien die goedgekeurd is door de DW
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De planning vat alle middelen, acties, opdrachten... samen die moeten worden vervuld en ingezet,
zowel stroomopwaarts (vóór en met het oog op het begin van de werken) als stroomafwaarts (de
werf zelf).
De planning toont het beheer van de werf in real time. Ze maakt op ieder ogenblik tijdens de
werken een nauwkeurige opvolging van alle uitgevoerde en nog uit te voeren taken mogelijk. Ze
laat toe om te controleren of alles wel op tijd en stond werd uitgevoerd, en ook om corrigerende
beslissingen te nemen indien dat nodig blijkt.
TAKEN
De planning beschrijft een "kritiek pad" voor het verloop van de werken in hun totaliteit, ze toont
dus de snelste en meest efficiënte weg om de constructie te voltooien. De Aannemer controleert
zorgvuldig de coherentie van de opeenvolging van de taken. De planning toont duidelijk de aard
van de relaties tussen de taken, ze toont de onderling afhankelijke taken, die elkaar enkel
chronologisch kunnen opvolgen zonder te overlappen, ze toont ook de taken die gelijktijdig kunnen
plaatsvinden gezien hun relatieve onafhankelijkheid.
BAKENS
De planning vermeldt de datums die toegewezen zijn aan elke taak (begin- en eindbakens), meer
bepaald bestemd voor de beroepstakken, arbeiders, externe en interne ondernemingen van de
Aannemer (de onderaannemers, mede-contractanten, de distributiemaatschappijen... ).
FEESTDAGEN
De planning omvat en vermeldt de feestdagen en/of niet-gewerkte dagen, alsook de verlofdagen,
de periodes tijdens dewelke de werken stilliggen, het bouwverlof, enz.
STROOMOPWAARTSE PLANNING
De stroomopwaartse planning toont de middelen die worden ingezet vóór het begin van een taak
(opgevat als de werf zelf of als een specifiek werk dat moet worden uitgevoerd), ze toont ook de
nodige middelen opdat deze taak kan beginnen en uitgevoerd worden binnen de overeengekomen
termijn.
De stroomopwaartse planning anticipeert voldoende op de situatie op de DW in staat te stellen om
de nodige beslissingen te nemen, om antwoorden te geven op de eventuele vragen of om de
documenten die onder haar bevoegdheid vallen te leveren. In het algemeen vraagt de Aannemer
elk document voldoende lang op voorhand om de nodige tijd te laten voor het antwoord.
De stroomopwaartse planning wordt minstens maandelijks bijgewerkt en moet coherent blijven
met de werfplanning en de master planning. De opstelling van de stroomopwaartse planning en
van de door de DW te nemen beslissingen (voor wat betreft de eventuele uitvoering van bijzonder
belangrijke werken), moet het voorwerp van een speciale behandeling uitmaken, apart van de
courante kwesties. Alleen de Aannemer staat in voor het beheer van de stroomopwaartse
planning, die in het bijzonder het volgende omvat:
• de aanduiding van de uiterste datums voor de levering van plannen en documenten die door de
AR moeten worden bezorgd;
• de aanduiding van de uiterste datums voor de beslissingen die door de DW moeten worden
genomen;
• de aanduiding van de uiterste datums voor het plaatsen van de bestellingen bij zijn leveranciers
en onderaannemers;
• de aanduiding van de datums voor het voorleggen van de monsters, de TF, alle producten die
onderworpen zijn aan een voorafgaande technische keuring... ;
• de aanduiding van de uiterste datums voor het sluiten van wijzigingsorders in opstelling;
• de aanduiding van de datums voor de opmeting van afmetingen van bouwdelen;
• enz.
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Proceduretermijnen protocol van de stroomopwaartse planning:
De Aannemer dient zijn plannen en TF minstens 35 werkdagen vóór het begin van de
desbetreffende werken en/of het opmeten van de betrokken werken in, in even veel exemplaren
als er partijen zijn. Deze documenten moeten verplicht tijdens de werfvergaderingen verspreid
worden en vermeld worden in het verslag van de vergadering.
Deze termijn van 35 dagen wordt opgedeeld in drie delen:
• De DW beschikt over 20 werkdagen om deze documenten te analyseren, goed te keuren of te
weigeren.
• In geval van weigering beschikt de Aannemer op zijn beurt over 5 werkdagen vanaf de
kennisgeving om zijn documenten aan te passen in functie van de door de DW geformuleerde
opmerkingen
• De DW beschikt vervolgens over de 10 resterende werkdagen om de gewijzigde documenten
goed te keuren. In het geval dat deze documenten nog steeds niet zouden beantwoorden aan de
voorschriften van het B, of nog steeds niet in overeenstemming zouden zijn met de algemene of
detailplannen van deze opdracht, kan de DW niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele
gevolgen voor de planning van de noodzaak dat er nieuwe documenten worden voorgelegd door
de Aannemer.
• In geen geval mogen werken waarvoor het B uitvoeringsdocumenten zou eisen, aangevat
worden zonder de definitieve goedkeuring van de DW
• De termijn die aan de DW toegekend wordt om de wapeningsplannen of elk ander document dat
door het B wordt voorgeschreven aan de Aannemer te leveren, bedraagt minimum 20 werkdagen.
• Elk document dat door de DW aan de Aannemer wordt gevraagd, zal uiterlijk binnen de 10
werkdagen die volgen op de vraag bezorgd moeten worden.
Net als voor alle andere contractuele documenten, is de goedkeuring van een voorstel van
stroomopwaartse planning niet vanzelfsprekend en mag men er niet vanuit gaan dat die
"verworven" is. Het uitblijven van een formeel positief antwoordt van de DW staat gelijk met een
weigering.
De nota's of vermeldingen met betrekking tot een voorstel van stroomopwaartse planning, die
opgetekend zijn in een verslag van werfvergadering, verbinden de DW op geen enkele wijze. In
geval van onenigheid tussen de partijen over het bepalen of het naleven van de data van de
stroomopwaartse planning, worden de aard en de redenen van de onenigheid genoteerd in een
proces-verbaal dat wordt opgesteld door de meest gerede partij, om als rechtsmiddel te dienen
voor de gevolgen die er kunnen uit voortvloeien. Bij gebrek aan een proces-verbaal van
onenigheid, wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat de aannemer geen verstoring van de
werken noch ongeldigheid van een termijn kan inroepen, tenzij hij deze situatie per aangetekende
brief gemeld heeft.
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02.21.2 Controle
02.21.2a Controle
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het gaat hier niet om de "controle en de goedkeuring van de stoffen, materialen en producten die
de bouwplaats binnenkomen". Het betreft de leiding van de bouwverrichtingen, in de ruimste zin.
LEIDING EN CONTROLE VAN DE BOUWPLAATS
De Aannemer staat persoonlijk in voor de Leiding en de Controle van de werf en vergewist zich van
de goede uitvoering ervan, ofwel duidt de Aannemer een gemachtigde aan die hem voor deze taak
zal vervangen, als werfleider. Deze eventuele gemachtigde moet worden aanvaard en erkend door
de DW. Daartoe deelt de Aannemer duidelijk, schriftelijk, de opdracht van de werfleider mee aan
de BH. De BH bezorgt de Aannemer een ontvangstbewijs. De BH behoudt zich het recht voor om de
gemachtigde op eender welk ogenblik te laten vervangen.
Bovendien stelt de Aannemer, telkens hij daarom wordt verzocht, het benodigde personeel en
materieel (ladders...) ter beschikking van de AR, de BH en de keuringsinstellingen.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
Noch de uitoefening, noch de niet-uitoefening van de mogelijkheid om de uitvoeringsdocumenten
voorafgaand te laten goedkeuren of om de werf te laten controleren door de directie der werken,
zullen enig juridisch effect ten nadele van de DW hebben, meer bepaald voor wat betreft de
vermindering van de eventuele aansprakelijkheid van de Ontw. Deze elementen kunnen de
Aannemer niet ontslaan van zijn aansprakelijkheid noch hem het recht geven zijn aansprakelijkheid
te delen; zijn aansprakelijkheid blijft volledig.

02.21.3 Werfvergaderingen
02.21.3a Werfvergaderingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Een algemene werfvergadering wordt gemiddeld één keer per week gehouden. De BH, de AR en de
Aannemer komen samen een weekdag en een vast tijdstip overeen voor deze wekelijkse
vergaderingen. Zoals voorzien in de planning neemt het gemiddelde aantal vergaderingen
automatisch toe naar 1,5 vergadering per week tijdens de twee laatste maanden van de werken.
Indien er vooraf gemeld wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden
besproken, dan laat de Aannemer zich vergezellen door een ter zake bevoegd persoon.
De Aannemer is verplicht aanwezig op de wekelijkse werfvergaderingen en op de extra
vergaderingen die zouden worden georganiseerd en gevraagd door de AR, de BH of de
Veiligheidscoördinator. De dag en het uur van deze bijkomende vergaderingen worden in overleg
met de BH, de AR en de Veiligheidscoördinator overeengekomen.
VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN
De AR stelt een verslag op van elke werfvergadering, in de vorm van een rapport. Dit verslag
vermeldt alle besproken punten en wordt per e-mail naar alle betrokken personen gestuurd, en dit
uiterlijk drie werkdagen vóór de volgende vergadering. Deze verslagen hebben de waarde hebben
van aangetekende brieven. Elk punt van een verslag voor hetwelk er geen voorbehoud of
opmerking wordt gemaakt binnen de tijdspanne tussen de verzending en de volgende
werfvergadering, wordt beschouwd als zijnde automatisch goedgekeurd zoals beschreven in dit
verslag.
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02.21.4 Controles en proeven
02.21.4a Controles en proeven
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zie ook "02.42.1 - Criteria van aanvaardbaarheid".
Definitie van "verklaringen van geschiktheid": Het betreft een verklaring van geschiktheid voor
gebruik zoals verder beschreven, in artikel "02.42.1 - Criteria van aanvaardbaarheid"
De onderstaande voorschriften vullen de bepalingen van het administratief gedeelte van het B aan.
De Aannemer moet alle materialen die hij van plan is te gebruiken, laten goedkeuren door de DW.
Daartoe legt hij de gevraagde monsters, de Technische Fiches (TF), de uitvoeringsplannen, de
diverse goedkeuringen, de controleattesten... ter goedkeuring voor aan de AR en de BH.
TECHNISCHE FICHE (TF)
Alle producten of materialen die voor de constructie worden gebruikt, moeten het voorwerp
uitmaken van een technische fiche. Vóór het begin van de werken moet de Aannemer een volledig
template voorleggen van de schutbladen van deze TF. Naast de referenties van het project,
vermeldt de TF verplicht de volgende informatie:
• Het nr. van de Fiche, voorafgegaan door de twee initialen die verwijzen naar de discipline waarop
de TF betrekking heeft (bijvoorbeeld: RB-Ruwbouw / SA-sanitair / AF-afwerking / BuSBuitenschrijnwerk / BiS-Binnenschrijnwerk, enz.)
• De referentie van het B (met aanduiding van het betrokken element van het B (nr. van het
artikel...)
• De beschrijving van het voorgestelde materiaal / materieel
• De eventuele bijlagen
• De vermelding van de conformiteit met het B staat op zeer zichtbare wijze in het midden van de
pagina en vermeldt één van de drie volgende opties (De aangeduide optie heeft voorrang op de
inhoud van de TF voor wat betreft de reikwijdte van zijn goedkeuring): 1. Conform met het B / 2.
Niet conform met het B / 3. Niet conform aan het B met verrekening
MONSTERS
Voor alle materialen van het project moeten er ook monsters ter goedkeuring voorgelegd worden
aan de DW, die dan over minstens 20 werkdagen beschikt om een uitspraak te doen. De monsters
moeten vóór uitvoering goedgekeurd worden. Indien er controles in situ uitgevoerd moeten
worden door de Ontwerpers, door de BH of door zijn adviseurs, dan moeten de tussenkomende
partijen minstens één week op voorhand verwittigd worden. In ieder geval zijn de voor te leggen
monsters, de proeven of de prototypes ten laste van de aannemer.
PLANNEN EN UITVOERINGSDETAILS
De Aannemer moet ook alle uitvoeringsplannen opstellen en laten goedkeuren. De algemene
aannemer is onderworpen aan een resultaatsverplichting voor de werken die hij moet uitvoeren.
De documenten die vereist zijn om de aanneming uit te voeren, zoals uitvoeringsdetails, schetsen,
berekeningsnota's, plannen die niet opgenomen zijn in de documenten van de inschrijving,
gecoördineerde plannen, worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de aanneming, en
moeten vóór uitvoering ter goedkeuring voorgelegd worden aan de DW.
De Aannemer mag de werken in geen geval uitvoeren voordat alle hierboven vermelde
documenten definitief goedgekeurd zijn. Behoudens tegenstrijdige aanduidingen, moeten de
werken en leveringen in alle opzichten beantwoorden aan de contractuele technische specificaties
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van dit B: plannen, tekeningen, beschrijvingen, meetstaten, modellen, monsters, kalibers, TF, enz.
Bij gebrek aan dergelijke specificaties, moeten ze in alle opzichten beantwoorden aan de "Regels
van het vak".
De AR controleert de technische overeenstemming van de werken met de documenten van het
aannemingscontract en de regels van het vak.
De Aannemer is verplicht om te allen tijde de vrije toegang tot de bouwplaats te waarborgen voor
de DW, en in het bijzonder voor de Ontwerpers, onder voorwaarden die hun in staat stellen om
hun opdracht volledig, op een normale en veilige wijze, te vervullen; de Aannemer is verplicht om
het geschikte materieel tot hun beschikking te stellen. Bij ongewone of onvoorziene problemen of
wanneer de interpretatie van de documenten twijfel zou laten bestaan, is de Aannemer verplicht
om de tussenkomst van de DW te vragen; hij mag enkel maatregelen "zonder goedkeuring" treffen
bij dreigend gevaar en enkel binnen de grenzen die door dit gevaar worden bepaald; hij is verplicht
om daarna onmiddellijk de DW op de hoogte te brengen.
De plannen, de plannen met de uitvoeringsdetails, de controles en proeven die in dit B technische
bepalingen voorzien zijn, moeten ambtshalve door de Aannemer en op zijn kosten worden
opgesteld en uitgevoerd, ongeacht de resultaten ervan. Hun kostprijs is dus begrepen in de prijs
van de bouwwerken (post "PM"), ongeacht of het controles in laboratorium of op de bouwplaats
betreft. Wanneer verslagen van laboratoriumproeven vereist zijn, mag de Aannemer de verslagen
voorleggen van recente proeven die door de leverancier uitgevoerd zijn op materialen of
bouwwerken waarvan gecertificeerd werd dat ze in overeenstemming zijn met hetgeen op de
bouwplaats uitgevoerd werd.
De certificatie moet formeel en schriftelijk zijn, het eenvoudig voorleggen van TF zonder enig
bewijs dat ze toepasselijk zijn op de betrokken bouwwerken is van generlei waarde. Voor de
proeven op de bouwplaats stelt de Aannemer het materieel en het personeel dat nodig is om de
proeven uit te voeren ter beschikking van de BH en zijn afgevaardigden; het spreekt vanzelf dat
destructieve controles op het terrein de herstelling van de betrokken bouwwerken omvatten. In
het geval dat de BH besluit om te laten overgaan tot niet-voorziene proeven, zijn de kosten voor
deze proeven ten laste van de Aanbestedende Overheid als de resultaten van de proeven
aantonen dat de materialen, bouwwerken of delen van bouwwerken conform zijn aan de
voorschriften van het B; in het tegengestelde geval zijn ze ten laste van de Aannemer, net als de
werken die nodig zijn om de bouwwerken in overeenstemming te brengen.
Los van de voorziene controles wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat, zodra een objectief
element twijfel doet rijzen over deze conformiteit, het aan de Aannemer is om het bewijs te
leveren van de conformiteit van zijn bouwwerken met de bepalingen van dit contract en niet aan
de BH om het omgekeerde bewijs te leveren. Dat heeft betrekking op het geheel van de posten,
maar de aandacht van de Aannemer wordt in het bijzonder gevestigd op de hoge eisen van het
project op het vlak van thermische en akoestische prestaties, die meer bepaald specifieke proeven
en controles noodzaken.
VOORAFGAANDE TECHNISCHE CONTROLES
De te verwerken producten die beschikken over een verklaring van geschiktheid voor gebruik zoals
beschreven in artikel "02.42.1 Criteria van aanvaardbaarheid" moeten niet meer aan een
voorafgaande controle onderworpen worden. Deze geschiktheidsverklaringen zijn altijd
beschikbaar en toegankelijk op de bouwplaats. De BH behoudt zich echter het recht voor om
proeven te laten uitvoeren: de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan de
instelling die belast is met de aflevering van de verklaring van geschiktheid voor gebruik. Alle
kosten verbonden aan de proeven, de voorbereiding en de verzending van de monsters die nodig
zijn voor de controle van producten waarvan beweerd wordt dat ze gelijkwaardig zijn, zijn volledig
ten laste van de Aannemer, onafhankelijk van de plaats waar de proeven worden uitgevoerd.
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ATTESTEN VAN TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
Het betreft de verklaring van geschiktheid voor gebruik zoals beschreven in artikel 02.42.1 (Criteria
van aanvaardbaarheid)

02.21.9 Documenten
02.21.9a Werfdocumenten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Documenten van de aanneming.
Een volledige kopie van de aannemingsdocumenten is altijd aanwezig en beschikbaar op de
bouwplaats. Een reeks plannen zal op de afgesproken plaats opgehangen worden, om ze te kunnen
raadplegen en er alle eventuele verbeteringen en aanpassingen op aan te duiden. Na hun
goedkeuring door de AR en de BH, worden ze deze opgetekend in het dagboek der werken.
Stedenbouwkundige en milieuvergunning
Uiterlijk op de eerste dag van het begin van de werken bezorgt de DW een kopie van de
stedenbouwkundige en milieuvergunning in voorkomend geval aan de Aannemer.
De Aannemer heeft de plicht om hem daaraan te herinneren indien hij ze niet op het gepaste
moment zou hebben ontvangen.
Gedetailleerde en geactualiseerde lijst van de documenten van de werf.
Tijdens de hele duur van de werken werkt de Aannemer om de 15 kalenderdagen een
gedetailleerde en actuele lijst van de werfdocumenten bij. Die lijst vermeldt de datums waarop de
documenten ingediend, geactualiseerd en goedgekeurd werden door de diverse tussenkomende
partijen van de DW. Deze lijst omvat:
• Alle types plannen, algemene en detailplannen, de plannen van Architectuur, Stabiliteit, Speciale
Technieken, enz. die geactualiseerd zijn en voorzien zijn van een index;
• Alle types uitvoeringsdossiers, geactualiseerd en voorzien van een index;
• De geactualiseerde TF, in goede orde en voorzien van een index.
Een Dagboek der werken en een veiligheidscoördinatiedagboek.
Deze documenten zijn op ieder ogenblik beschikbaar op de bouwplaats, op een toegankelijke
wijze, maar beschermd, en dit tot aan de voorlopige oplevering. Het zal minstens één keer per
week bijgewerkt worden door de Aannemer. De BH en de AR controleren het dagboek der werken
periodiek en vrij, terwijl het veiligheidscoördinatiedagboek bijgewerkt wordt door de veiligheidsen gezondheidscoördinator.
Het dagboek der werken noteert het volgende:
• de bevoorradingen van de materialen;
• de meetstaten en de uitgevoerde hoeveelheden van de werken;
• het aantal arbeiders dat tewerkgesteld werd met de werkuren;
• elke wijziging aan de plannen of het bestek;
• alsook alles wat betrekking heeft op de functionering van de aanneming;
• de belangrijke weersinformatie en hun impact;

02.21.9b "As-built" plannen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de zo getrouw mogelijke weergave van hetgeen werd uitgevoerd, van de constructies,
de technische installaties, de geplaatste leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften...)
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op hun totale traject, van de contactdoos die op het plan is gepositioneerd tot de
distributieleidingen van de distributiemaatschappijen.
De Aannemer is belast met het in één enkel gestructureerd en gecoördineerd dossier bundelen van
alle documenten die de "as-built" situatie, van alle gebouwen, constructies en technieken van de
opdracht, zoals uitgevoerd. Daartoe verzamelt de Aannemer bij de diverse tussenkomende partijen
(studiebureaus, leveranciers, onderaannemers) de nodige documenten die na volledige voltooiing
van de werken nuttig zullen zijn voor de uitbating en het toekomstige onderhoud van het gebouw,
en die dus deel zullen uitmaken van het PID.
De Aannemer bezorgt het "as-built" dossier aan de BH aan het einde van de werken, één week
alvorens over te gaan tot de voorlopige oplevering. Dit "as-built" dossier dient als grondplan voor
de voorlopige oplevering en vormt daardoor één van de voorwaarden voor de goedkeuring ervan.
Het "as-built" dossier wordt in tweevoud aan de BH en de AR bezorgd, en elk exemplaar omvat
twee reeksen van de plannen, gevouwen, één digitale versie in DWG/DXF-formaat en één digitaal
exemplaar in PDF-formaat, gelay-out en klaar om te worden afgedrukt.
Het "as-built" dossier omvat meer bepaald:
Plannen.
Onder "plannen" wordt verstaan: "inplanting (1/200), algemene plannen van de niveaus (1/50),
detailplannen (1/20), doorsneden (1/50), vooraanzichten (1/50), aanzichten in 3D perspectief... »
• "as-built" plannen, algemene en detailplannen.
• "as-built" plannen van de structuur
• "as-built" plannen van de waterverdeling
• "as-built" plannen van de verwarmingsleidingen
• "as-built" plannen van de ingegraven en bovengrondse riolen
• "as-built" plannen van de gasverdelingsleidingen
• "as-built" plannen van de elektrische installatie (net, behuizing, posities van de stopcontacten,
schakelaars, verlichtingstoestellen gerangschikt per type...)
• "as-built" sneden en plannen van de precieze plaatsen van de kokers, ventilatiemonden en
andere elementen van het ventilatie-/HVAC-net.
Andere documenten
• de processen-verbaal van vergelijking van de plaatsbeschrijvingen, desgevallend vergezeld van de
planning van de geplande interventies van de diverse herstellingen;
• de technische fiches van de geplaatste uitrustingen en materialen en de diverse geactualiseerde
berekeningsnota's;
• de werkingshandleidingen en andere verklarende nota's met betrekking tot het materieel dat
werd geïnstalleerd in het kader van de diverse onderdelen;
• de beheer- en onderhoudshandleidingen van deze uitrustingen;
• een gedetailleerde namenlijst met de gegevens en de identiteit van de onderaannemers, de
mede-contractanten, de leveranciers en installateurs van de diverse uitrustingen van het gebouw;
• de processen-verbaal van ontvangst van deze uitrustingen door de erkende instellingen;
• de garantiebewijzen die werden afgeleverd door de diverse leveranciers van de uitrustingen;
• de veiligheidshandleidingen;
• Een "digitale fotoreportage" van de situatie aan het einde van de werken;
• Een "digitale fotoreportage" van het verloop van de werken;
• de vergelijkende plaatsbeschrijvingen zullen erbij gevoegd worden.
• de verslagen van voorlopige oplevering zullen erbij gevoegd worden.
• alle andere specifieke documenten die gevraagd worden in het kader van de technische
bepalingen;
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Opleveringen

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Men dient zich ook te houden aan de administratieve bepalingen voor wat betreft de opleveringen.
BIJKOMENDE PRESTATIES VAN DE AR
Als de voorlopige oplevering door de DW geweigerd wordt, om redenen die toe te schrijven zijn
aan de Aannemer, dan vergoedt deze de bijkomende prestaties van de AR op basis van de extra
gepresteerde tijd volgens het barema van "FABI – K VIV", dat geldt op het ogenblik van de
prestaties. Daartoe stelt de AR voor de BH een periodieke verklaring van schuldvordering op, dat
het aantal gepresteerde uren en het uurtarief dat aan deze prestaties moet worden toegekend. De
betalingen worden door de Aannemer uitgevoerd binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf
de uitgifte van deze verklaring van schuldvordering. De bijkomende prestaties worden berekend
vanaf de dag na de datum van de geweigerde eerste voorlopige oplevering.
TERMIJNOVERSCHRIJDING VAN MEER DAN 10%
Indien de contractuele duur van de werken met minstens 10% wordt overschreden, om redenen
die toe te schrijven zijn aan de Aannemer, dan is een vergoeding van de AR voorzien en wordt die
berekend volgens dezelfde modaliteiten als in de vorige paragraaf. Deze vergoeding is eveneens
verschuldigd door de Aannemer. De bijkomende prestaties worden berekend vanaf de dag na de
theoretische einddatum van de werken.

02.3

Plaatsbeschrijvingen en vergelijkingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving.
De Aannemer moet een tegensprekelijke plaatsbeschrijving laten opstellen vóór de datum van het
begin van de werken. Indien de Aannemer nalaat een plaatsbeschrijving te laten opstellen en door
de tegenpartij voor akkoord te laten ondertekenen, draagt hij hiervoor zelf alle gevolgen en de
volledige verantwoordelijkheid. Deze plaatsbeschrijvingen kunnen o.a. als basis dienen voor een
eventuele ABR verzekeringspolis of in geval van betwisting van de toegebrachte schade.
De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin
eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. De
plaatsbeschrijving vermeldt alle eigendommen en openbare domeinen, zelfs niet-aangrenzende
(zone die toegang biedt tot de bouwplaats, stoepen…), die op één of andere manier invloed
zouden kunnen ondervinden van de uitvoering van de werken, de toepassing van bepaalde
technieken en/of allerhande activiteiten die er betrekking op hebben (paalfunderingen, verlaging
van het grondwaterpeil, ..).

- Belangrijke opmerkingen
Desgevallend meldt de Aannemer alle vastgestelde beschadigingen of anomalieën die reeds vóór
zijn werk bestonden. Indien de plaatsbeschrijvingen niet opgesteld worden, dan draagt de
Aannemer als enige alle gevolgen daarvan, in die zin dat men veronderstelt dat de betreffende
bouwwerken vóór de uitvoering van de werken in een perfecte staat verkeerden en dat ze dus in
deze staat bewaard of op eigen kosten hersteld moeten worden na de voltooiing van de werken.
Onderhavige bepaling kan niet worden betwist.
Wanneer er geen volledige vergelijkende plaatsbeschrijving wordt opgesteld, kan de bij de
voorlopige oplevering geplande vrijgave van de borgtocht niet plaatsvinden. Indien de Aannemer
geen plaatsbeschrijving heeft opgesteld en in het geval dat er betwisting ontstaat over de
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oorsprong of de oorzaak van een beschadiging, wordt de Aannemer er aansprakelijk voor geacht,
tenzij hij het tegendeel bewijst.
De plaatsbeschrijvingen betreffen ook het privé rioleringsnet (op de site) en het openbare
rioleringsnet. De voornaamste inspectieputten zullen worden geïnspecteerd om hun staat vóór de
werken vast te stellen.

UITVOERING / VERWERKING
De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt
door een beëdigde, onafhankelijke deskundige, die wordt aangeduid door de Aannemer.
Minstens veertien dagen op voorhand nodigt de Aannemer de eigenaars van de te bezoeken
gebouwen uit per aangetekende brief, waarin hij de dag en het tijdstip opgeeft waarop de
formaliteiten vervuld zullen worden. Hij vraagt hen eventueel om zich te laten bijstaan door een
adviseur of deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren. Een
kopie van deze uitnodiging wordt naar de BH en de AR gestuurd.
ORIGINELE PLAATSBESCHRIJVINGEN (VÓÓR DE WERKEN)
Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen
ondertekende plaatsbeschrijvingen aan alle tussenkomende partijen en aan de DW overhandigd.
EINDPLAATSBESCHRIJVINGEN (NA WERKEN)
Aan het einde van de werken wordt een vergelijking opgesteld om de eventuele schade vast te
stellen ten opzichte van de vooraf bestaande situatie, die beschreven is in de plaatsbeschrijvingen
die bij het begin van de werken werden opgemaakt. De Aannemer dient de vastgestelde
beschadigingen te herstellen of de schade te vergoeden.
Vóór de Voorlopige Oplevering (VO) overhandigt de Aannemer aan de DW de schriftelijke
verklaringen van de betrokken eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de
schade werd hersteld en/of vergoed.
De plaatsbeschrijvingen omvatten:
• Een nauwkeurige tekstuele beschrijving;
• Een precieze visualisatie van de bestaande situatie, aan de hand van foto's (en indien nodig van
visualisatieplannen en video's);
• De eindplaatsbeschrijving omvat bovendien het schriftelijk verslag van de vergelijking, met
vermelding van de wijzigingen en verschillen ten opzichte van de originele plaatsbeschrijving,
aangevuld met foto's van de eventuele schade (en indien nodig met visualisatieplannen en
video's);
Voor de constructies die strikt aan de bouwplaats grenzen (van dezelfde eigenaar) en de naburige
eigendommen worden de plaatsbeschrijvingen tegensprekelijk opgesteld met de betrokkenen.
Wat betreft de eigendom van de BH zelf, zal deze zijn opmerkingen overmaken binnen een termijn
van 15 werkdagen na ontvangst van de plaatsbeschrijving; zonder opmerkingen wordt de
plaatsbeschrijving geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard en wordt ze daardoor
tegensprekelijk.
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Gehele bouwwerken of delen van bouwwerken

02.31.1 Gehele bouwwerken of delen van bouwwerken
02.31.1a Plaatsbeschrijvingen en vergelijkingen - aangrenzende constructies
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
• Originele plaatsbeschrijving
• Eindplaatsbeschrijving
• Verslag van vergelijking

02.31.1x Plaatsbeschrijvingen en vergelijkingen - bestaande straten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
• Originele plaatsbeschrijving
• Eindplaatsbeschrijving
• Verslag van vergelijking

02.31.1y Plaatsbeschrijvingen en vergelijkingen - bestaande beplantingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
• Originele plaatsbeschrijving
• Eindplaatsbeschrijving
• Verslag van vergelijking

02.4

Materialen

02.42

Goedkeuringen / goedkeuring van materialen

02.42.1 Criteria van aanvaardbaarheid
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
VERKLARING VAN GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK
Alle verwerkte producten (materialen, stoffen en materieel) moeten absoluut beschikken over een
technische goedkeuring; het betreft een "verklaring van geschiktheid voor gebruik", die altijd
afgeleverd wordt door een officieel erkende instelling en beantwoordt aan het gebruik en de
verwerking ervan in de constructie. De verklaring van geschiktheid voor gebruik van een materiaal
en de verwerking ervan wordt afgeleverd door een certificeringsinstelling in het kader van een
relevant en officieel certificatiesysteem.
CERTIFICATIEPROCEDURE
Wordt als relevante vrijwillige certificatieprocedure beschouwd, het productcertificatiesysteem dat
aan de volgende voorwaarden beantwoordt:
• De hoofdzetel van de instelling is gevestigd in een Lidstaat van de Europese Unie en beantwoordt
aan de eisen van de norm (gids ISO / IEC 65)
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• Het productcertificatiesysteem behoort tot niveau 5 volgens de gids [NBN EN ISO / IEC 17067].
Dit systeem voorziet dat minstens de volgende taken uitgevoerd worden door de certificatieinstelling:
1. het bemonsteren van het product
2. het bepalen van de kenmerken van het product aan de hand van proeven, controle, nazicht van
het concept
3. het beoordelen van de overeenstemming van het product
4. de beslissing van certificatie op het vlak van toekenning, handhaving, uitbreiding, opschorting of
intrekking van het certificaat
5. de toelating om het certificaat of het merk te gebruiken
6. De controle van de doorlopende overeenstemming van het gecertificeerde product met de van
kracht zijnde eisen. Deze doorlopende controle omvat minimum de volgende elementen: a)
beproeving of controle van monsters die genomen werden op gecommercialiseerde producten en
op producten die in de fabriek opgeslagen zijn. b) inspectie van het kwaliteitscontrolesysteem van
de productie. c) controle van het productieproces vanaf de grondstoffen en materialen tot de
overeenstemming van het afgewerkte product.
In de 6 bovenstaande punten zijn de beoordeling (3), de beslissing tot certificatie (4) en de
toelating van het gebruik (5), het exclusieve werk van de certificatie-instelling, deze drie punten
worden nooit uitbesteed aan een derde.
Het productcertificatiesysteem moet voldoende gedocumenteerd zijn opdat de vermelde eisen
correct nagekeken kunnen worden.

02.42.4 Hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.
Onder duurzaam beheerde bossen worden bossen verstaan waarvan het duurzaam beheer
gecertificeerd werd door een onafhankelijke instelling op basis van internationaal erkende criteria.
Onder internationaal erkende criteria worden meer bepaald de principes en maatregelen verstaan
die bedoeld worden in punt 3 van de bijlage van het Europese Ecolabel voor kopieerpapier en
grafisch papier (Beslissing 2002/741/EG) of elke latere officiële versie van deze principes en
maatregelen.

CONTROLES
Bewijzen van overeenstemming van het hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen.
Het bewijs van de herkomst van het hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen wordt
geleverd met één van de onderstaande middelen:
• het "FSC-certificaat" voor Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/ );
• het "PEFC-certificaat" voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
(http://www.pefc.org / );
• een gelijkwaardig certificaat opgesteld door een onafhankelijke instelling die alle internationale
criteria toepast die door één van de twee voornoemde certificaten bedoeld worden en die
waarborgen dat het hout afkomstig is van bossen die duurzaam beheerd worden.
De Inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs van de FSC- of PEFC-certificatie en, in geval van een
andere certificatie, alle documenten en attesten die de naleving van de minimale certificatiecriteria
vaststellen. Indien een product aan de technische specificaties beantwoordt, maar geen van de
voornoemde labels of certificaten draagt, dan moet het bewijs van de overeenstemming met deze
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specificaties geleverd worden in de vorm die aanbevolen wordt door het reglement met betrekking
tot deze labels of certificaten of in een gelijkwaardige vorm, zoals een technisch dossier van de
fabrikant of een proefverslag van een erkende instelling. Met erkende instelling worden de proefen ijkingslaboratoria, de erkende certificatie- en inspectie-instellingen bedoeld conform de
Europese normen die op hen van toepassing zijn. De aanbestedende overheid aanvaardt
certificaten die uitgereikt zijn door instellingen die erkend zijn in andere Lidstaten.

04

Voorbereiding en inrichting van de bouwplaats
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
VOORBEREIDENDE WERKEN
De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten de
administratieve en organisatorische maatregelen en de technische middelen om de uitvoering van
de werken volgens de bepalingen van de documenten betreffende de opdracht mogelijk te maken,
en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen op het vlak
van veiligheid en hygiëne.
Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d.,
alsook de (voorlopige) aansluitingen aan de installaties van algemeen nut, de vergunningen,
vergoedingen of borgstellingen die nodig zijn voor de uitvoering van de aanneming zijn eveneens
inbegrepen. Dit geldt tevens voor alle specifieke aspecten van de inrichting van de bouwplaats,
tenzij de documenten van de opdracht voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een
afzonderlijke post zouden voorzien.

UITVOERING / VERWERKING
De inrichting en de organisatie van de bouwplaats vinden plaats vóór het begin van de werken en
volledig op kosten van de aannemer. De concrete planning wordt overgelaten aan het initiatief en
de verantwoordelijkheid van de Aannemer. Een voorstel van inrichting wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de BH.
De Aannemer moet de DW minstens 7 dagen op voorhand verwittigen van het begin van de
werken.
De verplichtingen van de Aannemer staan vermeld in de administratieve bepalingen en in de
algemene en technische specificaties in het B. De Aannemer moet zich vooraf ter plaatse begeven
om zich van de toestand te vergewissen en om de staat van het bouwterrein en alle elementen die
de goede uitvoering van de aanneming zouden kunnen verstoren correct in te schatten.

04.2

Voorbereiding van de site

04.21

Bouwplaatszones

04.21.2 Ontruiming en opkuis van de zone
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Naast het verwijderen en wegvoeren van al het afval en grof vuil die over de hele oppervlakte van
de site aanwezig zijn, omvat deze post de eventueel voor de realisatie van het project nodige
afbraakwerken van elk aanwezig element dat niet uitdrukkelijk opgenomen zou zijn in de posten
gewijd aan de afbraakwerken van bestaande gebouwen (cf. infra afdeling 06). Alle bijhorigheden
maken deel uit van deze post.
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Deze post betreft meer bepaald het verwijderen van de volgende elementen (niet-uitputtende
lijst):
• aanwezig afval;
• omheiningen;
• hekken;
• muurtjes;
• boordstenen;
• funderingsblokken;
• parkeerplaatsen;
• enz.;
LOKALISATIE
De volledige perimeter van de interventiezone, de totaliteit van het perceel.

04.21.3 Inplanting van de constructies
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
AANDUIDING VAN DE MERKTEKENS
Opstelling en aanduiding van de as-, rooilijn- en peilmerktekens die nodig zijn voor het nauwkeurig
uitvoeren van de bouwwerken. Het betreft alle materiële middelen en prestaties die uitgevoerd
moeten worden om de grenzen van de constructies te visualiseren en de controle door een
afgevaardigde van het gemeentebestuur, de AR en de BH mogelijk te maken. Wanneer de
Aannemer anomalieën vaststelt op het terrein, raadpleegt hij de toegekende bouwvergunning en
verwittigt hij de AR en de BH onmiddellijk.
UITZETTEN VAN DE BOUWWERKEN
De bouwwerken worden op het terrein uitgezet door middel van o.a. profiellatten en
peilmerktekens. De peilmerktekens die dienen om het afgewerkte grondniveau aan te duiden,
worden zo snel mogelijk op onuitwisbare wijze aangebracht, en dit in overleg met de AR. De
Aannemer ziet erop toe dat ze duurzaam op de site worden aangeduid, en stevig en in goede staat
gehandhaafd worden tot aan de voorlopige oplevering.
De opmetingen van de assen, rooilijnen en peilen moeten worden uitgevoerd door een landmeterdeskundige, evenals hun gewaarmerkte aanduiding.
De Aannemer levert het plan van de landmeter aan de DW in de volgende versies:
• drie exemplaren "op papier";
• de digitale versie (vectorafbeelding in DXF- of DWG-formaat, gelay-out);
• de digitale versie (in gelay-out PDF-formaat);
PEILEN
De peilen worden opgegeven in Lambertcoördinaten. De Aannemer duidt de verschillende
afgewerkte peilen aan op de site. Deze post omvat ook het nazicht van de loodrechtheid van de
aanpalende gebouwen. Het aantal en de plaats van de merktekens worden zodanig gekozen dat de
werken nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd en dat ze met eenvoudige middelen gecontroleerd
kunnen worden: waterpas, meetband van 20 meter, waterpaskijker, enz.
WEERSTAND VAN DE BODEM
De Aannemer wordt verondersteld het type en de weerstand van de bodem, de staat van het
terrein perfect te kennen. De Aannemer wordt verondersteld alle moeilijkheden te begrijpen die
hij zou kunnen ondervinden met betrekking tot de weerstand van de bodem. De Aannemer zal in
dat verband immers geen enkel argument kunnen aanvoeren om een vertraging in de uitvoering te
rechtvaardigen.
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REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN ISO 4463-1]
• [NBN ISO 4463-2]
• [NBN ISO 4463-3]
• [NBN ISO 7077]
• [NBN ISO 7078]
• [NBN ISO 344 reeks]
• [ISO 1803]
• [ISO 17123-1] Delen 1 tot 8

04.22

Opruimen van het terrein / vellen van bomen / verwijderen
van stronken

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
OVERTOLLIGE VEGETATIE
Na de plaatsbeschrijving en na bescherming van de te behouden beplantingen, wordt alle
overtollige vegetatie (bomen, struiken, kreupelhout, gazon…) van het bouwterrein weggevoerd.

REFERENTIEDOCUMENTEN
De te bewaren bomen en struiken worden beschermd. Tenzij anders bepaald door de BH, beschikt
de Aannemer vrij over de verwijderde bomen en beplantingen. De vegetatie zal van de bouwplaats
worden weggevoerd. Het is verboden om ze te verbranden of op het bouwterrein te begraven. De
Aannemer verwijdert stroken en wortels, hij vult de achtergelaten gaten op met een substraat van
dezelfde aard als het aanwezige.

04.3

Toegangswegen, parkings en opslagzones
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
TOEGANGSWEGEN
De Aannemer realiseert toegangswegen, parkings en opslagzones die comfortabel, veilig en
voldoende breed en stevig zijn voor het verkeer van lichte en zware voertuigen en van de
voertuigen van de brandweer (een strook van 4m rond de bouwwerken). Alle kosten die
veroorzaakt zouden kunnen worden door de grond- en andere werken zullen volledig voor
rekening van de aannemer zijn.
Naast het onderhoud van alle voorlopige of bestaande toegangswegen die door hem of zijn
onderaannemers gebruikt worden, moet de Aannemer ook alle nodige maatregelen treffen om de
openbare wegen permanent vrij en in nette staat te houden (doorgang van voertuigen van de
brandweer, spitsuur voor het afzetten van kinderen aan de school, leveringen...). De eventuele
schade wordt op kosten van de Aannemer hersteld.
Voor de toegang tot de bestaande gebouwen in de omgeving, waarborgt de Aannemer een
permanent berijdbare toegang voor de voertuigen van de brandweer in overeenstemming met het
koninklijk besluit [KB 1994-07-07].

UITVOERING / VERWERKING
De voorlopige verhardingen zullen worden aangelegd volgens de bepalingen en tekeningen van het
bestek.
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Voorlopige toegangswegen

04.31.1 Voorlopige toegangswegen voor voetgangers
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
TOEGANGSWEGEN
Voorlopige toegangswegen zullen voetgangers in staat stellen om de bouwkeet droog en veilig te
bereiken; ze moeten in de bouwplaatsinstallatie voorzien worden. De weg zal antislip zijn en een
breedte van minstens 1,2 m hebben zodat twee personen elkaar "frontaal" kunnen kruisen.

UITVOERING / VERWERKING
Het oppervlak wordt vooraf voorbereid door de oppervlaktelaag en de modder af te graven
Aan het einde van de werken zal de constructie weggevoerd worden en zal het terrein in zijn
oorspronkelijke toestand hersteld worden. De weg zal minstens bestaan uit een verharding uit
steenslag van dolomiet, kaliber 0/15, over een dikte van 15 cm.

04.31.2 Voorlopige berijdbare toegangswegen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De voorlopige toegangswegen zullen al het verkeer naar en van de bouwplaats mogelijk maken.
Deze weg zal ook ter beschikking gesteld worden van de andere tussenkomende partijen,
onderaannemers, mede-contractanten... die op de bouwplaats werken zullen uitvoeren.

04.31.2x Voorlopige toegangswegen voor lichte voertuigen ( < 3,5 T)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
TOEGANGSWEGEN
De voorlopige toegangswegen zullen "LICHTE" voertuigen (<3,5T) toelaten om de loszones van de
bouwplaats droog en veilig te bereiken. Ze moeten worden voorzien in de installatie van de
bouwplaats.

UITVOERING / VERWERKING
Het oppervlak wordt vooraf voorbereid door de oppervlaktelaag en de modder af te graven
Aan het einde van de werken zal de constructie weggevoerd worden en zal het terrein in zijn
oorspronkelijke toestand hersteld worden. De weg zal minstens bestaan uit een verharding uit
steenslag van dolomiet, kaliber 0/15, over een dikte van 30 cm.

04.31.2y Voorlopige toegangswegen voor zware voertuigen ( > 3,5 T)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
TOEGANGSWEGEN
De voorlopige toegangswegen zullen "ZWARE" voertuigen (>3,5T) toelaten om de loszones van de
bouwplaats droog en veilig te bereiken. Ze moeten worden voorzien in de installatie van de
bouwplaats.

UITVOERING / VERWERKING
Het oppervlak wordt vooraf voorbereid door de oppervlaktelaag en de modder af te graven
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Aan het einde van de werken zal de constructie weggevoerd worden en zal het terrein in zijn
oorspronkelijke toestand hersteld worden. De weg zal minstens bestaan uit een verharding uit
steenslag van dolomiet, kaliber 0/15, over een dikte van 30 cm.

04.32

Voorlopige parkeerplaatsen

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer staat in voor de inrichting en de organisatie van voorlopige parkeerplaatsen in
functie van zijn behoeften en zijn bouwplaatsinstallatie. Op het ogenblik van de wekelijkse
werfvergaderingen worden drie parkeerplaatsen, bestemd voor de DW, voorbehouden en
vrijgemaakt in de onmiddellijke nabijheid van de bouwkeet en vijf andere plaatsen zijn bestemd
voor de diverse tussenkomende partijen op deze vergaderingen.

04.4

Beschermingsmaatregelen
BESCHRIJVING
De eisen en de taken die beschreven worden in titel "06 - Stabilisatie- en deconstructiewerken", in
titel "07 - Afval" en in de afdeling "04.4 Beschermingsmaatregelen" zijn opgevat als één geheel, ze
mogen elkaar in geen geval uitsluiten.

04.41

Beschermingsmaatregelen in situ binnen / buiten

04.41.1 Beschermingen van de werken
BESCHRIJVING
Specifieke informatie voor deze werf:
Het bestaande gebouw wordt integraal gedeconstrueerd en weggevoerd. Dat impliceert dat er een
bijzondere zorg moet worden besteed aan de bescherming van de delen van de site waarvan werd
beslist om ze te bewaren. Dat impliceert ook de onmiddellijke omgeving, zelfs buiten de grenzen
van het terrein.
Dit betreft de bovengrondse en ondergrondse elementen die worden bewaard.
De Aannemer houdt rekening met de grote stedelijke dichtheid van de omgeving van de site.
De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle kosten die voortvloeien uit de
maatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan de bescherming van de bestaande
site en zijn onmiddellijke omgeving, in de ruimste zin, een aannemingslast vormen.
Dat betreft meer bepaald de totaliteit van het perceel en al zijn onderdelen die op onberispelijke
wijze bewaard moeten worden.
Dat betreft meer bepaald de gebouwen en bouwdelen die op de site aanwezig zijn of aan de site
grenzen, ofwel die in contact staan met de grenzen van de bouwplaats, ofwel die in direct fysiek
contact staan met het nieuw te bouwen gebouw. (zie ook infra '04.41.3 Bescherming van de
wegenis en de openbare uitrustingen')
Dat betreft ook de nieuw te bouwen bouwwerken die beschermd moeten worden tegen de
gebruikelijke beschadigingen tijdens de hele duur van hun constructie.
De in dit artikel beschreven eisen anticiperen op de afdeling "06 Stabilisatie- en
deconstructiewerken", op dewelke ze van toepassing zijn, en vullen ze aan.

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 38 van 57

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 0 – AANNEMING / WERF

TECHNISCHE BEPALINGEN

- Definitie / Omvat
• alle kosten die voortvloeien uit de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd om de werkelijke
context van de werken te kennen (verkennende sonderingen, gedetailleerde opmetingen, enz.) om
de aard, de omvang, de precieze ruimtelijke positie en de precieze staat van de vloeren, de
funderingen, de behouden muren, de niet-behouden muren, de eventuele kelders, de al dan niet
ingegraven bouwdelen en kokers, enz. te bepalen. ;
• De stuttingen, versterkingen, enz. die nodig zijn voor de stabiliteit van de behouden delen en de
gebouwen in aanbouw, deze voorzieningen worden behouden zolang de AR en de
stabiliteitsingenieur dat nodig achten.
• Elke herstelling en reconstructie van bouwdelen, delen van bouwdelen of naburige gebouwen die
beschadigd geraakt zouden zijn door de werken.
• Alle delen van aangrenzende constructies die blootgelegd zullen zijn naar aanleiding van de
afbraakwerken of die blootgesteld staan aan de weersomstandigheden en die dus doeltreffend
beschermd zullen worden.
• De stutting van de openingen van bestaande gebouwen die bewaard worden, door middel van
stijve en onvervormbare kaders, in de muren die worden behouden als steunbeer voor de zijgevels
en gevelmuren.
• De instandhouding van muren die een verbinding met het toekomstige gebouw zouden vormen.
• Het opvullen van de holten en openingen in het metselwerk van behouden muren,
muuropeningen, schoorstenen, nissen, enz. door middel van vol baksteenmetselwerk.
• Het afbikken, herstellen en opvoegen van de behouden muren.
• De losmaakbare metselwerkelementen die zullen worden verwijderd en systematisch vervangen
door middel van identieke materialen. Aan de herstellingen in het metselwerk wordt de niethechtende mortel systematisch verwijderd en vervangen.
• Alle bijhorigheden die kunnen voortvloeien uit de fasering.
• Alle voorlopige bouwdelen die bestemd zijn om de uitvoering van de werken te
vergemakkelijken.
• Alle voorzieningen van welke aard ook die permanent nodig zijn voor de goede afvloeiing en de
vrije afvoer van het water, goten, riolen, enz. en meer bepaald eventuele voorlopige omleidingen.
• Het ruimen van de interne riolen en van de externe riolen die naast de bouwplaats gelegen zijn
na de uitvoering van de afbraakwerken.
• Het ter beschikking van de DW stellen van het personeel en het materieel die nodig zijn om elk
nazicht dat ze nuttig achten uit te voeren.
De aannemer plaatst alle beschermingsmiddelen voor de nieuwe bouwdelen tijdens de
constructie, meer bepaald:
• Bescherming van de trappen, balkons, bankenrijen en andere elementen van uiteenlopende aard
(bijvoorbeeld de bouwdelen in geprefabriceerd beton, metaal, hout, ongeacht of ze bekleed zijn of
niet). De Aannemer zal doeltreffende voorlopige beschermingen installeren voor deze elementen
(bijvoorbeeld de treden en tredeneuzen, de dorpels...) ; deze beschermingen zullen worden
gerealiseerd zodra de bouwdelen geplaatst zijn, zullen in stand gehouden en onderhouden worden
tot aan de voorlopige oplevering, en vlak ervoor worden weggevoerd.
• Er moeten ook beschermingen geplaatst worden voor de dichtingen en er moeten maatregelen
genomen worden om circulatie op de geplaatste dichtingen absoluut te vermijden.
Elke tekortkoming ten aanzien van die verplichting zal worden gesanctioneerd zoals vermeld in de
administratieve bepalingen voor uitvoeringsfouten. Het verwijderen en terugplaatsen van deze
beschermingen om de afwerkingen uit te voeren zijn uitvoeringsmiddelen en zijn in de opgegeven
prijzen begrepen.
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04.41.3 Bescherming van de wegenis en de openbare uitrustingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De straten, de stoepen, het rioleringsnet, in het openbaar domein en rond de bouwplaats zullen
doeltreffend beschermd moeten worden tegen schade. Er mogen noch materialen, noch afval op
de openbare weg afgezet worden of het verkeer hinderen. In dat verband en wat betreft de
eigenlijke werken, moet de Aannemer alle van kracht zijnde politiereglementen naleven. Zo niet en
bij eventuele schade, die kan worden toegeschreven aan de Aannemer, vervangt deze laatste
stoepen, straten, stadsmeubilair... die beschadigd zouden zijn, en/of herstelt hij ze in hun initiële
staat, en dit op zijn kosten en vóór de voorlopige oplevering.
De Gemeente die bevoegd is voor de straten wordt naar behoren geïnformeerd en wordt bij het
proces van de herstellingen betrokken.

04.41.4 Bescherming van de beplantingen, gazons en waterpartijen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Binnen de grenzen van de bouwplaats en in de nabijheid ervan worden enkel de elementen die
specifiek aangeduid zijn om te worden verwijderd effectief weggenomen, de andere elementen
worden beschermd. De Aannemer legt alle middelen die hij plan is in te zetten om deze
bescherming te waarborgen vooraf ter goedkeuring voor aan de DW.
De Aannemer beschermt de volgende elementen, die aanwezig zijn op de site en waarvan de
verwijdering niet expliciet werd voorzien, doeltreffend tegen elk risico van beschadiging en
vernietiging (niet-uitputtende lijst):
• alle beplantingen, bomen, struiken, hagen, heesters, gazon;
• de waterpartijen;
• de aangelegde omgeving;
• de muurtjes, toegangswegen, tuintrappen;
• enz.

UITVOERING / VERWERKING
De diverse behouden elementen zullen worden beschermd en die bescherming zal tijdens de hele
duur van de werken gehandhaafd worden. Wanneer de werken voltooid zijn, worden de
beschermingsmiddelen verwijderd en buiten de bouwplaats weggevoerd. Elementen die toch
beschadigd zouden zijn tijdens de beschermingsperiode zullen op kosten van de Aannemer "op
identieke wijze" vervangen worden. De nieuwe elementen zullen van dezelfde soort zijn en
soortgelijke afmetingen hebben als de beschadigde elementen.
de beschermingen van de beplantingen mogen in geen geval hun overleving verhinderen,
bijvoorbeeld door hun toevoer van water, lucht en licht te onderbreken. De Aannemer ziet er
speciaal op toe dat er in de grond rond deze beplantingen niets anders in de grond kan dringen dan
zuiver water.

04.41.5 Bescherming van de omgeving en preventie van hinder
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de werking en de menselijke
activiteiten rond de site op geen enkele manier onderbroken mogen worden tijdens de duur van
de werken.
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De beveiliging van de bouwplaats en zijn activiteiten moet door de Aannemer op onberispelijke
wijze worden gerealiseerd en daarbij moet de veiligheid van de omwonenden die in de nabijheid
van de site circuleren gehandhaafd worden.
De inschrijver moet gezonde omgevingsvoorwaarden (in de ruimste zin opgevat), die verenigbaar
zijn met de stedelijke activiteiten rond de site, waarborgen in termen van hinder door geluid, geur,
stof, enz.

04.41.5a Orde en netheid
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Tijdens de volledige duur van de werken beheert de Aannemer een werf die hij berijdbaar, ordelijk
en net houdt en waarvan hij regelmatig het onderhoud verzorgt.
BELANG VAN ORDE EN NETHEID
Orde en netheid op de bouwplaats vormen de eerste preventiemaatregel met het oog op de
veiligheid van personen en de voorkoming van arbeidsongevallen. Dit artikel is van toepassing op
het geheel van de werken van de aanneming en ook op de omgeving van de site, op het openbaar
domein in de onmiddellijke nabijheid.
UITVOERING / VERWERKING
Regelmatig opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. Tot aan de voorlopige oplevering staat
de Aannemer in voor:
• de wekelijkse schoonmaak van de bouwplaats en de binnenkant van de bouwketen;
• het dagelijks wegvoeren van alle ongebruikte materialen en al het afval;
• de te nemen maatregelen om de toegangswegen naar en binnen de bouwplaats vrij en in nette
staat te houden (omvat de straten, het rioleringsnet...).
Alle waarborgen die door de gemeentelijke autoriteiten opgelegd worden voor het openbaar
domein zijn ten laste van de Aannemer. Gevulde containers mogen nooit langer dan één week op
het terrein blijven staan. Er wordt gevraagd om wekelijks een grote schoonmaak te houden. Indien
deze bepaling niet wordt nageleefd, verbindt de Aannemer zich ertoe om de boetes te betalen die
voorzien zijn in de administratieve bepalingen van dit bestek.
ALGEMENE SCHOONMAAK VÓÓR DE VOORLOPIGE OPLEVERING
Aan het einde van de werken en alvorens te mogen overgaan tot de voorlopige oplevering van de
werken, moet de Aannemer een grote schoonmaak van de hele bouwplaats uitvoeren, zowel
binnen als buiten de gebouwen die hij tijdens de werken heeft gebouwd, uitgerust of gebruikt.
Deze grote schoonmaak omvat o.a. alle oppervlakken, zowel horizontaal als verticaal, het afwassen
van de ramen en beglazingen, de deuren, de vloeren, de muren, de plafonds, de vensterbanken, de
sanitaire toestellen, enz. De schoonmaak wordt uitgevoerd met geschikte, milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen en, indien nodig, door gespecialiseerd personeel.
Indien de Aannemer binnen de acht dagen geen gevolg heeft gegeven aan de schriftelijk betekende
ingebrekestelling, dan behouden de AR en de BH zich het recht voor om de bouwplaats door
derden te laten schoonmaken en de achtergelaten materialen te laten wegvoeren. De daaraan
verbonden kosten worden volledig afgetrokken van de maandelijkse vorderingsstaat of van de
eindafrekening van de Aannemer.
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04.41.5b Preventie van geluidshinder
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer leeft alle regels na die van kracht zijn in België, en specifiek in het Brussels Gewest en
in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De hieronder vermelde regels worden ter informatie
gegeven en moeten te gelegener tijd met het bevoegde bestuur gecontroleerd worden. Wanneer
de werken wegens abnormale buurthinder worden stilgelegd op bevel van de administratieve
autoriteiten, kan de Aannemer geen tijdverlies aanvoeren om termijnverlengingen te verkrijgen,
noch een prijstoeslag of een schadevergoeding eisen.
• werf: alle handelingen en werken die nodig zijn voor de bouw, de verbouwing of de sloop van
gebouwen, kunstwerken, wegen of infrastructuren.
• dringende werf: elke werf waarvan de uitvoering niet kan worden uitgesteld naar een tijdstip in
overeenstemming met dit artikel omdat hij onder de eerste behoeften valt of om een dreigend
gevaar te vermijden.
• werken van korte duur: elke occasionele en geïsoleerde werf, afgebakend in de tijd, waarvan de
uitvoering niet langer dan 4 opeenvolgende uren binnen één dag duurt en waarvan het uurrooster
zich uitstrekt van maandag tot zaterdag tussen 07u en 19u.
• werfuitrustingen: alle materieel, apparatuur of toebehoren voor de bouwplaats dat/die, door zijn
aard, eenhoog geluidsniveau produceert en op een minder lawaaierige wijze zou kunnen werken
door een beroep te doen op de beste beschikbare technologieën.
Hiermee worden in het bijzonder de uitrustingen uit de volgende (niet-uitputtende) lijst bedoeld:
radiotoestel / muziekzender / compressor / pomp / stroomaggregaat / afzuigventilator /
ventilator / HVAC / zaagtafel / transportband / toestel voor het afwerken van een
betonoppervlak / machine voor het plooien en snijden van betonstaven / kolomboormachine /
materieel met een thermische of elektrische motor dat gedurende meer dan 24 uur op een vast
punt opgesteld wordt /...
• Onvermijdelijk lawaaierige activiteit: elke activiteit die, door haar aard, een hoog geluidsniveau
produceert en die niet op een minder lawaaierige manier zou kunnen worden uitgevoerd, zelfs niet
door een beroep te doen op de beste beschikbare technologieën. Worden bedoeld: het heien van
palen / werken met damplanken / steenbreekwerken / zaagwerken / werken met een bikhamer /...
• Werflawaai: het gewogen totaal specifiek geluidsniveau, uitgedrukt in decibel, A (Lsp,
bouwplaats) van het gecumuleerde geheel van werfuitrustingen, het totaal specifiek geluidsniveau
gemeten in de onmiddellijke nabijheid van de bewoonde gebouwen, wanneer alle onvermijdelijk
lawaaierige activiteiten stilliggen.
• Openbare weg: de volledige ruimte tussen de rooilijnen die de private eigendommen van de
straat scheiden; deze ruimte omvat meer bepaald: de rijbaan, de stoepen, de bermen, de
verkantingen, de sloten en de taluds.
PRINCIPES
Van toepassing: het besluit van 21 november 2002 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. Het legt de maximale geluidsdrempels vast die niet
mogen worden overschreden door een hoorbare geluidsbron (lawaaierige installatie of activiteit) in
de buurt van deze bron.
De verplichtingen inzake geluid, Leefmilieu Brussel, Info beschikbaar op:
https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/wettelijk-kader/de-verplichtingen-inzake-geluid
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Onverminderd strengere voorwaarden die vastgelegd zouden zijn in het besluit van 21 november
2002, in de milieu- en/of stedenbouwkundige vergunning of in het kader van een voorafgaande
aangifte, of door de gemeentelijke autoriteiten, legt onderhavig artikel de voorwaarden vast voor
geluid en trillingen die gegenereerd worden door bouwplaatsen, ongeacht of ze al dan niet een
stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning vergen, behalve: dringende werven /
werven van korte duur.
De metingen van geluidsbronnen worden uitgevoerd met het materieel, volgens de methode en
onder de voorwaarden die bepaald worden door het besluit van 21 november 2002 tot vaststelling
van de controlemethode en de voorwaarden van geluidsmetingen.
Het materieel en de uitrustingen die op de bouwplaats gebruikt worden, moeten in goed werkende
staat verkeren, onderhouden zijn en uitgerust zijn met de oorspronkelijke beschermingen tegen
lawaai en trillingen die toelaten om de emissie en de verspreiding van lawaai en trillingen te
beperken.
De werf wordt zowel op technisch en organisatorisch vlak als op het vlak van gedrag zodanig
beheerd dat de geluids- en trillingshinder tot het minimum beperkt wordt.
De uitbater van de bouwplaats zal alle maatregelen toepassen die overeenkomen met de beste
beschikbare technologieën die economisch aanvaardbaar zijn.
Het geluidspeil van alle werfuitrustingen mag de onderstaande grenswaarden niet overschrijden:
• van maandag tot vrijdag en van 7u tot 19u: 60 dB(A)
• van maandag tot vrijdag en van 19u tot 7u: 42 dB(A)
• zaterdag, zondag en feestdagen, van 7u tot 19u: 42 dB(A)
• zaterdag, zondag en feestdagen, van 19u tot 7u: 42 dB(A)
• van maandag tot vrijdag en van 7u tot 16u: geluiden van trillingen, heien, (palen, bikhamers,
enz.)
Onvermijdelijk lawaaierige activiteiten zijn verboden vanaf 19u00 tot 07u00, alsook op zon- en
feestdagen.
De nodige maatregelen worden getroffen opdat de trillingen inherent aan de uitbating van de
bouwplaats:
• op elk tijdstip de waarden uit de norm DIN 4150-3 betreffende de schade die aan gebouwen
veroorzaakt wordt door trillingen, of elke andere gelijkwaardige norm, naleven.
• tussen 19u00 en 07u00, de waarden uit de norm DIN 4150-2 betreffende de blootstelling van het
menselijk lichaam aan trillingen in woningen, of elke andere gelijkwaardige norm, naleven.
AFWIJKINGSAANVRAAG
Een afwijking op de bepalingen uit de bovenstaande tabel kan in voorkomend geval worden
toegekend in uitzonderlijke omstandigheden, meer bepaald wanneer de werken niet onderbroken
kunnen worden om technische of veiligheidsredenen, of wanneer de bouwplaats zich ver van
bewoonde gebieden bevindt.
De afwijking moet minstens 10 werkdagen vóór het begin van de werken die het voorwerp van de
afwijking uitmaken, aangevraagd worden. De aanvraag wordt ingediend per aangetekende brief of
per koerier tegen bewijs van afgifte bij de bevoegde overheid.
De aanvraag zal minstens de volgende informatie bevatten:
1°) Naam/firmanaam en adres van de aanvrager. /2°) Naam van de verantwoordelijke van de
bouwplaats en telefoonnummer. /3°) Adres van de bouwplaats of lokalisatie op een plan. /4°)
Referenties van de dossiers, toelatingen, milieuvergunning of voorafgaande aangifte betreffende
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de bouwplaats. /5°) Type van werken volgens onderhavig besluit. /6°) Aard van de werken die een
afwijking op het uurrooster noodzaken. /7°) Motivatie van de aanvraag. /8°) Gewenst uurrooster.
Informatie: Voor de bouwplaatsen, ongeacht of ze van een afwijking genieten of niet, moet de
uitbater van de bouwplaats de bewoners van het betrokken gebouw en van de bewoonde
gebouwen rond en/of tegenover de bouwplaats schriftelijk op de hoogte brengen van de
werkuren, de duur en de aard ervan, en dit uiterlijk twee dagen vóór het begin van de werken. Ze
zullen tevens ingelicht worden door middel van een affiche in het Nederlands en in het Frans,
conform aan het model in bijlage. De affiche zal minimale afmetingen van 42 cm hoog op 30 cm
breed en maximale afmetingen van 2.15m op 2m hebben.
TRILLINGEN
De activiteiten op de bouwplaats kunnen trillingen veroorzaken in hun omgeving. De voornaamste
werven die trillingen genereren zijn afbraakwerken en diepfunderingstechnieken (heien van
palen / intrillen van damplanken /...).
De Aannemer zal alle nodige maatregelen treffen voor de naleving van de Belgische norm NBN
B03-003 "GRENSWAARDEN VAN VERVORMINGEN DIE VOOR GEBOUWEN TOELAATBAAR ZIJN" en
van de norm DIN 4150, waarnaar verwezen wordt voor het meten van trillingen in constructies, die
de meetmethode en de criteria van toelaatbare maximale trillingen preciseert.
Hij zal in het bijzonder toezien op de naleving van de aspecten met betrekking tot het risico van
schade aan constructies ten gevolge van trillingen en aan de toelaatbare maximale grenswaarden.
Namelijk:
• constructies met geraamte (de schalen hebben geen dragende functie): max. 10 mm/sec
• gewone constructies (de schalen hebben een dragende functie): max. 5mm / sec
• gevoelige constructies (gebouwen met grote historische waarde): max. 3mm / sec
Zodra een overschrijding van deze grenswaarden mogelijk is, zal de Aannemer de DW op de hoogte
moeten brengen en een monitoring van de trillingen moeten installeren voor de volledige
risicoperiode. Deze monitoring moet interactief zijn, zodat de aannemer onmiddellijk geïnformeerd
wordt in geval van overschrijding van deze grenswaarden. Deze monitoring kan verscheidene
omringende gebouwen betreffen. Na afloop van de actie geeft een verslag de trillingshistoriek van
de werken, met een officieel attest dat de actie geen omgevingshinder heeft veroorzaakt.
Wetgeving:
• 21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002
betreffende de strijd tegen het buurtlawaai (BS 21.12.02).
• 21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd
tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (B.S. 21.12.02)
• 21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de
controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen (BS van 21.12.02)

04.41.5c Preventie van stofhinder
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Bij de uitvoering van werken die stof zouden kunnen veroorzaken, zal de Aannemer de nodige
maatregelen treffen om de hinder voor de omgeving van de bouwplaats te beperken met respect
voor het dagelijks leven van de omwonenden. Deze maatregelen omvatten in het bijzonder het
sproeien van water en/of het aanbrengen van beschermingszeilen.
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Bouwplaatsuitrustingen

04.51

Voorlopige aansluitingen
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04.51.1 Voorlopige aansluitingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Algemeenheden met betrekking tot de voorlopige netten.
Alle kosten verbonden aan de voorlopige aansluitingen, het verbruik, de formaliteiten die nodig
zijn voor deze aansluitingen (huur, verbruik, onderhoud van de diverse voorlopige aansluitingen...),
zijn ten laste van deze overeenkomst (post "PM" te verdelen over het geheel).
Dat omvat de voorlopige aansluitingen op:
• het elektriciteitsnet;
• het waterdistributienet;
• het rioleringsnet;
• het telefoonnet en het internet;

- Belangrijke opmerkingen
Er zijn definitieve aansluitingen voorzien in de aanneming, elk in zijn respectievelijke post.

UITVOERING / VERWERKING
Wat betreft de voorlopige aansluitingen moet de Aannemer op eigen initiatief contact opnemen
met de respectievelijke distributiemaatschappijen en hun interventies vroeg genoeg plannen om
het begin en het verloop van de werken niet te vertragen.

CONTROLES
De Aannemer zal erop toezien dat de installaties overeenstemmen met de reglementen van de
distributiemaatschappijen en hij zal in het bijzonder toezien op de conformiteit van de
elektriciteitsinstallatie met de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (AREI).

04.51.1a Voorlopige aansluitingen - elektrische voedingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer staat in voor de elektriciteitsvoorziening om de uitvoering van de werken mogelijk te
maken. Hij onderneemt alle nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet
te verkrijgen. Hij levert de goedgekeurde bouwplaatsborden en de aansluitkabels. De Aannemer
ziet erop toe dat de voorlopige installaties en het gebruikte elektrisch materieel voldoen aan de
reglementeringen van de distributiemaatschappijen en het Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (AREI).
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Wanneer bepaalde elektrische installaties vernieuwd moeten worden en sommige delen
(verlichting, signalisatie, enz.) in dienst moeten blijven tijdens de uitvoering van de werken, zal de
Aannemer alle nodige maatregelen treffen opdat de voorlopige installaties voldoen aan de
voorschriften van de jongste uitgave van het (AREI).

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
De installaties zijn onderworpen aan:
• de Wet van 4 augustus 1996 (betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk);
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• de Codex over het welzijn op het werk (omvat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk)
• het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming [ARAB].

04.51.1b Voorlopige aansluitingen - watertoevoeren
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer doet het nodige om de bouwplaats van water te voorzien. Alle kosten verbonden
aan de voorlopige aansluitingen en aan het verbruik en/of de eventuele installatie van watertanks
zijn volledig ten laste van de aanneming.

MATERIALEN
Algemene kenmerken:
De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimale voorschriften voor aanmaakwater voor
beton en mortel volgens [NBN EN 1008].

UITVOERING / VERWERKING
De Aannemer kan ofwel gebruik maken van de bestaande installaties, ofwel van het vulwater van
de regenwatertanks en de septische putten, op voorwaarde dat het voldoet aan de hierboven
beschreven kwaliteitseisen, ofwel voorziet hij een aansluiting op het openbaar waterdistributienet,
ofwel voorziet hij in zijn waterbehoefte door zijn eigen middelen, d.w.z. door middel van
watertanks.

04.51.1c Voorlopige aansluitingen - waterafvoeren
BESCHRIJVING
De Aannemer moet alle nodige maatregelen treffen om de waterafvoer te organiseren zonder te
kunnen rekenen op het rioleringsnet dat gepland is in het kader van de constructie van de
gebouwen. De Aannemer voorziet een voorlopig rioleringsnet voor de afvoer van de bestaande
rioleringsnetten die voorlopig of definitief onderbroken zouden worden.

MATERIALEN
Algemene kenmerken:
Het voorlopig rioleringssysteem zal worden aangelegd door middel van buizen waarvan het type en
de afmetingen geschikt zijn voor de te verwezenlijken afvoeren; de nodige toebehoren en
verbindingsstukken zijn eveneens voorzien.

UITVOERING / VERWERKING
De Aannemer vraagt vooraf de nodige vergunningen aan en betaalt de eventuele taksen aan de
betrokken diensten en overheden. De voorlopige riolering zal tijdens de hele duur van het gebruik
worden onderhouden. Zodra ze overbodig is geworden en met de toestemming van het Bestuur,
zal die voorlopige riolering worden afgebroken. De afgebroken riolen zullen eigendom blijven van
de Aannemer. Dit artikel omvat alle grondwerken en aanaardingen die onontbeerlijk zijn. Het tracé
van de voorlopige leiding zal: ofwel aangeduid zijn op het plan / ofwel ter plaatse worden
aangeduid door het bestuur / ofwel zal de Aannemer zijn keuze van tracé voorleggen aan het
bestuur.
Na afbraak van het voorlopige rioleringsnet, worden de sleuven aangevuld met aan te voeren
verdicht zand of gestabiliseerd zand.
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Voorlopige hekken / omheiningen

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de werking en de menselijke
activiteiten rond de site op geen enkele manier onderbroken mogen worden tijdens de duur van
de werken.
De beveiliging van de bouwplaats en zijn activiteiten moet door de Aannemer op onberispelijke
wijze worden gerealiseerd en daarbij moet de veiligheid van de omwonenden die in de nabijheid
van de site circuleren gehandhaafd worden.
De inschrijver moet gezonde omgevingsvoorwaarden (in de ruimste zin opgevat) waarborgen, die
verenigbaar zijn met de stedelijke activiteiten rond de site.
De Aannemer verhindert de toegang van onbevoegde derden tot de bouwplaats door een stevige
en voldoende hoge omheining te bouwen.
Aan de grenzen van de bouwplaats met de rest van de site en met het openbaar domein bouwt de
Aannemer deze voorlopige omheining, en hij brengt er de nodige signalisatie op aan om de
toegang van onbevoegden te verbieden.
De Aannemer legt het plan van de toekomstige omheining ter goedkeuring voor aan de DW.
Deze omheining wordt in goede staat gehandhaafd tot aan het einde van de bouwwerken en na de
voorlopige oplevering.
Het huren van openbare wegen en ruimten valt ten laste van de aanneming. De hoogte van de
voorlopige omheining bedraagt minstens 1,80 m.
De omheining bestaat minstens uit geprefabriceerde platen in verzinkte of geplastificeerde
buisvormige kaders tussen dewelke een traliewerk met kleine mazen bevestigd moet worden.
Afsluitingen uit prefabelementen moeten voorzien zijn van stijve verbindingselementen die enkel
met behulp van gereedschap kunnen worden gedemonteerd. De Aannemer stelt vooraf het type
van afsluiting voor dat hij van plan is te installeren; ongeacht de gekozen oplossing, zijn de
afsluitingen perfect homogeen. De panelen worden in verplaatsbare voetstukken geplaatst.
Wanneer de omheining op de stoep geplaatst wordt, wordt ze aangevuld met een stevige houten
vloer die de bestaande stoep op dezelfde hoogte verlengt over een breedte van minstens 1,2 m;
deze loopvloer wordt voorzien van een stevige borstwering op een hoogte van 1,00 m.
Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten voldoen aan de geldende gemeentelijke
voorschriften. De Aannemer vraagt de nodige toelatingen en betaalt de verschuldigde taksen. De
omheining wordt hersteld wanneer dat nodig blijkt.
De signalisatie, de verlichting en de beschermingen worden geïnstalleerd in overeenstemming met
de voorschriften van het Ministerieel Besluit [MB 1999-05-07] betreffende het signaleren van
werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
De omheining wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen; ze kunnen worden afgesloten
met hekken die voorzien zijn van stevige hangsloten en sloten. De Aannemer ziet er echter op toe
dat de BH altijd toegang heeft tot de bouwplaats, zelfs buiten de werkuren. Van alle vergrendelde
delen worden sleutels ter beschikking van de BH gesteld.
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Bouwplaatsborden

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze subtitel omvat de levering en de plaatsing van de bouwplaatsborden.
VERMELDINGEN
Zodra de werken beginnen, installeert de aannemer, op twee plaatsen die in overleg met de DW
bepaald worden, twee borden uit stijve materialen die ongevoelig zijn voor de
weersomstandigheden, die de naam van de Aanbestedende Overheid, de subsidiërende overheden
en de lijst van alle adviseurs vermelden, met aanduiding van functie, naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres, alsook de logo’s in kleur.
REPRODUCTIE IN KLEUR
De aanduidingen zijn in het Nederlands en in het Frans. Elk bord omvat ook een high definition
reproductie in kleur van een afbeelding van het project; dit moet te gelegener tijd door de DW
geleverd worden op verzoek van de Aannemer en heeft benaderende minimale afmetingen van
2m*2m. De afmetingen van de borden zijn afgestemd op deze reproductie en het aantal namen;
de gebruikte letters zijn 30 cm hoog voor eigennamen en 15 cm voor andere aanduidingen. Het
opschrift bestaat uit zwarte letters op witte achtergrond, behalve de logo’s die in kleur zijn.
De Aannemer vraagt elke tussenkomende partij om zijn inlichtingen te leveren. Hij coördineert de
verzameling van deze informatie inlichtingen en legt het ontwerp van de borden vóór bedrukking
ter goedkeuring voor aan de DW. De borden worden in perfect leesbare en propere staat
onderhouden tijdens de volledige duur van de werken; ze worden weggevoerd na de voorlopige
oplevering. Het tijdelijk verplaatsen van deze borden, in functie van de noodwendigheden van de
werf, is een uitvoeringsmiddel en is dus begrepen in de prijs van de aanneming.
Er worden geen andere uithang- of reclameborden toegelaten op de bouwplaats, inclusief degene
die aan de kranen bevestigd kunnen worden.
De Aannemer voorziet een krachtige en geschikte, weersbestendige verlichting voor het bord, die
ingeschakeld wordt zodra het donker wordt.
De Aannemer houdt het bord leesbaar, proper en in goede staat. Het bord is bestand tegen weer
en wind, het wordt op kosten van de Aannemer vervangen in geval van vernieling door de
natuurkrachten; er moet dus rekening gehouden worden met hevige regen en wind.

04.6

Werflokalen en -uitrustingen

04.62

Bouwketen

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer voorziet, in overeenstemming met de omvang van de werf, minimaal de volgende
bouwketen of werflokalen en hun inrichting, voor de ganse duur van de werken:
• een tegen vocht beschutte ruimte voor het opbergen van het materieel en het opslaan van
cement, enz. ;
• een lokaal voor het personeel en de nodige sanitaire uitrustingen;
• een verwarmd vergaderlokaal / kantoor voor de wekelijkse vergaderingen;
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De werken omvatten ook de inrichting, het onderhoud, de verwijdering en het opnieuw in orde
brengen van het terrein, ten gevolge van de plaatsing, het gebruik en de verwijdering van de
bouwketen.
Naar keuze van de Aannemer volgens de behoeften van de werf. Alle bouwketen en lokalen zijn
van stevige en behoorlijke constructie. De lokalen zijn allemaal afsluitbaar en worden voorzien van
het nodige meubilair (bergkasten, tafels, stoelen, e.d.) in functie van hun tijdelijke bestemming. De
nodige aansluitingen en afvoeren worden eveneens voorzien; ze voldoen aan de voorschriften van
het [ARAB].
De Aannemer bezorgt vooraf een schematische schets van de inplanting van de bouwketen aan de
DW. De bouwketen en lokalen zijn gemakkelijk te bereiken en te gebruiken. Bouwketen en lokalen
waarvoor geen andere plaats is dan de openbare weg, moeten beantwoorden aan de
gemeentelijke reglementen en aan de politiereglementen die van kracht zijn. Ze worden
onderhouden, verwarmd en verlicht zolang ze in gebruik zijn.

04.62.1 Bouwketen voor vergadering / kantoren
04.62.1a Lokalen van de aannemer
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer richt zijn verwarmde, administratieve lokalen in voor de hele duur van de werken tot
alle gebouwen volledig voltooid zijn.

04.62.1b Lokalen die ter beschikking gesteld worden van de werfleiding/de
aanbestedende overheid
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Voor o.a. de wekelijkse werfvergaderingen richt de Aannemer een verwarmd vergaderlokaal in dat
voldoende groot is zodat alle tussenkomende partijen er kunnen plaatsnemen, en dit voor de hele
duur van de werken en tot de volledige afwerking van de te bouwen gebouwen. Dit lokaal wordt
door de tussenkomende partijen gebruikt bij de wekelijkse werfvergaderingen, en het wordt, op
hun verzoek, ook occasioneel ter beschikking gesteld van de studiebureaus. Buiten het kader
daarvan mag de Aannemer dit lokaal gebruiken voor zijn eigen, interne vergaderingen.
Het installeren van deze bouwplaatslokalen is ten laste van de onderhavige aanneming. Die lokalen
worden op kosten van de aanneming voorzien van elektriciteit, verlicht, verwarmd en doorlopend
in nette staat gehouden.
Indien hij dat wenst, mag de Aannemer deze lokalen buiten de bouwplaats voorzien, binnen een
redelijke perimeter, die moet worden goedgekeurd door de DW. Ongeacht de gekozen oplossing,
moeten die lokalen bij de aanvang van de werken geplaatst worden en in stand gehouden worden
tot de voorlopige oplevering, en dit door en op kosten van de aanneming.
Deze lokalen en hun uitrustingen moeten niet noodzakelijk nieuw zijn, maar wel in perfecte staat
verkeren en normaal gebruikt kunnen worden in overeenstemming met hun bestemming. In dit
lokaal zullen steeds een volledige reeks van hetdossier voor de opdracht voor werken , alle
werfdagboeken, aantekeningen, processen-verbaal, meetstaten, borderellen van materialen en
alle benodigdheden voor het toezicht op de werken ter beschikking van de AR en de controleinstellingen gehouden worden.
De Aannemer stelt permanent een voldoende aantal werflaarzen, veiligheidsschoenen en helmen
ter beschikking van de DW. Voor zijn persoonlijk gebruik en voor dat van zijn onderaannemers
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installeert de Aannemer de lokalen en uitrustingen die hij nodig acht. De Aannemer is hoofdelijk
verantwoordelijk voor de bewaking van de lokalen en de erin geplaatste uitrustingen.

04.62.2 Bouwketen voor het personeel / kleedkamers
04.62.2a Bouwketen voor het personeel / kleedkamers
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer houdt lokalen ter beschikking van zijn werknemers waar ze kunnen schuilen, hun
kleren opbergen in geleverde individuele kleedkamers; ze kunnen zich er verzorgen en er eten.
De lokalen beantwoorden aan:
• de voorschriften van het [ARAB], meer bepaald voor wat betreft hun aantal, hun oppervlakte en
hun architectuur;
• de voorschriften van de wet op het welzijn op het werk [Wet 1996-08-04] en de Codex over het
welzijn op het werk [KB 1998-03-27 Welzijn].
Elke persoon is er beschut tegen wind en stof, en het geheel is goed verlicht en verwarmd en wordt
regelmatig schoongemaakt. Er wordt geschikt meubilair geïnstalleerd (tafels, individuele
kleedkamerlockers...).
Deze bouwkeet mag nooit als opslagplaats voor materialen of werktuigen dienen, o.a. om
veiligheidsredenen.

04.62.4 Bouwketen / werfuitrustingen voor toiletten
04.62.4a Bouwketen / werfuitrustingen voor toiletten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De installatie van bouwketen omvat een geheel bestemd voor toiletten omvattende twee
gescheiden en goed geventileerde sanitaire blokken (heren: een wc-pot, deux urinoirs / dames:
een wc-pot). Omvat: wc-bril, papierhouder, haken voor spiegels, wc-borstels, wastafels (boiler van
15l, warm water/koud water), kleerhaken, vuilnisbak, handdoekverdeler. Het geheel wordt
onderhouden en blijft proper, het wordt regelmatig aangevuld door de Aannemer.

04.62.5 Bouwketen voor de opslag van materieel / bouwmaterialen
04.62.5a Bouwketen voor de opslag van materieel / bouwmaterialen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De opslag van materialen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle
materialen die gevoelig zijn voor vocht zullen op een droge plaats opgeslagen worden. De
Aannemer richt bijgevolg een voldoende aantal opslaglokalen met een toereikend volume in. De
keet voor materialen dient behoorlijk wind, stof- en waterdicht te zijn. De Aannemer moet de
opslaglokalen afsluiten, de opgeslagen voorwerpen beschutten en beschermen tegen hitte, koude,
vocht en brandgevaar. De Aannemer is hoofdelijk aansprakelijk in geval van diefstal van materieel
of materialen.
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06

Stabilisatie en deconstructiewerken

06.2

Deconstructie / afbraak (voor wegvoering)
BESCHRIJVING
De eisen en de taken die beschreven worden in titel "06 - Stabilisatie- en deconstructiewerken", in
titel "07 - Afval" en in de afdeling "04.4 Beschermingsmaatregelen" zijn opgevat als één geheel, ze
mogen elkaar in geen geval uitsluiten.
Betreft de integrale afbraak van het gebouw dat op de site aanwezig is en van zijn bijgebouwen.
De deconstructiewerken worden zorgvuldig uitgevoerd; daartoe voert de Aannemer de
deconstructies, demontages, afbraak, ontmanteling en afvoer van het afval zodanig uit dat de
omwonenden niet worden gekwetst of gehinderd en dat hun activiteiten niet worden belemmerd.
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
De Aannemer zal de eisen van het bij het dossier gevoegde Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP)
en van de Veiligheids- en gezondheidscoördinator (VGC) op alle punten naleven.

- Definitie / Omvat
PLAATSBEZOEK:
Alvorens zijn inschrijving in te dienen zal de Aannemer zich hebben vergewist van de werkelijke
staat van de te slopen gebouwen en van de precieze omvang van de uit te voeren afbraak- en
ondersteuningswerken, zoals beschreven door de opdrachtdocumenten.
Op verzoek van de inschrijver zorgt de Aanbestedende Overheid ervoor dat de af te breken
constructies toegankelijk zijn.
PLANNING:
Vóór het begin van de afbraak- en stuttingswerken zal de Aannemer een planning van de
afbraakwerken voorleggen aan de Aanbestedende Overheid.
De Aanbestedende Overheid en de DW behouden zich het recht voor om er verbeteringen aan aan
te brengen, die de Aannemer in aanmerking zal nemen.
De aannemer zal niet nalaten om voor alle onderdelen van het werk rekening te houden met de
mogelijkheid van weerverlet, regen, storm, enz.
UITVOERINGSPLAN:
Vóór het begin van de werken stelt de Aannemer een methodologie op; hij stelt het
uitvoeringsplan van de afbraak- en demontagewerken op, dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de
BH, de AR en de Veiligheidscoördinator van de werf. Deze documenten en plannen vermelden
meer bepaald:
• de volgorde van de uitvoering van de afbraakwerken en de eventuele grondwerken, met de
opeenvolging van de diverse fasen;
• de maatregelen die worden toegepast om de stabiliteit te waarborgen van de voorlopig of
definitief behouden delen (straten, gebouwen, zijgevel...), het uitvoeringsplan vermeldt duidelijk
de versterkingen, geschiktmakingen, ondersteuningen, speldverankeringen, enz. ;
• de diverse veiligheidsmaatregelen die worden voorgesteld;

UITVOERING / VERWERKING
• De Aannemer kiest volgens de regels van het vak, volgens de plannen en de inrichting ter plaatse,
de meest geschikte uitvoeringsmiddelen die hij van plan is in te zetten om de afbraakwerken in alle
veiligheid uit te voeren. Hij laat deze middelen goedkeuren door de BH, de AR, de
stabiliteitsingenieur en de VGC.
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• De Aannemer voert de afbraakwerken uit met alle nodige voorzorgsmaatregelen. Alle schade die
ten gevolge van de uitvoering van de afbraakwerken veroorzaakt wordt aan de aangrenzende
gebouwen of aan de openbare weg, wordt door hem en op zijn kosten hersteld of vergoed
alvorens over te gaan tot de voorlopige oplevering.
• De Aannemer mag zijn werken niet aanvatten voordat hij van de Aanbestedende Overheid een
geactualiseerd uittreksel van de asbestinventaris ontvangen heeft. Indien er verdacht materiaal
aangetroffen wordt dat niet in deze inventaris opgenomen is (vloerbedekking, lijm, isolatie, muurof plafondplaten…), dan brengt hij de Aanbestedende Overheid en de architect op de hoogte. Er zal
worden beslist of het opportuun is om over te gaan tot analyse van een monster om te bepalen of
er al dan niet asbest aanwezig is. Indien er asbest aanwezig is dat niet in de inventaris vermeld is,
dan zal de aannemer vergoed worden voor de kosten voor het verwijderen van dat asbest.
• Tijdens de afbraakwerken zal de Aannemer alle nodige stuttings- en ondersteuningswerken
uitvoeren om de integriteit van de aangrenzende constructies te waarborgen en zijn eigen werken
veilig te stellen. De Aannemer moet, zonder bijkomende kosten, alle versterkingen en/of
verbeteringen aanbrengen die hem door de architect of de keuringsinstellingen zouden worden
opgelegd. De stuttings- en ondersteuningsmiddelen zullen op doordachte wijze ontworpen worden
en ter goedkeuring voorgelegd worden aan Aanbestedende Overheid alvorens de afbraakwerken
aan te vatten.
OPPERVLAKTEWATER:
Er dient rekening te worden gehouden met de noodzaak om het oppervlaktewater op te pompen
en af te voeren. De Aannemer mag op geen enkele manier overmacht inroepen ten gevolge van
nalatigheid van zijnentwege of een gebrek aan kennis op dat vlak.
ONDERGRONDSE LEIDINGEN:
De Aannemer voert een zorgvuldig onderzoek uit en verwerft een nauwkeurige kennis van de
plaats van alle distributieleidingen en buizen die op de site aanwezig zijn (riool-, water-, gasbuizen,
maar ook de elektriciteits-, telefoon- of kabeltelevisie). Hij verwerft deze kennis zowel op de site
zelf, als door navraag te doen bij de distributiemaatschappijen of andere betrokken instellingen.
Tijdens de uitvoering van de werken neemt de Aannemer alle nodige maatregelen opdat geen
enkele van de voornoemde leidingen op enige wijze beschadigd zou kunnen raken ten gevolge van
ongevallen, zoals: vallende voorwerpen of afbraakmaterialen, boren, installatie van
werkuitrustingen, installatie van steigers, of eender welke andere manipulatie. De Aannemer
draagt alle kosten voor de werken, leveringen, metingen, proeven... die nodig geacht en
uitgevoerd worden door de distributiemaatschappijen. De Aannemer moet alle maatregelen
treffen om onderbrekingen, verstoringen of ongevallen in de netten te vermijden, en meer bepaald
degene die gebruikt worden door de gebruikers van de site.
WEGVOEREN VAN HET PUIN:
Het wegvoeren van alle materialen en puin naar erkende stortplaatsen moet worden uitgevoerd
volgens de voorschriften van de volgende afdeling: "07 – Afval" en onderliggende titels.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• Alle afbraak- en stuttingswerken worden uitgevoerd onder de algehele verantwoordelijkheid van
de aannemer en de uitvoering zal beantwoorden aan de wetten betreffende asbest [KB 2006-0316] en [KB 2007-06-08], de Wet op het welzijn [L 1996-08-04] houdende de algemene
preventieprincipes, de publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne
in het Bouwbedrijf), de reglementering voor wat betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) en de werkuitrustingen en alle andere bepalingen op het vlak van het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk.
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• De aanneming is op dat vlak onderworpen aan de voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De Aannemer neemt er kennis van en volgt ze
op.
Voor wat de afbraak- en demontagewerken betreft, is de aanneming onderworpen aan de
bepalingen van volgende ordonnanties en besluiten:
• de ordonnantie van 7 maart 1991 van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende preventie en beheer van afvalstoffen;
• het besluit van 19 september 1991 van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
houdende de regeling voor het verwijderen van PCB's, gevaarlijke afvalstoffen en afvalolie;
• het besluit van 14 oktober 1993 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende asbestafval;
• het besluit van 16 maart 1995 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende het verplicht recycleren van sommige afvalstoffen van bouw- en afbraakwerken.

07

Afval: preventie, sorteren op de bouwplaats, opslag,
transport en verwerking van het afval

07.9

Beheer van het werfafval

07.91

Beheer van het werfafval – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BESCHRIJVING
De eisen en de taken die beschreven worden in titel "06 - Stabilisatie- en deconstructiewerken", in
titel "07 - Afval" en in de afdeling "04.4 Beschermingsmaatregelen" zijn opgevat als één geheel, ze
mogen elkaar in geen geval uitsluiten.

- Definitie / Omvat
• de preventie van afval;
• het intern transport en de behandeling op de bouwplaats;
• de sortering van afval op de bouwplaats;
• de voorlopige opslag op de bouwplaats;
• het beheer en het onderhoud van de zone die voorbehouden is aan de opslag en de verwerking
op de bouwplaats;
• de verpakking;
• het laden en vervoeren;
• het lossen op de plaats van bestemming;
• het actualiseren van de documenten;
• het verkrijgen van de door de wetgeving vereiste toelatingen;
De Aannemer vindt op de volgende internetpagina (van de website "leefmilieu.brussels") het
algemeen kader van het beheer van werfafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
→https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/werven/
werfafval-de-wettelijke-verplichtingen
In deze afdeling wordt onder "afval" altijd "werfafval" verstaan.
AFVALHIËRARCHIE
Alle specifieke wetgeving is gebaseerd op het fundamentele principe van de "hiërarchie van de
afvalproductie" op een bouwplaats.
→http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?
language=nl&la=N&cn=2012061402&table_name=wet#Art.6
De Aannemer past dus in de volgorde van voorrang de volgende hiërarchie toe:
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• 1. preventie;
• 2. voorbereiding voor hergebruik;
• 3 recycling;
• 4 andere nuttige toepassing, met name energieterugwinning;
• 5. verwijdering.
AFVALSTOFFENBEHEERPLAN (ABP)
• Minstens 15 dagen vóór het begin van de werken duidt de Aannemer een Milieucoördinator aan,
die zal instaan voor het beheer van het werfafval tijdens de hele duur van de werken, hij deelt zijn
naam mee aan de DW. De milieucoördinator staat in voor de naleving van de effectieve toepassing
op de bouwplaats van de maatregelen in verband met alle milieurisico's die vooraf werden
geïdentificeerd en voor het goed beheer van de afvalstoffen. Als enige verantwoordelijke tijdens de
volledige duur van de werken, heeft hij talrijke opdrachten rond de thematiek "milieu/afval". Hij
speelt ook een rol in de aanneming voor de implementatie van zijn milieumanagmentsysteem. De
Milieucoördinator vergewist zich er meer bepaald van dat verpakkingen geëtiketteerd zijn, dat de
voorschriften voor sortering en opslag nageleefd worden, dat de bouwplaats in propere staat
verkeert en dat de documenten correct bijgehouden worden (cf. infra);
• Minstens 15 dagen vóór de start van de werken legt de Aannemer het "Afvalstoffenbeheerplan"
(ABP) voor, dat opgesteld is zoals voorgeschreven door de wetgeving (cf. infra);
Het Afvalstoffenbeheerplan omvat:
• de analyse van de reglementaire verplichtingen;
• het verantwoord detail van de graad van sortering van het afval;
• de voorafgaande inventaris 1) van het afval en 2) van de materialen die bestemd zijn voor
hergebruik die op de bouwplaats gegenereerd zullen worden, met voor elk ervan de vermelding
van hun identificatie volgens de EURAL-codes, alsook de elementen die hun opvolging mogelijk
maken, de geraamde hoeveelheden, enz.
→voor voorbeelden van bouwplaatsen die de methodologie hebben toegepast die in dit deel
wordt beschreven, cf.: https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/1-voorafgaandestudies.html?IDC=8343
• inventaris van het gevaarlijk afval (asbest, gebruikte oliën, TL-buizen, verfpotten, behandeld
hout, batterijen, accu's en , enz.) ;
• De aanduiding op plan van de afvalopslagzones, in het bijzonder in functie van het
sorteerpotentieel, met aanduiding van het aantal containers;
• het type materialen die gerecupereerd kunnen worden, met vermelding van de types houders
die geschikt zijn voor de te recupereren soorten afval (grootte van de houders, zeilen, enz.) ;
• de inventaris van de procedures en verklarende fiches ter attentie van de arbeiders en andere
tussenkomende partijen waarin het afvalsorteersysteem wordt uitgelegd dat op deze specifieke
bouwplaats toegepast wordt.
• een planning voor het wegvoeren van het afval rekening houdend met de algemene
werfplanning;
• een analyse van de opties van hergebruik en/of doorverkoop.
• elk ander nuttig document of nuttige informatie;
EIGENDOM VAN DE AFBRAAKMATERIALEN
Behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige vermelding, blijft het geheel of een deel van de
afbraakmaterialen eigendom van de Aannemer na de ontmanteling. Indien de BH zich bepaalde
elementen van de afbraakwerken voorbehoudt, dan worden deze materialen door de Aannemer
vervoerd en gelost in de opslagplaatsen van de Aanbestedende Overheid, op de door deze laatste
aangeduide plaats. Ongeacht de bestemming die de aanbestedende overheid wenst te geven aan
deze materialen waarvan hij zich het eigendom voorbehoudt, zijn alle kosten met betrekking tot
hun opslag op de door de aanbestedende overheid aangeduide plaats ten laste van de aanneming
voor zover het om een relatief gemakkelijk bereikbare plaats gaat die zich op minder dan 500 m
afstand bevindt.
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UITGEGRAVEN GROND
• De Aannemer raadpleegt de "Code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en
granulaten in of op de bodem" om zijn verplichtingen te kennen in het kader van het gebruik van
de uitgegraven grond. Deze code is meer bepaald van toepassing op grond die wordt uitgegraven
in het kader van de werken voor het behandelen van verontreinigde bodems krachtens de "de
ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde
bodems", zoals gewijzigd op 23/06/2017.
• De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op het feit dat deze code zelfs buiten een
bouwplaats die verontreinigde grond omvat van toepassing blijft, meer bepaald in het kader van
een toelating voor het gebruik van uitgegraven grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
• De uitgegraven grond moet bovendien de afvalwetgeving die van kracht is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest naleven (inzameling, transport van afval en herwaardering voor
hergebruik).
→ordonnantie van 14 juni 2012, betreffende afvalstoffen
→Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 1 december 2016, betreffende het beheer
van afvalstoffen
→ordonnantie van 5 maart 2009, betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde
bodems, gewijzigd door de ordonnantie van 23/06/2017
ASBEST
Om contaminatie van ongevaarlijk afval door gevaarlijk afval te voorkomen, worden materialen die
in voorkomend geval asbest of asbestcement bevatten altijd gescheiden gehouden van het ander
afval en worden ze beheerd conform de vigerende wetgeving.

UITVOERING / VERWERKING
STROOMOPWAARTSE ACTIE, ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATTEN
• De Aannemer is zich perfect bewust van het feit dat elke toelating vroeg genoeg aan de
betrokken autoriteiten moet worden aangevraagd, opdat de toelating vóór het geplande begin van
de werken zou worden verkregen. Elke toelatingsaanvraag wordt beschouwd als een belangrijke
taak van de stroomopwaartse planning, een taak die met de daaropvolgende taken verbonden is
via een oorzaak-gevolg relatie, wat potentieel een grote weerslag kan hebben op hun startdatum
en dus op de algemene uitvoeringstermijn van de werf;
• De Aannemer doet het nodige om de bijzondere verplichtingen te kennen die betrekking hebben
op de werf, het doel van de aanneming, en vooral op het vlak van afvalstoffenbeheer;
• De Aannemer onderzoekt en verwerft alle voorafgaande toelatingen, krachtens rubriek 28 van de
ingedeelde inrichtingen, en krachtens de vigerende wetgeving op Belgisch en gewestelijk niveau. cf
"28-1, klasse 3", beschikbaar op:
→https://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST
• De Aannemer geeft de werd aan bij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, teneinde de toelating om
de werf uit te baten te verkrijgen. Deze toelating zou in voorkomend geval bijkomende bijzondere
voorwaarden kunnen opleggen waarvan de Aannemer kennis neemt en die hij vervolgens
nauwgezet toepast;
• Indien nodig en als dat wordt opgelegd, voegt de Aannemer een "asbestinventaris" bij zijn
aangifte van klasse 3;
ACTIE TIJDENS DE WERKEN
• Het woord "Aannemer" duidt hem hier in de letterlijke betekenis aan of duidt de persoon aan die
aangeduid is voor afvalbeheer, namelijk de milieucoördinator;
• De uitvoering leeft de van kracht zijnde wettelijke voorwaarden na.
• Naarmate de werken vorderen sorteert de Aannemer het afval en plaatst hij het tijdelijk op de
bouwplaats alvorens het weg te voeren of op te slaan op de plaats die door het
afvalstoffenbeheerplan is aangeduid; dit beschermt het milieu op de site en de buurt tegen de
verontreiniging die het onvermijdelijke gevolg zou zijn van een slecht werfbeheer;
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• De Aannemer houdt rekening met bepaalde afvalstromen die het voorwerp uitmaken van
bijzondere wettelijke verplichtingen (PMD, Papier/karton, wit en gekleurd glas, plantaardig afval,
gevaarlijk afval, afval van elektrische en elektronische uitrustingen, batterijen en gebruikte
oliën...) . bouw- of sloopafval kan ofwel op de bouwplaats gesorteerd worden ofwel gemengd naar
een toegelaten inrichting gevoerd worden om het te sorteren, teneinde de fractie bouwafval die
kan worden gerecycleerd zo groot mogelijk te maken.
• De Aannemer houdt een afvalinventaris bij op basis van de "voorafgaande inventaris" die vóór de
werken werd opgesteld. Deze inventaris maakt het volgende mogelijk:
→de voorafgaande en veilige verwijdering van de gevaarlijke materialen en stoffen voor een
maximale recyclage van het afval (meer bepaald inert afval);
→De traceerbaarheid van het gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval in de vooraf gedefinieerde circuits
voor recuperatie/verwijdering;
→een administratieve opvolging van het weggevoerde afval met verzameling van de borderellen
en attesten van behandeling die gebundeld moeten worden in het boordboekje van de
milieucoördinator en die gedurende 5 jaar moeten worden bewaard;
→behalve voor het transport van zijn eigen afval naar een inrichting met inzameling als
nevenactiviteit of van minder dan 500kg;
• Onder geen beding zullen afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de bouwplaats
achtergelaten, begraven of verbrand worden. Dat impliceert dat er, behalve graafgrond, zand en
natuursteen die gerecupereerd worden, freesafval van beton- of koolwaterstofbekledingen, geen
afval (zelfs geen inert afval) gebruikt mag worden om de onderbouw op te vullen. De Aannemer
controleert dus dat er geen afval wordt verbrand en/of begraven op de site van de bouwplaats;
• De Aannemer controleert de netheid van de site en ziet erop toe dat het afval dat vervuiling van
de bodem, de ondergrond en/of het grondwater kan veroorzaken op een gepaste wijze wordt
opgeslagen, net als het gevaarlijk afval;
• De Aannemer ziet toe op de verwijdering van het afvalwater afkomstig van chemische sanitaire
installaties van het mobiele type (beschouwd als afval) en loost ze onder geen beding in het riool;
• De Aannemer staat in voor de communicatie, de sensibilisering en de opleiding van de arbeiders
en andere tussenkomende partijen op de bouwplaats;
• Huishoudelijk afval en afvalwater die voortgebracht worden door personen die op de bouwplaats
werken, vallen ten laste van de Aannemer en moeten worden beheerd volgens de lokale regels, en
gescheiden van het bouw- en sloopafval.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Het werfafvalbeheer wordt omkaderd door specifieke wetgevingen. Door zijn offerte in te dienen,
erkent de Aannemer er kennis van te hebben genomen en de implicaties ervan te aanvaarden.
• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016, betreffende het beheer
van afvalstoffen;
• Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012
betreffende afvalstoffen;
• Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 maart 2009, betreffende het beheer
en de sanering van verontreinigde bodems, gewijzigd door de ordonnantie van 23/06/2017;
• de code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de
bodem;
• "EURAL-code" – eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese
Unie. Indeling van de afvalstoffen. In de meest actuele versie;
• "BRUDALEX" – Regels inzake afvalbeheer, (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX);
• "Gids Duurzame Gebouwen" – uitgegeven door "Leefmilieu Brussel, Afdeling Energie, lucht,
klimaat en gebouwen";
• "Praktische Gids voor hergebruik - hertoepassing van bouwmateriaal" Dit werk werd gerealiseerd
met de hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, ontwikkeld door asbl Ressources,
CCW, CBB-H, BIM, de Université de Liège (CIFFUL), OWD;
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• De volgende pagina's kunnen worden geraadpleegd voor de verplichtingen die van toepassing
zijn op alle werven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
→Sortering en opslag van werfafval.
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/werven/
werfafval-de-wettelijke-verplichtingen-1
→Puin.
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/werven/
werfafval-de-wettelijke-verplichtingen/puin
→Gevaarlijk afval op de werf (asbest, PCB's, PCT's...).
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/werven/
werfafval-de-wettelijke-verplichtingen-2
→Traceerbaarheid, inzameling en vervoer van werfafval.
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/werven/
werfafval-de-wettelijke-verplichtingen-3

07.92

Circulariteit toegepast op het werfafval

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Ter informatie vindt de Aannemer op de volgende pagina, van de website
"environnement.brussels",
een beschrijving van "De principes van de circulaire economie toegepast op bouwmaterialen",
alsook nuttige informatie.
→ https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/dechets__formation_zero_dechet_2019_-_dechets_de_chantiers.pdf
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Loten: Groepen: -

Lokalisatie:

De Rooverelaan 9 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Aanbestedende overheid
(AO)

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Ontwerper (Ontw.):

B612 Associates
Waterloosesteenweg 1253 1180 Ukkel
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T1 Grondwerken / funderingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• De algemeenheden moeten worden beschouwd als "Pro Memorie" (PM), ze worden niet
gekwantificeerd, zijn begrepen en verdeeld over de globale prijs van de overeenkomst.
• Zie ook de delen "Stabiliteit/Speciale Technieken", die een deel van de elementen van dit deel 1
"Grondwerken / funderingen" overnemen. Bijgevolg draagt elk element van dit Deel 1 dat
overgenomen wordt door de delen "Stabiliteit/Speciale Technieken" de vermelding "Pro memorie
(PM): begrepen in het deel Stabiliteit" of "Pro memorie (PM): begrepen in het deel "Speciale
Technieken".
• De bepalingen met betrekking tot de grondwerken van alle aard, opgenomen in de bestekken
"Architectuur", "Landschap", "Stabiliteit" en "Speciale Technieken" vullen elkaar aan.
VEILIGHEID
Alle richtlijnen (voorschriften, eisen ter zake, concrete aanwijzingen), die worden uitgegeven door
de coördinator-verwezenlijking zullen "op de letter" worden nageleefd en in overeenstemming
met de titels "01.1 - Opdracht van coördinatie inzake veiligheid en gezondheid" en "01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen" van "Deel 0 - Aanneming / Werf".
Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd en in goede staat
onderhouden. Ze moeten alle vereiste waarborgen bieden op het vlak van de veiligheid.
De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de
aanbevelingen van het NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan.
Bij het graven van bouwputten en sleuven die gestut moeten worden, in het bijzonder voor
bouwputten en sleuven tegen een bestaand gebouw, zal de AA de Ontw. vooraf in kennis stellen
van zijn stut- en bekistingsontwerp en van zijn uitvoeringsprogramma. Er dient daarbij rekening
gehouden te worden met de aard van het terrein, de duur dat de sleuven openliggen, de helling
van de bodemlagen en de wisselende toestanden onder invloed van de weersomstandigheden of
de schommelingen van de grondwaterstand. Ook de diepte van de sleuven en de eventuele
overbelasting die zich kan voordoen op de randen zijn van belang.
Stutten die de belastingen moeten verdelen, moeten rusten op steunzolen die stevig verankerd zijn
om te vermijden dat ze wegglijden of in de grond zakken.
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Indien de Ontw., het studiebureau en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden eisen,
moet de AA bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, geschikte middelen gebruiken en/of zijn
uitvoeringsplanning herzien, zonder dat dit ingeroepen kan worden om vergoedingen te eisen.
CONTROLES
De AA zal de Ontw. en/of de stabiliteitsingenieur tijdig verwittigen om de graafwerken te
controleren en hij zal geen werken uitvoeren die de visuele controle zouden kunnen belemmeren.
De afmetingen van de bouwputten en sleuven moeten toelaten om alle werken gemakkelijk uit te
voeren en te controleren.
De Ontw. en de ingenieur stabiliteit controleren de diepte, de bodem en de afmetingen van de
putten en de sleuven, voordat de AA overgaat tot het storten van het beton van de funderingen en
het aanaarden.
De toleranties in min of in meer op de peilen van een willekeurig profiel bedragen in grond
maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm.
Indien de Ontw. en de stabiliteitsingenieur van mening zijn dat de gebreken van dien aard zijn dat
ze de stabiliteit en de weerstand van de te bouwen constructies in gevaar brengen, moet de AA, op
zijn kosten alle bijkomende grond-, funderings-, metsel- en andere werken uit te voeren die nodig
blijken.
VERREKENINGEN
De afmetingen en de diepte van de sleuven en bouwputten zijn in principe aangeduid in de
gedetailleerde meetstaat. In dat verband worden er geen wijzigingen of verrekeningen toegestaan
zonder het voorafgaand akkoord en de concrete aanwijzingen van de Ontw. of het aangeduide
studiebureau.
In elke fase van de grondwerken kan de Ontw. zich er, wegens de aard van de blootgelegde grond,
toe genoodzaakt zien om te eisen dat de sleuven en/of bouwputten dieper of minder diep
uitgevoerd worden dan de aanvankelijk gegeven aanwijzingen. Meer- of minderwerken die hieruit
voortspruiten zullen worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) aan de eenheidsprijs die in
de offerte voorzien is.
Zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Ontw. is het verboden om de uitgravingen dieper uit
te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of indien de bouwputten door de werken
van de AA schade hebben ondergaan, dan heeft de Ontw. het recht om een bepaalde aanvulling op
te leggen, waarbij de AA niet vergoed zal worden voor alle hieruit voortvloeiende grond- en
graafwerken, wederaanvullingen, funderings-, metsel- en andere werken.
Materiaalvolumes worden in verdichte staat berekend.

UITVOERING / VERWERKING
In functie van de aard van het terrein en de noodwendigheid worden de grondwerken machinaal
of handmatig uitgevoerd.
Behoudens concrete aanduidingen op de plannen en/of in de beschrijvingen en op voorwaarde dat
alle voorschriften van dit bestek nageleefd worden en dat er geen schade toegebracht wordt aan
de werken in uitvoering en aan de bestaande gebouwen, mag de uitvoeringswijze vrij gekozen
worden door de Aannemer, die daar de volledige verantwoordelijkheid voor zal dragen.

11

Grond- en graafwerken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
BELANGRIJKE OPMERKING – 1
Deze afdeling 11 in haar geheel, en alle onderdelen ervan, zijn begrepen in het deel "Stabiliteit".
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De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering van posten
betreft.
Het deel "Architectuur" kwantificeert de elementen van deze afdeling niet.
BELANGRIJKE OPMERKING – 2 – BODEMVERONTREINIGING
Voor al deze werken houdt de Aannemer zich aan studie van verkennend bodemonderzoek.
Het VBO van 07/12/2020 onthult de aanwezigheid van lood (1700 mg/kg.ms) in een aanvullaag van
2.000 m3 tussen 1 en 4m, gekwalificeerd als "weesverontreiniging".
Vermits de representatieve loodconcentratie de IN niet overschrijdt, is er geen risico en moet er
conform de Ordonnantie geen gedetailleerde studie worden uitgevoerd.
De prestaties, werken en eventuele meerkosten verbonden aan de behandeling van de vervuiling
moeten worden opgenomen in de kostprijs van de diverse werken.
Indien er een vervuiling aanwezig is die niet gemeld wordt in het verkennend bodemonderzoek,
dan zal de Aannemer vergoed worden voor de kosten voor de verwijdering ervan.
DE IN DEZE AFDELING BESCHREVEN WERKEN OMVATTEN:
• Zoals voorzien door "Deel 0 - Aanneming / Werf" (cf. dit deel), plaatst de Aannemer eerst de
beschermingen voor alles wat behouden wordt, o.a. de bewaarde beplantingen. Daarna wordt het
terrein ontdaan van afval, puin en andere beplantingen die moeten worden weggevoerd en nog op
het terrein aanwezig zijn. Deze voorbereidende werken, alsook het buiten het bouwterrein
wegvoeren van het puin zijn integraal begrepen in de eenheidsprijs, inclusief de hanteringen en het
transport van puin, die een aannemingslast vormen. Cf. Deel 0.
• Het afzoden van de grond op de oppervlakte die door het toekomstige gebouw zal worden
ingenomen, gevolgd door de verwijdering en de sanering van de laag teelaarde over zijn volledige
dikte. De stabiele tijdelijke opslag ervan op de site. Cf. "11.11.1 - Verwijdering van teelaarde";
• Alle voorafgaande graafwerken, de machinale nivelleringen;
• alle funderingswerken die nodig zijn voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven tot
op de gewenste diepte, alsook alle aanaardingen rond de funderingen en de kelders van de op te
trekken toekomstige gebouwen;
• het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en van de diepte van de
bouwputten en funderingssleuven;
• het ter plaatse aanvoeren en het installeren van het benodigde materieel, graafmachines,
pompinstallaties, e.a. ;
• de eigenlijke uitgravingen, volgens de door de Aannemer gekozen methode, zowel machinaal als
handmatig;
• het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m³
(zie artikel 11.21);
• het intact houden, en eventueel het verleggen of terugplaatsen van aangetroffen kabels en
leidingen;
• de maatregelen om de bouwputten en sleuven in stand te houden om grondafkalving te
voorkomen, d.m.v. stutten en schoren;
• het droog houden van de bouwputten en sleuven, door ze te beschermen tegen zowel
grondwater als neerslag;
• het voorlopig opslaan op het bouwterrein van te recupereren grond en het wegvoeren van alle
overtollige grond;
• het leveren, het in lagen uitspreiden en verdichten van alle voorziene aanaardingen of
ophogingen;
BESCHERMINGSMAATREGELEN - SCHORINGEN - STUTTINGEN
Vóór de aanvang van de grondwerken zal de Aannemer zich schriftelijk informeren bij de gemeente
en de diverse concessiehouders om het traject van de ondergrondse leidingen te kennen en/of om
te weten of deze een risico kunnen inhouden bij de geplande werkzaamheden.
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De verplichtingen voor de Aannemer voor wat betreft de elektrische kabels worden verwoord in
het AREI (artikel 192.02) en het ARAB (artikel 260bis). Het gaat hierbij o.a. over de
voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij werkzaamheden in de nabijheid van een
ondergrondse elektrische kabel. Wanneer er schade toegebracht wordt aan een ondergrondse
kabel tijdens de uitvoering van de werken zou de Aannemer hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen
worden.
Louter te informatie, heeft het bureau voor Speciale Technieken deze inlichtingen verkregen van
de Stad en de voornaamste concessiehouders, maar ze moeten door de Aannemer gecontroleerd
worden.
De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de andere werken in uitvoering of aan de
bestaande en naburige gebouwen. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd
tegen schade door water of vorst. Alle schade valt ten laste van de Aannemer.
De Aannemer treft alle nodige schikkingen (taluds, beschoeiingen, schoren) om afkalvingen tijdens
de uitvoering van de werken te voorkomen. Indien de grondwerken de stabiliteit van bepaalde
constructies in het gedrang kunnen brengen, mogen deze pas aangevat worden nadat de
gebouwen stevig gestut en ondersteund zijn en nadat de eventuele ondermetselingen of
ondervangingen in beton voldoende verhard zijn.
AARD VAN HET TERREIN
De Aannemer wordt, door zijn offerte in te dienen, geacht kennis te hebben genomen van de aard
en de staat van de bodem, zodat dat geen argument kan vormen om andere verrekeningen te
vragen dan de supplementen, meerwerken en vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in het
bestek en de samenvattende meetstaat worden toegestaan.
MECHANISCHE WEERSTAND VAN DE BODEM
De Aannemer wordt verwezen naar het deel "Stabiliteit" waarin deze post begrepen is.
Er werden bodemproeven uitgevoerd en die staan ter beschikking van de Aannemer, de
inlichtingen met betrekking tot de aard van de ondergrond zijn opgenomen in het
sonderingsverslag; dit laatste is bij het dossier voor de opdracht voor werken van het deel
"Stabiliteit" gevoegd.
BELANGRIJK BODEMGEBREK
Wanneer de Aannemer tijdens de grondwerken hindernissen of belangrijke gebreken in de grond
aantreft, namelijk gebreken die de stabiliteit zelf en het gebruik van de constructie nadelig kunnen
beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe grondlagen of eender welke soort verontreiniging,
verwittigt hij onmiddellijk de Ontw. en de Stabiliteitsingenieur, die verdere instructies zullen geven
en beslissingen zullen nemen aangaande het wegnemen van deze hindernissen, het oplossen van
het probleem of het saneren. De werken die voortvloeien uit deze instructies worden verrekend
volgens een overeen te komen prijs.
AFMETINGEN - DIEPTEPEILEN - BODEMOPPERVLAK
De uitgravingen van de funderingssleuven en bouwputten worden steeds gerekend met rechte
wanden en worden zoveel mogelijk met 3/4 wanden uitgegraven. Wanneer evenwel wordt
gevreesd voor inkalving gedurende de werken, mogen de wanden in taluds uitgevoerd worden.
De funderingssleuven en bouwputten zullen worden uitgegraven met afmetingen die een
ongehinderde uitvoering toelaten van alle funderingswerken, d.w.z. met voldoende werkruimte
voor het plaatsen van bekistingen en wapeningen, alsook voor het aanbrengen van de eventueel
voorziene cementeringen, bepleisteringen of isolatiewerken op de muren uit metselwerk. De
werkruimte tussen de wanden van de bouwputten en die van het bouwwerk bedraagt aan de basis
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minstens 60 cm. De werkruimte tussen de wand van de sleuven en het ondergronds metselwerk
bedraagt minstens 20 cm.
De bodem van alle bouwputten en funderingssleuven zal horizontaal uitgevoerd worden tot op het
door de Ontwerper voorgeschreven niveau. De basis van de funderingen bevindt zich minstens op
een vorstvrije diepte van 80 cm en op een stevige bodem (cf. stabiliteit).
Alle bouwputten zullen bovendien voldoen aan de richtlijnen van de Stabiliteitsingenieur en aan de
eventuele gemeentelijke bouwverordeningen.
Wanneer de grondwerken machinaal uitgevoerd worden, moet erop gelet worden om de bodem
van de put of sleuf niet los te woelen. Er wordt aanbevolen om niet tot op de voorziene diepte te
graven, maar om de uitgraving manueel met de schop te voltooien.
In elk geval moet de bodem vlak en genivelleerd zijn. De bodem moet bovendien ontdaan worden
van alle organisch afval en puin, ijzer en andere stevige materialen die harde plaatsen of
inklinkingen kunnen veroorzaken; uitstekende stukken rots dienen geslecht te worden;
De Aannemer mag de funderingswerken in geen geval aanvatten noch de bouwput dempen,
voordat de Ontwerper de juiste diepte heeft kunnen vaststellen; deze vaststelling zal worden
opgetekend in het dagboek der werken. Zonder deze vaststelling draagt de Aannemer alle
eventuele gevolgen ervan.
MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN
Zie infra "11.21 - Verwijdering van ingegraven massieven".
BEMALING VAN HET OPPERVLAKTEWATER
Cf. infra "11.52 - Droogmaken van de bouwputten door bemaling van het oppervlaktewater"
WEGVOEREN VAN GROND - OPSLAG VAN DE GROND
De architect of de AO zal te gelegener tijd de bouwplaatszone aanduiden waar de grond moet
worden teruggeplaatst en waar de grond voorlopig kan worden opgeslagen in afwachting van het
bemonsteren of het zeven.
Indien blijkt dat de uitgegraven grond niet onmiddellijk hergebruikt kan worden, zullen er
afspraken worden gemaakt rond het wegvoeren naar saneringscentra of tijdelijke opslagplaatsen.
Tenzij anders vermeld, wordt alle niet-geschikte of overtollige grond (met uitzondering van de
hoeveelheden nodig voor de aanaardingen) automatisch eigendom van de Aannemer, die daarover
naar goeddunken mag beschikken, doch minstens volgens de hogervermelde wettelijke
bepalingen.
De benodigde hoeveelheid grond voor de aanaardingen en/of ophogingen wordt zorgvuldig
geselecteerd volgens aard en zuiverheid (bv. teelaarde). Het opslaan van deze grond op het
bouwterrein gebeurt in overleg met de AO en de Ontwerper.
De overtollige grond wordt naar gelang van de vordering van de werken van de bouwplaats
weggevoerd. Indien naderhand zou blijken dat er te veel grond werd weggevoerd, dan zal deze
opnieuw worden aangevoerd door en op kosten van de Aannemer.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Alle activiteiten en alle werken in verband met de grondwerken en funderingen zullen
beantwoorden aan de volgende referenties:
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• [NBN EN 1997-1] Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels - Nationale bijlage
• Het wegvoeren en het beheren van het afval afkomstig van de afbraak-, renovatie- of
bouwwerken maken het voorwerp uit van één of meer specifieke posten, die gedetailleerd
opgenomen zijn in "deel 0 - afdeling 07 - Afval"
• Guide Chantier van SCRIBD. Op - https://fr.scribd.com/document/35724577/GuideChantier#scribd
• TV 247 Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies
• TV 250 Referentiedetails voor ingegraven constructies
• TV 224
Waterwerende oppervlaktebehandeling (vervangt TV 140)
• TV 252 Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 210)
• Typebestek (TB 2015) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

11.1

Graafwerken en aanverwante werken

11.11

Algemene graafwerken

11.11.1 Afgraven van teelaarde
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de delen van het terrein waarop de constructies zich bevinden (de grondoppervlakte van de
toekomstige constructies) en de bestratingen, alsook op de plaatsen die voorzien zijn om de
overtollige grond te storten. Cf. plannen en meetstaten.
Het wegvoeren van de teelaarde kan in één enkele fase gebeuren, omvattende het gazon en de
teelaarde.
Het afzoden van de grond op de oppervlakte die door het toekomstige gebouw zal worden
ingenomen, gevolgd door de verwijdering en de sanering van de laag teelaarde over zijn volledige
dikte.
De stabiele tijdelijke opslag ervan op de site.
1°) De Aannemer verwijdert de graszoden, hij trekt het gras en de wortels uit, en voert dit
materiaal weg.
2°) De Aannemer graaft de teelaarde af en bewaart het in reserve, met het oog op hergebruik, op
de door de AO aangeduide plaats op de site zelf.

11.11.1x Verwijdering van teelaarde - opslag op de site
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de bovenste 30 cm beplante grond in de interventiezone.

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 8 van 29

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 1 – GRONDWERKEN /
FUNDERINGEN

11.12

TECHNISCHE BEPALINGEN

Graafwerken voor de constructie

11.12.1 Graafwerken / Gewone funderingssleuven
11.12.1a Graafwerken / Gewone funderingssleuven
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer wordt verwezen naar dit deel.
Beoogt de uitvoering van de graafwerken en funderingssleuven, voor alle delen van de nieuwe
gebouwen die ingegraven zijn (en dit ongeacht hun ligging ten opzichte van de grondwaterspiegel).
De graafwerken en funderingssleuven worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de plannen.
Het terrein wordt uitgegraven conform de uitvoeringsplannen die werden goedgekeurd door de
Ontw. en de "Stabiliteit", tot op het voorziene niveau onder de toekomstige vloerplaten.
Alle grond die moet worden hergebruikt voor de aanaardingen en ophogingen wordt op de
bouwplaats opgeslagen op de door de Ontw. aangeduide plaats. De overtollige grond wordt
eigendom van de Aannemer en wordt buiten het bouwterrein weggevoerd, volgens de eisen van
"afdeling 07 van deel 0".

UITVOERING / VERWERKING
Cf. Algemeenheden onder "afdeling 11".
Een werkruimte van minstens 60 cm breed (gemeten op de bodem van de funderingssleuven)
wordt aangelegd over de volledige omtrek van het gebouw, tussen de eigenlijke toekomstige
constructie en de wand van de bouwput.
De Aannemer organiseert toegangen tot de bodem van de bouwputten. Deze moeten behoorlijk
ingericht worden en vrij, proper, droog en in goede staat gehouden worden tijdens de volledige
duur van de werken. Ze moeten alle vereiste waarborgen bieden op het vlak van de veiligheid.

11.12.3 Graafwerken voor funderingszolen
11.12.3x Graafwerken voor funderingszolen en funderingsblokken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De nodige graafwerken met het oog op de uitvoering van de sleuven voor de funderingszolen en blokken.
Cf. Algemeenheden onder "afdeling 11".

11.12.4 Uitgravingen / Bijzondere mechanische uitgravingen
11.12.4b Uitgravingen voor rioolelementen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de nodige graafwerken voor de uitvoering van de funderingssleuven voor de
rioleringselementen zoals inspectieputten, septische putten, vetvangers, regenwaterputten,
enz. (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak liggen).
(cf. ook hierboven "algemeen")
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Cf. Algemeenheden onder "afdeling 11".
Omvat:
• de grondwerken en de uitgravingen;
• de uitvoering van een legvlak voor de leidingen, volgens de op de plannen voorziene helling, door
middel van gestabiliseerd zand, gemiddelde dikte 10 cm;
• de behandeling van de uitgegraven grond;
• de beschoeiing en de eventuele bemaling;
• het afbreken van alle ondergrondse massieven, voor zover het volume van elk element kleiner is
dan 0,5 m3;
• de aanvaarding met gestabiliseerd zand naar rato van 150 kg/M3 boven de geplaatste leidingen;

UITVOERING / VERWERKING
De zone voor de rioolelementen wordt uitgegraven tot op de draagkrachtige bodem.
Alle grond die gerecupereerd moet worden voor wederaanvullingen en ophogingen wordt op de
bouwplaats opgeslagen op de door de Ontw. aangeduide plaats.
De overtollige grond wordt eigendom van de Aannemer en wordt buiten het bouwterrein
weggevoerd.

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Speciale Technieken".
De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.

11.12.4c Graafwerken voor ondergrondse leidingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel betreft de nodige graafwerken met het oog op de uitvoering van de sleuven voor het
leggen van de rioolleidingen en -buizen tot op het op het plan aangeduide niveau.
Omvat de ondersteuning van de rioolleidingen en -buizen.
Omvat de aanaarding.

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.

11.2

Verwijdering van ingegraven massieven

11.21

Verwijdering van ingegraven massieven

11.21.1 Verwijdering van ingegraven massieven
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.
Onder "ingegraven massief" wordt verstaan "elke hindernis die de constructie hindert en
verwijderd moet worden", zoals (niet uitputtend):
• oude funderingsmassieven;
• oude massieve blokken uit metselwerk, beton of gewapend beton;
• gewelven, waterputten
• buiten gebruik gestelde rioolbuizen en -inspectieopeningen;
• begraven puin;
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• boomstronken;
• Kelders van de vroegere gebouwen;
Tijdens de grond- en graafwerken ontdoet de Aannemer het terrein van al deze hindernissen voor
de bouw. Hij voert het puin weg.
VOLUME < 0,5 m3
Indien de Aannemer tijdens de grondwerken op hindernissen stuit waarvan het volume kleiner is
dan 0,5 m3 (ongeacht of hun aanwezigheid al dan niet vóór het begin van de werken voorzien kon
worden), dan worden deze elementen zonder prijstoeslag verwijderd. De Aannemer houdt daar
rekening mee bij de opstelling van zijn offerte.
VOLUME > 0,5 m3
Voordat de Aannemer de verwijdering van de massieven aanvat, moet hij tegensprekelijk door de
Ontw. laten vaststellen dat het wel degelijk om hindernissen gaat waarvan het volume groter is
dan 0,5 m3 en voor de verwijdering waarvan hij gespecialiseerd materieel moet gebruiken (zoals
pneumatische hamers). Dit punt moet door de Aannemer worden verantwoord.
Voor deze massieven en hindernissen waarvan het volume grote is dan 0,5 m3, dient de Aannemer
in zijn inschrijving een specifieke eenheidsprijs in die rekening houdt met de diepte waarop de
hindernis zich bevindt.
De Aannemer zal alle nodige maatregelen treffen om afkalving van het terrein en beschadiging van
voertuigen en eigendommen te voorkomen en om de veiligheid van de personen te garanderen.
Naarmate de werken vorderen, maar niet voordat hij een tegensprekelijke opmeting heeft
uitgevoerd, wordt het puin van de bouwplaats weggevoerd in overeenstemming met afdeling 07
van Deel 0.

- Belangrijke opmerkingen
Voor belangrijke gebreken van de bodem, namelijk diegene die afbreuk doen aan de stabiliteit of
het gebruik van de toekomstige constructie, cf. hoger "algemeen".
Massieven bestaande uit oude funderingen/metselwerk die gemakkelijk verwijderd kunnen
worden met een graafmachine, worden niet in aanmerking genomen voor de toekenning van een
eventueel supplement voor het verwijderen van de massieven.
Het gebruik van springstoffen is volledig verboden.

11.3

Aanaardingen en aanverwante werken

11.31

Wederaanvullingen met grond

11.31.1 Wederaanvullingen met grond
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de grondaanvullingen met grond die op de bouwplaats werd opgeslagen of met
aangevoerde grond. Zie hierna.
• onder de funderingsplaten, over een dikte van 25 cm;
• rond de funderingsbalken en -muren (behalve aan de binnenzijde van kruipkelders !);
• rond de wanden van de liftputten;
• rond de buitenzijde van de paalkoppen;
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De wederaanvullingen betreffen alle opvullingen op de omtrek en van sleuven, de ophogingen van
de zone rondom en tussen de nieuwe funderingen; het terug onder profiel brengen van het terrein
overeenkomstig de plannen en uitvoeringsplannen.
Omvat:
• het leveren en het voorbereiden van de afgegraven teelaarde en van de gewone grond, om ze te
kunnen hergebruiken als aanvullingsmateriaal;
• het uitspreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen (de laatste laag van
30 cm is teelaarde);
• de geleidelijke verdichting (aanstampen, walsen...), laag per laag, van het aanvullingsmateriaal.
De aanaardingen van de sleuven voor de rioolleidingen zijn begrepen in de respectievelijke
eenheidsprijzen van deze elementen. (Speciale Technieken)

MATERIALEN
De voor aanaardingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen,
graszoden, stammen, bevroren materiaal of andere afvalstoffen bevatten. De aanaardingen zullen
worden uitgevoerd:
Ofwel met grond en teelaarde die op dezelfde site werden uitgegraven en geschikt gemaakt
werden. De Ontwerper bepaalt welke grond gebruikt mag worden en welke moet worden
weggevoerd.
Ofwel met speciaal daartoe aangevoerde materialen.

UITVOERING / VERWERKING
TIMING – UITVOERINGSMETHODE
De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de Ontwerper alle ondergrondse leidingen en
constructies heeft gecontroleerd en in het werfdagboek of het werfverslag zijn schriftelijke
toelating heeft gegeven om de aanaardingen aan te vatten.
Aanaardingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de
bepleisteringen en/of cementeringen op de ondergrondse constructies uitgevoerd zijn en een
voldoende sterkte verkregen hebben, en/of wanneer de dichtingslagen en hun beschermingen
afgewerkt zijn en gekeurd zijn door de Ontwerper.
VOORBEREIDENDE WERKEN
Op de plaatsen die moeten worden aangevuld, wordt de bodem ontdaan van alle stoffen die de
cohesie tussen de aangevoerde aarde en de aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen
brengen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval.
UITSPREIDEN - VERDICHTEN
De bevochtigde grond wordt stevig aangestampt. De aanaardingen worden volgens noodzaak
handmatig of machinaal uitgevoerd. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het gebruikte
uitspreidingsmaterieel, worden de aanvullingen met de meeste zorg uitgevoerd in horizontale
lagen van maximaal 20 cm en mechanisch verdicht tot de voorgeschreven en geëiste draagkracht
verkregen wordt.
De nodige schikkingen worden getroffen om de aanvullingen voldoende te verdichten, d.w.z. aan
te stampen tot een bevredigende stabilisatie en een horizontaal vlak worden verkregen, volgens de
peilen die aangeduid zijn op de plannen. Elke uitgespreide laag moet afzonderlijk worden verdicht
zodat:
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• de verdichting gelijkmatig is; over de volledige diepte, per laag van 20 cm van het aangevoerde
materiaal, de gemiddelde indringing met de lichte slagsonde kleiner is dan 40 mm per slag.
• de voorgeschreven samendrukbaarheidsmodulus (M1) bereikt wordt. De Aannemer zal erop
toezien dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse aanstamping of door
omwoeling, vervangen worden door een aanaarding met zand. Deze werken en leveringen kunnen
niet aangerekend worden indien zij het gevolg zijn van een slechte uitvoeringsmethode of van
foutieve of te diepe uitgravingen. In dat geval zijn de werken een aannemingslast.
De aanvullingen worden uitgevoerd en geëffend over de volledige breedte tegelijk, in lagen van
maximum 20 cm dik, waarbij elke laag machinaal aangestampt wordt (verdicht). De verdichting
waarborgt minstens 95% van de proctor optimum.
De te verkrijgen draagkrachten zijn (uitgedrukt aan de hand van de samendrukbaarheidsmodulus
M1):
1. bodem van de aanvulling: M1 groter dan of gelijk aan 11 MN/m².
2. elke tussenlaag: M1 groter dan of gelijk aan 11 MN/m².
3. bovenlaag van de aanvulling: M1 groter dan of gelijk aan 17 MN/m².

CONTROLES
AANVULLENDE CLAUSULES MET BETREKKING TOT DE AANVOER VAN GROND
De Aannemer moet een attest van herkomst van de aangevoerde grond voorleggen. Daartoe zal de
Aannemer de grond op zijn terrein van herkomst laten controleren en zal hij door middel van een
beheerrapport bewijzen dat de geleverde grond voldoet aan de milieueisen.
Wanneer de grond op de plaats van bestemming aankomt, mag de aanbestedende overheid
vragen dat er een identificatiecontrole wordt uitgevoerd. De aangevoerde grond wordt geleidelijk
verwerkt. De controle van het transport gebeurt door middel van een vrachtbrief.
Op verzoek van de Ontw. wordt de verdichting gecontroleerd door op een willekeurig gekozen
plaats één sondering uit te voeren. De door de stabiliteitsingenieur voorgeschreven
samendrukbaarheidsmodulus M1 moet worden bereikt; de samendrukbaarheidsmodulus wordt
gecontroleerd op de bodem van de bouwputten of funderingssleuven door op een willekeurige
plaats op de bodem een plaatproef uit te voeren. Deze controles zijn ten laste van de aannemer.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Typebestek (TB 2015) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

11.31.1a Wederaanvullingen met grond die op de bouwplaats werd opgeslagen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de aanaardingen met hergebruikte grond "die op de bouwplaats werd opgeslagen".
Cf. de zones die door de Ontwerper en het studiebureau voor stabiliteit zullen worden
gedefinieerd.
Deze grond zal dienen om de op de plannen aangeduide "heuvel" uit te voeren.

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.
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11.31.1c Wederaanvullingen met aangevoerde grond
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de aanaardingen met "aangevoerde" grond.
Cf. de zones die door de Ontwerper en het studiebureau voor stabiliteit zullen worden
gedefinieerd

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.

11.32

Wederaanvullingen met grondstoffen

11.32.1 Wederaanvullingen met grondstoffen
11.32.1c Wederaanvullingen met gestabiliseerd zand
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de zones die op het plan gedefinieerd zijn door de studiebureaus voor Architectuur,
Stabiliteit en Speciale Technieken.

MATERIALEN
Het gestabiliseerd zand (zand met cement) bestaat uit een mengsel van 150 kg Portlandcement per
m3 grof zand; dit mengsel zal gedurende minstens één minuut machinaal gemengd worden met
een betonmolen, om een goede verdeling van de cement te verkrijgen. Te bereiken draagkracht
(cf. stabiliteit)
De verwerking gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van TB 2015.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
Cf. referentiedocumenten in algemeenheden van "11 - Grondwerken en uitgravingen".
Typebestek (TB 2015) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Speciale Technieken".
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer houdt zich aan deze delen, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.

11.34

Ophoging van terreinen

BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
Alle hanteringen en transporten worden beschouwd als een aannemingslast.
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11.34.1 Ophoging van terreinen
11.34.1a Ophoging van terreinen met grond afkomstig van de uitgravingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de terreinophogingen met hergebruikte grond "die op de bouwplaats werd opgeslagen".
Cf. de zones die door de Ontwerper en het studiebureau voor stabiliteit zullen worden
gedefinieerd
Cf. algemeen onder afdeling 11.

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.

11.34.1b Ophoging van terreinen met aangevoerde grond
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de terreinophogingen met "aangevoerde" grond.
Dit artikel betreft zones die door de ontwerper en het studiebureau voor stabiliteit gedefinieerd
zullen worden.
Cf. algemeen onder afdeling 11.

METINGSWIJZE
Begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer houdt zich aan dit deel, in het bijzonder voor wat de kwantificering betreft.

11.5

Droogmaken van de bouwputten door de
grondwaterstand te verlagen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
"Pro memorie" begrepen in de bouwplaatsinstallatie, zie in dit BB "Deel 0 - Aanneming / Werf".
Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt.
Daartoe zorgt de Aannemer voor de afvoer van het oppervlaktewater en houdt hij het grondwater
minstens 50 cm onder het diepste punt van de funderingen.
Teneinde alle werken in het droge te kunnen uitvoeren, dienen de bouwputten en
funderingssleuven voortduren droog gemaakt en droog gehouden te worden, zo lang dit nodig is
voor de uitvoering van de werken en totdat de constructies stevig genoeg zijn om bestand te zijn
tegen de druk van het grondwater. De pompen worden stilgelegd na akkoord van de Ontw. en van
de Stabiliteitsingenieur.
Het drooghouden van de bouwputten en sleuven omvat:
• de instandhouding van de werken;
• maatregelen om waterstagnatie te voorkomen;
• het afdekken van putten en sleuven waar nodig;
• het eventueel oppompen en afvoeren van het water dat zich in de bouwputten bevindt;

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 15 van 29

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 1 – GRONDWERKEN /
FUNDERINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

Merk op dat de metingen van de grondwaterspiegel niet uit penetrometrische metingen (CPT's)
gehaald mogen worden. Het grondwaterpeil moet afkomstig zijn van een
meting die met een piëzometer uitgevoerd werd door een firma die gespecialiseerd is in de
plaatsing van piëzometers. De
piëzometrische metingen zullen worden uitgevoerd volgens de referentienormen: [NBN EN ISO
22475-1],
[CEN ISO/TS 22475-2] en [CEN ISO/TS 22475-3].

UITVOERING / VERWERKING
De Aannemer gebruikt de meest geschikte middelen voor de bronbemaling. Hij zal ze vooraf ter
goedkeuring voorleggen aan de ontwerper en de Stabiliteitsingenieur.
Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 100 mg per liter
gepompt water. Het eventuele opgepompte water wordt daartoe via een bezinkbak geleid, die
overloopt in de riolering of het oppervlaktewater. Zo nodig voorziet de Aannemer bijkomende
filters. Bij verstopping van het rioleringsnet zijn de kosten voor het ontstoppen en herstellen van
de riolering volledig ten laste van de Aannemer.
In het kader van werken om de bouwputten droog te maken door de grondwaterstand te verlagen,
zal de aannemer
zich aan het volgende document moeten houden: Directives pour le rabattement de la nappe
[GBMS
Rabattement].

REFERENTIEDOCUMENTEN
In het kader van werken om de bouwputten droog te maken door de grondwaterstand te verlagen,
zal de aannemer zich aan het volgende document moeten houden: Directives pour le rabattement
de la nappe [GBMSRabattement].

11.6

Aanvullende werken

11.61

Aardingslussen

11.61.1 Aardingslussen
11.61.1a Aardingslussen
BESCHRIJVING
De aardelektrode (de aardingslus) bestaat minstens uit een aardaansluitingslus die op de bodem
van de funderingssleuven van de buitenmuren wordt gelegd.
Het betreft de levering en de plaatsing van een aardingslus, zoals voorgeschreven door het AREI,
met inbegrip van alle voorgeschreven werken en leveringen, d.w.z. het effenen van de sleuven, de
uitvoering van inspectieputten wanneer de aardingslus uit verscheidene delen bestaat, alle
toebehoren voor de correcte plaatsing van de aardingslus, een loskoppelbaar aansluitstuk, enz.
De aardingslus bestaat uit een geïsoleerde geleider uit blank of gelood koper met een ronde
doorsnede van minimum 35 mm².
Deze koperen geleider kan een massieve geleider zijn of een kabel uit de handel die samengesteld
uit maximum 7 kleine aders; het is verboden om een heel soepele geleider te gebruiken, d.w.z.
samengesteld uit talrijke koperdraden of een soepele vlecht. De ondergrondse water- en
gasleidingen mogen nooit als aardelektrode gebruikt worden.
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 16 van 29

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 1 – GRONDWERKEN /
FUNDERINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

De oplopende geleiders worden onderverdeeld in:
• oplopend uiteinde van de aardverbinding: deze koperen geleiders zijn de uiteinden van de
verbindingslus van de aardelektroden en monden uit aan de hoofdscheidingsstrip,
• tussenin oplopende geleiders: beperkt aantal, deze geleiders zijn de uiteinden van de
tussenvakken van de aardingspaaltjes. Ze komen uit aan de secundaire scheidingsstrips en
beantwoorden aan dezelfde kenmerken als de oplopende uiteinden van de elektrode.

UITVOERING / VERWERKING
De plaatsing wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 69 van het AREI en art. 2 van het KB
van 6/10/1981, de spreidingsweerstand moet kleiner zijn dan 30 Ohm. De aardingslus wordt altijd
op niet-omgewoelde grond geplaatst en bij voorkeur aan de buitenkant van de funderingssleuf. Hij
mag in geen geval aanleiding geven tot een vermindering van het draagvermogen van de
funderingen noch in contact komen met het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton,
wapeningen). Daartoe wordt de aardingslus bedekt met een 5 cm dikke laag zuiver zand of
zuiverheidsbeton. Deze laatste laag mag pas aangebracht worden nadat de aardingslus
geïnspecteerd werd.
Om de aardingslus op de bodem van de sleuf te plaatsen, zal er uitsluitend gebruik gemaakt
worden van bevestigingsmiddelen (haken, nieten... ) uit koper of een ander materiaal dat geen
corrosieve inwerking heeft op het metaal van de geleider die de aardingslus vormt.
Wanneer de funderingen uitgevoerd worden op palen, putten of een doorgaande funderingsplaat,
zal de aardingslus rond de palen of putten gelegd worden.
Voor zover mogelijk zal de aardingslus uit één stuk bestaan. Er mag geen enkele verbinding
uitgevoerd worden onder de funderingen. Wanneer verbindingen onvermijdelijk zijn, moeten ze
zichtbaar en toegankelijk blijven, d.w.z. dat ze buiten de perimeter uitgevoerd moeten worden, in
een inspectieput of tegen de muur, op een plaats die overeengekomen moet worden met de
Ontwerper. De zichtbare verbindingen zullen schroefverbindingen zijn en voorzien zijn van de
nodige meetaansluitingen om ze te allen tijd te kunnen controleren.
In de nabijheid van het verdeelbord of de meter worden de twee uiteinden van de lus door buizen
tot boven het vloerniveau gevoerd, opdat er geen rechtstreeks contact zou zijn tussen de geleider
en het beton. De twee uiteinden van de lus moeten uitmonden ter hoogte van het meterlokaal en
eindigen op 1,50 meter boven het vloerniveau van dit lokaal.
De twee uiteinden mogen elkaar in geen geval raken in hun opgaand traject vanaf de
funderingssleuf tot op het vloerniveau. Op een plaats die permanent bereikbaar is, worden ze
verzameld door middel van een loskoppelbaar aansluitstuk (klem of scheidingsstrip).
In geval van doorvoering door de funderingsplaat lopen de oplopende geleiders (uiteinden van de
vakken van de verbindingslus) in isolerende buizen uit polyethyleen PET met een
minimumdiameter van 3/4 duim. Die buizen worden voor de doorvoering door de funderingsplaat
in een huls van gegalvaniseerd staal met een diameter van 50mm geplaatst en worden omhuld
met epoxyhars. Die hulzen zijn voorzien van een basisplaat (40cm x 40cm) en worden in de
funderingsplaat verzonken.
Buiten de hulzen worden de oplopende geleiders beschermd door buizen uit polyethyleen PET,
teneinde ieder contact met het beton of de metalen wapeningen te vermijden.
Met inbegrip van alle bijhorigheden voor de aarding van de elektriciteitsnetten van de gebouwen
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SPECIFIEKE CONTROLES
Alvorens de funderingswerken uit te voeren, zal de spreidingsweerstand van de aardingslus
gecontroleerd worden op kosten van de aannemer. Die moet lager zijn dan 100 Ohm.

12

Onderfunderingen en funderingen op staal
BESCHRIJVING
BELANGRIJKE OPMERKING
Deze afdeling 12 in haar geheel, en alle onderdelen ervan, zijn begrepen in het deel "Stabiliteit".
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.

15

Waterdichtmaking en isolatie
BESCHRIJVING
BELANGRIJKE VOORAFGAANDE OPMERKING
Deze afdeling 15 en haar onderdelen zijn begrepen in dit deel "Architectuur". De elementen
worden in de meetstaten gekwantificeerd, de AA wordt ernaar verwezen, en naar de plannen.

15.1

Vloeistofdicht maken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze titel betreft de werken voor het dichtmaken van de ingegraven delen van het nieuwe gebouw
tegen vloeibare materialen, opdat de structuur van de constructie niet aangetast kan worden door
infiltratie van water of enige andere vloeistof afkomstig van buiten of va, de ondergrondse
constructie.
De Aannemer let bijzonder op de perfecte continuïteit van vloeistofdichtheid en op de
positionering van de vloeistofdichte membranen.
De aanaardingen moeten verzorgd uitgevoerd worden zonder dat het beschermingssysteem van
de muren en de desbetreffende membranen beschadigd worden.
De membranen worden in één stuk geplaatst. De voegen worden uitgevoerd met een overlapping
van minstens 30 cm.
Doorboring van een dichtingslaag (vochtwerende cementering, membranen, folies...) is absoluut
verboden. In ieders belang plaatst de Aannemer de nodige beschermingsmiddelen.

15.11

Dichtingsfolie en -membranen

15.11.1 Soepele membranen - Membranen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De werken omvatten:
• de voorbereiding van de ondergrond;
• het leveren en verwerken van de materialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen;
• het leveren en plaatsen van de eventuele toebehoren voor de bevestiging;
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• de voorlopige beschermingsmaatregelen;

MATERIALEN
De afdichtingsmaterialen zijn geschikt voor het waterdicht maken van horizontale oppervlakken.
Het betreft dunne membranen, met een uniforme dikte, die vervaardigd zijn uit kunststof in
overeenstemming met de specifieke artikelen.

CONTROLES
De ontwerper controleert de plaatsing van de dichtingsmembranen en gaat na of de aansluitingsen overlappingsdetails correct uitgevoerd zijn.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Aanvullende documenten:
TV 211
TV 247
TV 250
TV 224
TV 210

15.11.1d Dichtingslagen in banen / EPDM
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de dichtheid van de vloerplaten, muren en ingegraven daken.

MATERIALEN
1°) KLEEFVERNIS
2°) ONDERLAAG uit gewapend bitumen van type V4, met glasvlies volgens NBN B46-002.
3°) DICHTINGSBANEN met meerlagige structuur, als volgt samengesteld:
• bovenlaag van 1,1 mm dik, uit 100% elastomeer EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer)
met intern wapeningsnet ;
• onderlaag uit gemodificeerd SBS bitumen, die in de fabriek machinaal of apart op de bovenlaag
aangebracht wordt;
• De dikte van de baan bedraagt 2,5 mm ± 10%, gewicht ±3,5 kg/m². De onderzijde van de
dichtingsbaan is voorzien van een dunne polyethyleenfilm die de baan de nodige stijfheid verschaft
om zich in een rechte lijn te ontrollen bij het vlamlassen. De overlappingen worden uitsluitend met
warme lucht gelast door middel van een geschikt automatisch of manueel lastoestel (breedte van
de overlapping 60 mm, of 100 mm in geval van mechanische bevestiging).
• Het is verboden om de overlappingen te vlamlassen.
• Er moet een regelmatige en voldoende uitpuiling van het bitumen uit de naad verkregen worden:
minimum 2 mm.
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De aansluitingen worden uitgevoerd met hetzelfde materiaal. Voor de hoeken en de aansluitingen
op verluchtingsleidingen, koepels, uitzettingsvoegen... moet er gebruik gemaakt worden van
speciale gevormde stukken die uit hetzelfde materiaal gesneden zijn.
• De richtlijnen van de fabrikant moeten nauwgezet nageleefd worden.
• De dichtingsbaan werd getest volgens de richtlijnen van de EUtgb voor elastomeer
dichtingsmembranen en beschikt over de BUtgb-goedkeuring.
Het materiaal bezit de door de EUtgb geëiste eigenschappen:
• treksterkte: ≥ 400 N/50 mm volgens EN 12311-2
• rek: ≥ 300% volgens EN 12311-2
• koud plooien: -30°C volgens EN 495-5
• scheursterkte met de spijker: ≥ 300 N/mm volgens EN 12310
• sluiting van de overlapping: ≥ 200 N/50 mm volgens EN 12317-2
• glijden: afpellen: ≥ 80 N/50 mm volgens EN 12316-2
• vrije krimp: < 0,5% volgens EN 1107-2
• brandreactie: direct conform aan BROOF (t1)
• wortelweerstand: voldoet aan de FLL test

UITVOERING / VERWERKING
VERNIS / HECHTINGSPRIMER
Op basis van kunstrubber en hars met organische oplosmiddelen zonder halogeen, is hij
verenigbaar met elk soort materiaal en is hij het product dat wordt voorgeschreven door de
fabrikant.
De ondergrond moet droog en vetvrij zijn.
De kleefvernis moet overvloedig over het volledige oppervlak aangebracht worden.
Verbruik: ± 300 g/m² (kan tot 600 g/m² bedragen op poreuze ondergronden).
Alvorens het werk voort te zetten, dient de op de verpakking aangeduide droogtijd te worden
nageleefd.
Na de antikleeffilm te hebben verwijderd, wordt met een borstel een druk uitgeoefend op de baan.
De richtlijnen van de fabrikant worden nauwgezet nageleefd.
V4 ONDERLAAG
De overlappingen bedragen minstens 70 mm en worden gevlamlast of gelijmd met warm bitumen.
De onderlaag wordt volledig hechtend met warm bitumen gelijmd, waarbij de banen worden
opgerold. Ook de overlappingen worden gekleefd. Verbruik: 1,0 à 1,5 kg/m².
De voorschriften van de normen NBN B46-001/002/003 moeten nauwgezet worden nageleefd.
DICHTINGSBANEN
De banen moeten in een rechte lijn uitgerold worden met de nodige overlapping op de vorige rij,
alvorens de twee helften beurtelings weer op te rollen tot in het midden. De baanhelften moeten
vervolgens elk op hun beurt op de bitumenondergrond gelast worden.
Het bitumenmembraan moet vóór de rol verwarmd worden met een brander totdat het smelt; het
bitumen van de ondergrond vloeit en het polyethyleenvlies op de onderzijde van de baan smelt. De
brander moet schuin gehouden worden en op een afstand van de overlapping op de voorgaande
baan.
Het is verboden om enkel de rol met de vlam te verwarmen. Oververhitting zou de veroudering van
de bovenlaag uit EPDM immers kunnen versnellen.
Men dient erop toe te zien dat de baan correct aan de rand van de vorige rij hecht, zo niet wordt
deze zone van de baan verwarmd met de brander (met de zachte vlam).
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De overlappingen worden uitsluitend met warme lucht gelast door middel van een geschikt
automatisch of manueel lastoestel (breedte van de overlapping 60 mm, of 100 mm in geval van
mechanische bevestiging). Het is verboden om de overlappingen te vlamlassen.
Er moet een regelmatige en voldoende uitpuiling van het bitumen uit de naad verkregen worden:
minimum 2 mm.
De aansluitingen worden uitgevoerd met hetzelfde materiaal. Voor de hoeken en de aansluitingen
op verluchtingsleidingen, koepels, uitzettingsvoegen... moet er gebruik gemaakt worden van
speciale gevormde stukken die uit hetzelfde materiaal gesneden zijn.
Er mag geen niet-hechtende zone overblijven tussen het gekleefde deel en het gelaste deel.
De richtlijnen van de fabrikant voor de plaatsing van de dichting moeten nauwgezet nageleefd
worden.

SPECIFIEKE CONTROLES
Tienjarige waarborg van het dichtingssysteem
Na de uitvoering van de werken, zal de aannemer van de dichtingswerken een door de fabrikant
opgesteld attest van goede uitvoering bezorgen aan de AO, alsook een verklaring van
fabriekswaarborg die 10 jaar geldig is (zonder beperkingen) op de materialen en werkuren met
betrekking tot de dichtheid van het systeem.

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
Ontwikkelde netto-oppervlakte zonder de overlappingen in aanmerking te nemen.

15.11.2 Soepele membranen - Geomembranen
15.11.2a Noppenfolies
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
NOPPENFOLIE (ook "noppenmembraan" genoemd)
• alle werken met betrekking tot de plaatsing en de levering van de noppenfolies;
• bevestigingsmiddelen afkomstig van de fabrikant van de geplaatste folies (zie hierna);
• dichtingsprofielen en de aansluiting met het geotextiel van het draineringsmassief;

- Ligging
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
Alle ingegraven delen van het gebouw, ingegraven vloerplaten en muren, enz.

MATERIALEN
De noppenfolies bestaan uit onvervormbaar polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), dat aan de
buitenzijde voorzien is van een niet-geweven, filterend geotextiel uit polypropyleen, warm
aaneengezet zonder lijm. Dit geotextiel staat in direct contact met de grond, en verhindert
gronddeeltjes om in de drainagespleet te dringen en ze te verstoppen.
De folie zal voorzien zijn van een ingewerkte zelfklevende strook die toelaat om de banen
onderling aan te sluiten.
De drukbestendigheid en de scheursterkte zijn zeer groot. Waar ze in contact staan met de muur
vormen de holten van de noppen en de groeven die ze verbinden verticale draineringskanalen.
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Enerzijds zorgen deze kanalen voor een snelle drainage van al het infiltratie- of condensatiewater
dat zich tussen de wand en het membraan zou kunnen bevinden, en anderzijds verhinderen de
drainagekanalen de vorming van waterbellen tussen het membraan en de op de muur
aangebrachte dichting; zodoende wordt elke eventuele waterdruk vermeden.
SPECIFICATIES
• Dikte: minimum 0,6 mm
• Hoogte van de noppen: ca. 9 mm
• Luchtvolume tussen de noppen: ca. 7.9 l/m²
• Druksterkte volgens EN 25619-2: ongeveer 400 kN/m²
• Drainerend vermogen in het vlak volgens de norm EN 12958 (i=1): ca. 3.1 x 10-3 :m²/s bij 20
kN/m²
• Waterdoorlaatbaarheid loodrecht op het vlak (volgens EN ISO 11058) 8 x 10-2 m/s

UITVOERING / VERWERKING
De noppenfolies zullen aan de buitenkant van de ingegraven muren geplaatst worden, met het
geotextiel naar het terrein, naar de buitenkant van het gebouw gekeerd.
De richtlijnen van de fabrikant van de folie op het vlak van de plaatsings- en bevestigingswijze en
het gebruik van toebehoren zullen worden nageleefd, waarbij getracht zal worden om de
horizontale en verticale voegen tot het minimum te beperken. Het membraan wordt horizontaal
uitgerold langs de muur, met de geotextielkant naar buiten gekeerd. De banen worden geplaatst
met een verticale overlapping van minimum 30 cm en een horizontale overlapping van minimum
15 cm. Op deze plaatsen en teneinde een perfecte overlapping te realiseren, wordt het geotextiel
gedeeltelijk losgemaakt, worden de noppen van de twee folies in elkaar geplaatst en wordt
vervolgens het geotextiel van de twee folies over de overlapping gevouwen.
De mechanische bevestiging van de folie wordt uitsluitend uitgevoerd door middel van de speciale
haken die door de fabrikant van de folie geleverd worden. De haken worden op de bovenrand van
de folie geplaatst, tussen het geotextiel en de HDPE folie.
De bovenzijde van de noppenfolie en van het filtermembraan zal zich op de definitieve hoogte van
het terrein bevinden. Hier wordt de afwerking uitgevoerd door middel van een geschikt profiel in
overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
Aan de basis van de ingegraven muren wordt het filtermembraan losgemaakt van de noppenfolie
en bedekt het het geotextiel van het drainerend massief. Deze overlapping bedraagt minstens 50
cm. Deze werkwijze waarborgt de vrije afvloeiing van het water naar de drain.
De bouwput wordt in goede staat gehouden tot na de uitvoering en de controle van de werken en
tot na de aansluiting van de drainering op de plaats van de grondslag van de funderingen.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
Cf. referentiedocumenten in algemeenheden van "11 - Grondwerken en uitgravingen".
Typebestek (TB 2015) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
REFERENTIENORMEN
• [NBN B 29-001]- Gebruik van geotextiel (omz. MOW Nr. 576 N.M./6) vervangen door NBN EN ISO
10321, 1 ed. N (1988)
• [NBN EN 13251] - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen
voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren (2001)
• [NBN EN 12224] - Geotextile en soortgelijke producten - Bepaling van de bestandheid tegen
verwering (2000)
• [NBN EN 12225] - Geotextiel en soortgelijke producten - Methode voor de bepaling van de
microbiologische bestandheid door begraven in de grond (2000)
• [NBN EN 12226] - Geokunststoffen - Algemene beproevingen voor de beoordeling na
duurzaamheidsproeven (1997)
• [NBN EN 12447] - Geotextiel en soortgelijke producten - Selectieve beproevingsmethode voor de
controle van de weerstand tegen hydrolyse in water (1998)
• [NBN EN 13562] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de weerstand tegen het
doordringen van water (hydrostatische drukbeproeving) (2000)
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• [NBN EN ISO 10319] - Geosynthetics – Wide-width tensile test (1996)
• [NBN EN ISO 10320] - Geotextiel en soortgelijke producten - Identificatie op de bouwplaats
(1999)
• [NBN EN ISO 10321] - Geotextiel - Trekproef of brede stroken aan de verbindingen/naden (1996)
• [NBN EN ISO 10722] - Geotextiel en soortgelijke producten – Werkwijze voor de simulatie van
beschadiging tijdens de installatie (1998)
• [NBN EN ISO 11058] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van waterdoorlatende
eigenschappen loodrecht op het vlak, zonder belasting (1999)
• [NBN EN ISO 12236] - Geokunststoffen - Statische doorponsproef (CBR-proef) (1996)
• [NBN EN ISO 12956] - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Bepaling van de
karakteristieke openingsmaat (1999)
• [NBN EN ISO 12958] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het
waterdoorlatingsvermogen in het vlak (1999)
• [NBN EN ISO 12960] - Geotextiel en soortgelijke producten - Methode voor de controle van de
weerstand tegen vloeistoffen (1999)
• [NBN EN ISO 9863] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de dikte onder
voorgeschreven drukken (1996)
• [NBN EN 918] - Geotextiel en soortgelijke producten - Dynamische perforatieproef (kegelvalproef) (1996)
• [NBN EN 963] - Geotextiel en soortgelijke producten - Monsterneming en voorbereiding van
proefstukken (1995)
• [NBN EN 964] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de dikte onder
voorgeschreven drukken (1995)
• [NBN EN 965] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de massa per oppervlakteeenheid (1995)
• [NBN EN 1897] - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het kruipgedrag bij
drukbelasting (1996)

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
Netto hoeveelheden. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.
De overlappingen van naden worden niet in aanmerking genomen.

15.4

Isolatie
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
• de werken voor ingegraven isolatie, zowel om thermische als akoestische redenen.

- Belangrijke opmerkingen
THERMISCHE PRESTATIES
Zodra de materialen geplaatst zijn, moet de totale warmteweerstand van de geïsoleerde wanden
voldoen aan de eisen van de EPB-reglementering en van het project zoals beschreven in de
inschrijvingsdocumenten.

MATERIALEN
De isolatiematerialen mogen geen kweekbodem vormen voor ongedierte, bacteriën of zwammen;
ze zijn onbederfelijk, onontvlambaar en duurzaam waterafstotend.
De geplaatste isolatie zal steeds beschikken over een ATG en een geldige verklaring van
geschiktheid voor het voorziene gebruik. Cf. hoofdstuk 02.42.1 van Deel 0.
De isolatiematerialen tasten de andere elementen van de constructie niet aan.
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Er wordt gebruik gemaakt van voldoende stijve en drukvaste isolatiematerialen.

UITVOERING / VERWERKING
Wanneer een dekvloer of een vloerplaat op de thermische isolatie gestort wordt, moet deze altijd
voldoende gewapend zijn.
Beschadigde isolatiematerialen mogen niet geplaatst worden. Grote vervormingen van de
isolatielaag dienen te worden vermeden. Indien de isolatie uit verscheidene lagen bestaat, dan
worden de voegen geschrankt.
Onder voorbehoud van concrete richtlijnen in het bestek of de bijgevoegde uitvoeringsdetails,
zal de Aannemer erop toezien dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt, ook aan de
bouwknopen.

REFERENTIEDOCUMENTEN
In ieder geval houdt de Aannemer zich aan de jongste en (frequent) geactualiseerde versies van de
onderstaande teksten.
• De referenties vermeld in Deel 3 van dit BB – "Titel 32.4 - Isolatie" en in het bijzonder "32.41 Isolatie uit platen"
• de volledige EPB-reglementering die van kracht is. Cf. deel 0 van dit BB
• Wat betreft de berekening van de warmteoverdracht via de vloer zal men de voorschriften van
Bijlage VII van het EPB-besluit [AGW 2014-05-15 PEB] betreffende de energieprestatie van
gebouwen naleven.
• STS 08.82│Materialen voor thermische isolatie
• TV 174│Elementaire begrippen over warmtetransmissie
• NIT 178│Thermische isolatie van gevels
• TV 215│Het platte dak (vervangt TV 151 en 183)
• NIT 251│Thermische isolatie van hellende daken
• NBN B 62-301│Globaal warmte-isolatiepeil
• NBN B 62-002 tot 004│Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van
gebouwen
• NBN B 62-201 tot 204│Bepaling van de thermische geleidbaarheid van de bouwmaterialen
Overige normen - Thermische isolatie
• NBN EN 13187│Kwalitatieve opsporing van thermische onregelmatigheden
• ISO 6781│Detectie van onregelmatigheden in warmte
• ISO 6781│Detectie van onregelmatigheden in warmte
• NBN EN ISO 10211│Gedetailleerde berekening van koudebruggen
• NBN EN ISO 10456│opgegeven en nuttige thermische waarden
• NBN EN ISO 13370│WTCB-rapport 2003 nr. 7 - Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in
contact met de grond
• NBN EN ISO 13370│Warmteoverdracht via de grond
• NBN EN ISO 14683│Koudebruggen in de bouw
• NBN EN ISO 6781-3│Infraroodmethoden - Kwalificaties van exploitanten
• NBN EN ISO 9712│Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van NDO personeel
• NBN materialen voor de thermische isolatie│NBN CR 245
• NBN materialen voor de thermische isolatie│NBN EN 12085 tot 12091
• NBN materialen voor de thermische isolatie│NBN EN 12429 tot 12431
• NBN materialen voor de thermische isolatie│NBN EN 13162
• NBN materialen voor de thermische isolatie│NBN EN 1602 tot 1609
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• NBN materialen voor de thermische isolatie│NBN EN 822 tot 826
Overige normen - Akoestisch comfort - reeks NBN S01, en meer bepaald:
• NBN S 01-005
• NBN S 01-006
• NBN S 01-007
• NBN S 01-008
• NBN S 01-400
• NBN S 01-401

15.41 Isolatie uit platen
15.41.1 Isolatie uit platen - kunststoffen
15.41.1a Isolatie uit platen - geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
BESCHRIJVING
- Ligging
Betreft alle of een deel van de ingegraven vloerplaten en muren, volgens plannen, details en
meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De thermische isolatie van de funderingsmuren wordt uitgevoerd met platen van homogeen stijf
schuim van geëxtrudeerd polystyreen, met gesloten cellenstructuur, dat enkel lucht bevat als
cellulair gas.
Teneinde thermische bruggen te vermijden, zal er gebruik gemaakt worden van platen met
sponningen.
Het isolatiemateriaal beschikt over een productgoedkeuring met certificaat, en is onderworpen
aan een permanente kwaliteitscontrole door een erkende instelling.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Volumieke massa: ongeveer 35 kg/m3 volgens EN 1602
Warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0.036 W/mK volgens EN 13164
Druksterkte: 700 kPa bij 10% samendrukking volgens EN 826
Druksterkte op lange termijn: 250 kPa bij 2% samendrukking na 50 jaar volgens EN 1606
Elasticiteitsmodulus: 40.000kPa volgens EN 826
Brandklasse: E volgens EN 13501-1
µ-waarde: 180 tot 90 volgens EN 12086
Wateropslorping: max. 0.7 vol.-% na indompeling volgens EN 12087
Dikte: volgens plannen, details en meetstaten.

UITVOERING / VERWERKING
De buitenzijde van de muren en steunplaten wordt waterdicht gemaakt door middel van een
product dat het geëxtrudeerd polystyreen niet aantast (vrij van organische oplosmiddelen). De
platen worden erop gelijmd met een lijm die geschikt is voor polystyreen.

SPECIFIEKE CONTROLES
ATG is verplicht
Levering technische fiche van het product en de lijm is verplicht
Algemeen nazicht van de plaatsing vóór wederaanvulling
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METINGSWIJZE
- meetcode:
·
·

16

Netto-oppervlakte gemeten in horizontale projectie tussen de verticale oppervlakken of
opstanden. Uitsparingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.
Verticale netto-oppervlakten. Uitsparingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

Saneringswerken
BESCHRIJVING
BELANGRIJKE OPMERKING
Deze afdeling wordt volledig beschreven door het studiebureau voor Speciale Technieken.
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.

- Definitie / Omvat
Scheidings- of bezinkingstoestellen zoals slibvangers, koolwaterstofafscheiders, zandvangers,..

17

Andere ingegraven elementen
BESCHRIJVING
BELANGRIJKE OPMERKING
Deze afdeling wordt voornamelijk beschreven door het studiebureau voor Speciale Technieken.
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.

- Definitie / Omvat
Ingegraven buitenrioleringsnetten, leidingen, inspectieputten, scheidingsduikers, retentieputten,
toebehoren... Controles. Proeven
Net - afvalwater
Net - regenwater, drainering.
Aansluitingen op de openbare / gemengde riolering.

17.2

Drainages en infiltratie- en retentiesystemen voor
regenwater
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze post betreft het ingegraven draineringssysteem bestemd voor de opvang en de permanente
afvloeiing van het grondwater en/of oppervlaktewater. De eenheidsprijs omvat altijd: de bemeting
van de leidingen door de aannemer en de oppuntstelling van het uitvoeringsplan (met aanduiding
van de plaats, de hellingen en peilen van de diverse leidingen) dat ter goedkeuring voorgelegd
moet worden aan de Ontw., de bemaling, de uitgravingen, de stut- en schoringswerken, de buizen
en toebehoren, alle aansluitingen, het filter, het drainagemassief, de wederaanvullingen en het
wegvoeren van de overtollige grond buiten het domein, alsook de as-built plannen van het
drainagesysteem.

MATERIALEN
Het net en de drainagebuizen beantwoorden aan de volgende documenten:
Cf. referentiedocumenten in algemeenheden van "11 - Grondwerken en uitgravingen".
Typebestek (TB 2015) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• STS 35 – Sanering
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• NBN EN 13252 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor
toepassing in drainagesystemen (2014).

UITVOERING / VERWERKING
• Vóór het begin van het werk zal de aannemer het systeem dat hij voorstelt ter goedkeuring
voorleggen aan de ontwerper.
• Vóór de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan de AO een as-built plan
van het draineringstelsel zoals het werd uitgevoerd. Dit plan bevat de juiste ligging en de peilen
van de diverse leidingen.
• Het drainagesysteem zal bestaan uit buizen die volledig omhuld zijn met een filter met een
korrelige of vezelige structuur en bedekt zijn met een drainagemassief. De gebruikte geotextielen
voldoen aan [NBN EN 13252].
• Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend; de wanden worden indien nodig gestut
om verzakkingen te vermijden. De plaatsing van de buizen begint bij het laagste punt en wordt
uitgevoerd met een minimale helling van 5 mm per m. Ze rusten in een zandbed met een dikte van
minstens 15 cm onder de buis. Het eventuele korrelfilter wordt uitgevoerd naarmate de buizen
geplaatst worden.
• Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens [NBN 13242+A1].
• De aannemer voert de diverse aansluitingen uit en de verbinding met het rioleringsstelsel en de
collectors.

17.21

Draineerbuizen

17.21.1 Ingegraven draineerbuizen
17.21.1e Draineerbuizen uit kunststof / PVC
BESCHRIJVING
- Ligging
Ingegraven drainering op de omtrek van alle ingegraven muren.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De buizen uit niet-geplastificeerd PVC beantwoorden aan NBN T 42-113 - Geribbelde
draineerbuizen van niet-geplastificeerd PVC (1989). Ze zijn cirkelvormig en hebben een gegolfde
wand met perforaties.
Het filter met korrelstructuur zal worden uitgevoerd volgens de STS 35.72.43.22 met
opeenvolgende lagen: grind 16/32, gebroken steenslag 2/8 en grof zand.
Het geheel wordt omhuld met een geotextiel (minimum 200 g/m²)
Bij elke richtingsverandering en volgens de aanduidingen op de plannen, zal een controlekamer uit
HDPE, diameter 315 mm, geïnstalleerd worden.
Specificaties
· Nominale buitendiameter: minimum 120 mm, te bemeten door de aannemer
· Afvoercapaciteit volgens de norm EN-ISO 12958

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 cm.
De draineerbuizen worden met gesloten voegen gelegd.
De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met aangestampte grond die afkomstig
is van de uitgravingen of met te verdichten zand voor schraal beton volgens NBN 589-103

SPECIFIEKE CONTROLES
Visuele controle bij het verdichten om te controleren dat de buis nergens verpletterd werd.
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METINGSWIJZE
- meetcode:
Nettolengte van de leidingen, in de as gemeten, met inbegrip van alle toebehoren.

17.3

Ontvangtoestellen

17.31

Inspectieputten en scheidingsduikers

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze post betreft de inspectieputten, huisaansluitputjes... die ontworpen zijn om de leidingen die
er in uitmonden te kunnen controleren en reinigen, en verder in hun afvoer te voorzien via één
enkele leiding naar de riolering. De eenheidsprijs moet het volgende omvatten: alle grond- en
aanvulwerken, de aansluiting op de rioolbuizen, de levering en de montage van de
geprefabriceerde elementen…

MATERIALEN
De inspectieputten worden zodanig ontworpen dat de aansluiting van de buizen, ongeacht hun
diameter of plaats, geen spanningen noch risico's op breuk kunnen doen ontstaan. Onder een
belasting van 60 kN mogen de elementen niet knikken, noch scheuren vertonen. De vaakst
gebruikte systemen zijn geprefabriceerde toestellen uit kunststof of beton; cilindrische ringen of
metselwerk uit bakstenen van gebakken aarde zijn ook mogelijk.

UITVOERING / VERWERKING
De inspectieputten worden zorgvuldig ingegraven en voorzien van een geschikte funderingsplaat.
Teneinde verzakking te voorkomen, steekt de funderingsplaat aan de vier zijden 10 cm uit t.o.v. de
gemetselde wand. In opgehoogde grond zullen de inspectieputten zo veel mogelijk verbonden zijn
aan het gebouw; ze rusten op een uitkraging van de fundering of er worden funderingszolen uit
beton voorzien. De funderingsplaten mogen in schraal beton uitgevoerd worden (samenstelling:
300 kg cement van sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grind 4/14 of 4/28
volgens NBN B 11-101 en 400 liter zand voor beton volgens NBN 589-103). De hoogte van het
deksel wordt bepaald in functie van de buitenaanleg. Doorgaans wordt de schachthoogte zo
bepaald dat het deksel zich circa 20 cm onder het maaiveld bevindt; het deksel wordt bedekt met
zand, waarbij een verdeelplaat de belastbaarheid zal garanderen en de ligging zal markeren.
Wanneer geen rijdende belasting is, kan de bovenafwerking van hetzelfde type zijn als de
omliggende verharding. Indien doorgetrokken tot het maaiveld zullen de inspectieputten afgedekt
worden met een deksel met geschikte afmetingen.

CONTROLES
De aanvulling mag pas worden aangevat wanneer de inspectieput goedgekeurd is door de
ontwerper.

17.31.2 Geprefabriceerde inspectieputten
17.31.2e Inspectieputten uit kunststof
BESCHRIJVING
Begrepen in de delen "Speciale Technieken / Stabiliteit". De Aannemer wordt naar deze delen
verwezen.

17.31.2x Inspectieputten – spoelput voor drain
BESCHRIJVING
Volgens plannen en studie van de aannemer, ter goedkeuring voor te leggen aan de Ontw.
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- Ligging
Ingegraven drainering op de omtrek van alle ingegraven muren.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Spoelput uit PVC voor drains, op maat vervaardigd op basis van een buis met een diameter van 315
mm. De put wordt uitgerust met aansluitingen, hetzij uitgelijnd, hetzij in een hoek volgens de
positie op het tracé van de drain. De hoogte wordt afgestemd op de diepte van de drain.
De put wordt bedekt met een deksel uit aluminium voor voetgangersdoorgang.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De aanvullingen rond de spoelput worden uitgevoerd met zand voor schraal beton dat verdicht
wordt volgens NBN 589-103.
Het bovenste niveau van de put is perfect aangepast aan de hoogte van de grond en het deksel
wordt op de put bevestigd

METINGSWIJZE
- meetcode:
Per stuk, met inbegrip van alle toebehoren.

17.4

Infiltratie- en rioolaansluitingssystemen

17.42

Aansluitingen op het openbaar net

17.42.1 Openbaar rioleringsnet / gemengd
17.42.1a Aansluitingen op de openbare / gemengde riolering
BESCHRIJVING
Begrepen in de delen "Speciale Technieken / Stabiliteit". De Aannemer wordt naar deze delen
verwezen.
Het betreft de aansluiting op de openbare riolering. Deze post omvat alle werken die nodig zijn om
de aansluiting uit te voeren: de levering en de plaatsing van een buis uit gres of PVC, volgens de
gemeentelijke voorschriften, van de inspectieput met hevel aan de openbare riolering, alle
grondwerken en wederaanvullingen, de herstelling van de eventuele schade aan de openbare weg,
en alle kosten en lasten die aangerekend worden door de distributiemaatschappij en de gemeente.
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Loten: Groepen: -

Lokalisatie:

De Rooverelaan 9 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Aanbestedende overheid
(AO)

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Ontwerper (Ontw.):

B612 Associates
Waterloosesteenweg 1253 1180 Ukkel
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2 T2 Structuurelementen
BESCHRIJVING
De term "bovenbouw" beschrijft alle ruwbouwelementen die fysiek uitgevoerd worden boven de
funderingen, deze term kenmerkt het "draagvermogen" van een element niet.
Er wordt dus een verschil gemaakt tussen (zonder onderscheid naar de aard van het materiaal):
• enerzijds, de "dragende, structurele" elementen.
• en anderzijds, "niet-dragende, niet-structurele" elementen.
Dat is in het bijzonder belangrijk met betrekking tot de "brandwetgeving", de weerstand tegen
windbelasting, tegen schokken, de veiligheid van personen, enz.
DEFINITIES
• De "dragende, structurele" elementen waarborgen de stabiliteit van het geheel of van een deel
van het gebouw die, in geval van inzakking, leiden tot een geleidelijke instorting. Een geleidelijke
instorting doet zich voor wanneer de inzakking van een constructie-element leidt tot inzakking van
elementen van het gebouw die zich niet in de onmiddellijke nabijheid van het beschouwde
element bevinden en wanneer de weerstand van de rest van de constructie niet volstaat om de
geproduceerde belasting te dragen.
De "niet-dragende, nietstructurele" elementen beantwoorden niet aan de definitie van structurele dragende elementen.
BRAND
De eisen op het vlak van brandweerstand (duur en dragende en/of scheidende functie) die gesteld
worden aan de structuurelementen worden vastgelegd door de geldende reglementering, meer
bepaald het koninklijk besluit "basisnormen preventie" en zijn wijzigingen (zie referenties).
Ze zijn meer bepaald afhankelijk van de hoogte van het gebouw, het soort gebouw, de functie van
het structuurelement. Ze verschillen ook naargelang het type van constructie-element:
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• van zijn scheidende of niet-scheidende functie
• van zijn (dragende) structurele of (niet-dragende) niet-structurele functie
VEILIGHEID
Zie de titels "01.1 - Opdracht van coördinatie inzake veiligheid en van gezondheid" en "01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen" van Deel 0, die volledig van toepassing zijn op de gehele werf,
over de hele duur ervan en binnen zijn fysieke grenzen, alsook de diverse werken van het dossier
die raken aan de veiligheid van personen (trappen, borstweringen, beglazingen, gevels...).
BEREKENINGSNOTA’S
De diverse verantwoordende berekeningsnota's moeten door de aannemer en op zijn
verantwoordelijkheid voorgelegd worden en moeten door een bouwkundig ingenieuronderaannemer, een controlebureau of een gecertificeerde instelling opgesteld en gewaarborgd
zijn.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• Conform de reglementering die van toepassing is op nieuwe gebouwen in België wordt de
brandweerstandsprestatie van een constructie-element bepaald op basis van proeven, uitsluitend
volgens de Europese normen of op basis van een berekening (volgens de Eurocodes, delen
"brand").
Sinds 1 december 2016 mogen enkel de reeksen van normen i.v.m. proeven die opgenomen zijn in
de classificatienormen [NBN EN 13501-2], [NBN EN 13501-3+A1] en [NBN EN 13501-4] gebruikt
worden, behalve voor wat betreft de brandwerende deuren en de opgehangen plafonds, voor
dewelke de Belgische norm [NBN 713-020] nog gebruikt mag worden.
• [KB 1994-07-07]
• [NBN 713-020]
• [NBN EN 13501]
• [NBN EN 13501-2]
• [NBN EN 13501-3+A1]
• [NBN EN 13501-4]
• [NBN EN 13501-5]
• [NBN CEN/TS 1187]
• [TV 238]

21

Structuurelementen in metselwerk
BESCHRIJVING
Enkel niet-dragende (niet-structurele) metselwerkelementen worden beschouwd en
gekwantificeerd door dit deel "Architectuur".
Het dragend metselwerk vormt één van de onderwerpen van het deel "Stabiliteit".
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.

- Definitie / Omvat
De eenheidsprijzen uit deze post moeten, ofwel volgens de uitsplitsing van de samenvattende
meetstaat, ofwel in hun totaliteit, steeds de volgende elementen omvatten:
• de voorbereiding van de werken, de installatie van de nodige steigers,.. ;
• de levering en de voorbereiding van de metselwerkelementen en van de metselmortels,.. ;
• het uitvoeren van het eigenlijke metselwerk en alle nodige beschermingsmiddelen,.. ;
• de vochtisolatie /membranen tegen opstijgend vocht;
• de geprefabriceerde lateien voor deuren en vensters en de verdeelbalken, voor zover ze niet
apart verrekend worden in het hoofdstuk of subhoofdstuk;
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• de nodige klossen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk;
• de verbindingselementen en/of de wapeningen voor de kruising van twee muren, alsook alle
verankeringen aan de niet-verbonden aangrenzende muren of aan de muren die grenzen aan het
betonnen geraamte;
• alle armaturen die voorgeschreven worden voor het metselwerk volgens het artikel;
• het achter de hand voegen voor al het metselwerk dat bestemd is om zichtbaar te blijven (in
voorkomend geval, als supplement verrekend onder de rubriek);
• de waterdichte cementeringen en bepleisteringen volgens de voorschriften;
• het verwijderen van de beschermingen die nodig zijn voor de werken, steigers,
beschermingszeilen…;
• het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

- Belangrijke opmerkingen
Alle elementen met betrekking tot de structuur moeten ook de voorschriften van het deel
"Stabiliteit" naleven, die voorrang hebben op de Architectuur voor wat betreft het
"draagvermogen".
• De gemetselde wanden zijn opgenomen in hoofdstuk 21.2 Niet-dragend metselwerk.
• De lateien en/of de andere structuurelementen in gewapend beton of staal die niet expliciet
verrekend worden in een aparte post van de samenvattende meetstaat onder hoofdstuk 22.1
Structuurelementen uit beton of hoofdstuk 23 Structuurelementen uit staal, zijn begrepen in de
eenheidsprijs van de posten.
• De prijs van de spouwhaken en afdichtingssystemen met het oog op de afvoer van regen- en
condensatiewater in de spouwmuren is in de eenheidsprijs van de posten begrepen.

MATERIALEN
De materialen moeten aan de Europese 'productnormen' (CE-markering) voldoen. De materialen
en/of hun verwerking zullen worden gedekt door een verklaring van geschiktheid voor gebruik,
beschreven in artikel 02.42.1. De materialen zullen voldoen aan de specificaties die aangeduid zijn
in het bestek in overeenstemming met de onderstaande criteria.
Daartoe worden bij iedere levering van materialen de nodige attesten en een certificaat van
herkomst bijgevoegd.
LET WEL!
Men mag niet uit het oog verliezen dat de referentiedocumenten met betrekking tot de producten
wel criteria aanduiden, maar geen waarde voorschrijven voor de producten. Bovendien moet de
aannemer rekening houden met de maximale en toelaatbare spanningen in de bouwdelen uit
metselwerk voor gebouwen tot op de hoogste verdiepingen van het gebouw, volgens de
aanduidingen in bijlage I, Tabel I & II van [STS 22]. Elementen van metselwerk.

UITVOERING / VERWERKING
VOCHTISOLATIE
In overeenstemming met de regels van goed vakmanschap en/of volgens de aanduidingen op de
plannen of detailtekeningen worden de muren doeltreffend beschermd tegen opstijgend of
insijpelend vocht.
Waterdichte behandelingen – algemeen.
Let wel: Behoudens specifieke aanduidingen in de samenvattende meetstaat, maken de levering en
de plaatsing van het hierboven vermelde vochtisolatiesysteem geen deel uit van een aparte post,
maar zijn ze integraal begrepen in de post van het ingegraven metselwerk.
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LEVERING EN OPSLAG VAN DE MATERIALEN
Voor de bevoorrading, de leeftijd, het transport en de opslag zijn de voorschriften van [STS 22] van
toepassing. De elementen worden geleverd op palletten en worden verpakt in plastic folie, behalve
de blokken van beton of geëxpandeerde klei. De aannemer zal de nodige maatregelen treffen
opdat de palletten op een vlak en droog terrein worden opgeslagen. De verpakking wordt zo laat
mogelijk vóór de verwerking verwijderd. In de winter moet men absoluut vermijden dat nietvorstbestendige elementen vochtig worden.
BESCHERMINGSMAATREGELEN
De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het uitgevoerde metselwerk te
beschermen tegen mechanische beschadigingen en de weersinvloeden: Om de beste hechting
tussen de mortel en het metselwerkelement te verkrijgen, moet worden onderzocht of hun
voorafgaande bevochtiging noodzakelijk is in functie van de kenmerken van het element, de mortel
en de weersomstandigheden.
Bij lange droge periodes worden de bakstenen de dag vóór hun verwerking bevochtigd. Het is
echter verboden om ze te bevochtigen door ze onder te dompelen. In ieder geval zullen de
aanbevelingen van de producenten nageleefd worden.
Bij warm en droog weer of bij felle zon moet het vers uitgevoerde metselwerk lichtjes besproeid
worden, om te vermijden dat de mortel uitdroogt voordat hij uitgehard is.
Bij vorst zal de aannemer de specifieke aanbevelingen naleven.
Om het risico van uitbloeiingen te beperken, zal de aannemer aan het einde van elke werkdag en
bij regen, de bovenste lagen van het metselwerk afdekken om ze te beschermen tegen
bevochtiging en om te vermijden dat er zich water kan ophopen in de holten van de bakstenen.
Het zeil met ballast zal de muur minstens over een hoogte van 80cm bedekken, vanaf de
bovenkant van de muur.
Bij regenweer moet het vers gestorte beton afgedekt worden met een waterdichte laag, om te
vermijden dat het water de vrije zouten uit het beton meevoert en dat die in de bakstenen
terechtkomen, wat achteraf uitbloeiingen zou kunnen veroorzaken.
Voor wat de uitharding van de bouwdelen uit metselwerk betreft, dient een wachttijd van
minstens 16 uur in acht genomen te worden voordat de vloeren erop mogen rusten en 24 uur
voordat er puntbelastingen op mogen worden uitgeoefend.
DIKTE VAN DE MORTELVOEGEN
Het morteltype en de morteldikte zullen worden gekozen in overeenstemming met het beoogde
gebruik (technische en esthetische criteria). De door de fabrikant voorgeschreven morteldikte
wordt in acht genomen.
BEREIDING VAN DE MORTEL
Behoudens specifieke bepalingen in het bestek heeft de aannemer keuze tussen:
• OPTIE 1: machinaal op de bouwplaats bereide mortels.
• OPTIE 2: voorgemengde fabrieksmortels van het droge type: ze worden op de bouwplaats
aangemaakt in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. In bulk geleverde
mengsels zijn enkel toegestaan wanneer ze in gesloten silo's opgeslagen kunnen worden op de
bouwplaats.
• OPTIE 3: voorgemengde fabrieksmortels van het natte type: ze zijn zo gedoseerd en bereid, dat
er geen water toegevoegd hoeft te worden. De aannemer legt aan de ontwerper de
leveringsbonnen voor waarop de herkomst en samenstelling van de mortel vermeld zijn; De
bonnen moeten de categorie van de geleverde mortel vermelden, alsook de klasse van de
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gebruikte cement, de doseerverhoudingen van de verschillende bindmiddelen voor
bastaardmortel, de verwerkingstijd en de aanwezige toeslagstoffen (bindingsvertragers).
De aannemer verwerkt de bereide mortel binnen een tijdsinterval van 1,5 uur (1 uur bij een
temperatuur hoger dan 20°C) na het mengen met water, en in ieder geval voordat het
bindingsproces begint.
Mortels waarvan het bindingsproces reeds gestart is, mogen in geen geval opnieuw aangemaakt of
nog verwerkt worden, maar moeten weggevoerd worden. De gebruikte kuipen dienen gespoeld te
worden. Het gebruik van bindingsvertragers (suikers en afgeleiden) in mortels die op de
bouwplaats aangemaakt worden, is niet toegestaan. De aannemer treft alle nodige maatregelen
om de mortel tegen weersinvloeden te beschermen. Het is verboden om bastaardmortel te
gebruiken bij vriesweer. In dat geval is enkel een gematigd en zorgvuldig gedoseerd gebruik van
schuimvormers toegestaan.
VOEGMORTEL
(Voor zichtbaar metselwerk)
Voor alle meegaande voegwerken in binnenruimten wordt metselmortel gebruikt. Wanneer de
opvoeging plaatsvindt na de uitvoering van het metselwerk, worden de voegen eerst leeggemaakt
en zal de aannemer, op zijn verantwoordelijkheid, de verenigbaarheid van de twee mortels
controleren. Zie ook [TV 208].
SPOUWHAAK
De diameter van de spouwhaken bedraagt minstens 4 mm . Hun lengte is zodanig dat ze tot in het
midden van het binnenspouwblad en de parementmuur dragen. Ze zijn altijd voorzien van een
waterlijst, die zich in de spouw van de spouwmuur bevindt. Voor de muren met een gedeeltelijk
geïsoleerde spouw zijn de haken voorzien van een rozet uit kunststof (onderlegring in kunststof)
die stevig bevestigd is om de isolatie goed op haar plaats te houden. Wanneer het
binnenspouwblad / de isolatie / het parementmetselwerk in drie aparte fasen moeten worden
opgetrokken, kan men, met het akkoord van de ontwerper, gebruik maken van geschikte
ankerpluggen, die in het metselwerk van het binnenspouwblad gedreven worden.
LET WEL:
De spouwhaken voor de verbinding van de parementmuur met het binnenspouwblad worden
geplaatst in coördinatie met het binnenspouwblad, maar de prijs wordt geteld in de post van het
gevelmetselwerk. Verwerkingsmodaliteiten.
GEWONE UITVOERINGSWIJZE
De materialen voor het metselwerk en de mortel worden verwerkt in overeenstemming met de
voorschriften van de norm [NBN EN 1996-1-2: ANB] en [STS 22]. De metselstenen worden vol en
zat in de mortel gelegd, de horizontale en verticale voegen worden gevuld, waarbij de staande
voegen goed over hun volledige hoogte gevuld worden. De mortel die uit de voegen puilt, wordt
met de troffel weggekrabd. In woningscheidende muren is het bijzonder belangrijk dat de mortel
een goede dichtheid heeft om een goede akoestische isolatie te waarborgen (zie [STS 22].51.2).
De voegen zijn horizontaal en vertonen overal dezelfde dikte. De nominale voegdikte bedraagt
gemiddeld 10 tot 12 mm voor traditioneel metselwerk, rekening houdend met de toleranties voor
de gebruikte bakstenen. Mortels die speciaal geformuleerd zijn voor het beoogde gebruik mogen
in andere dikten worden aangebracht.
Alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het metselwerk een verzorgd en
onberispelijk uitzicht te geven en dat te behouden. Nesten van grond of andere materialen in het
metselwerk moeten worden vermeden. Na elke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle
gebonden mortelresten op de bovenste laag bakstenen of blokken.
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METSELWERK DAT BESTEMD IS OM ZICHTBAAR TE BLIJVEN
De zichtvlakken van het metselwerk die bestemd zijn om zichtbaar te blijven, bestaan in de mate
van het mogelijke uit volle bakstenen en/of halve bakstenen. Het is verboden om gebroken
elementen of elementen met een onregelmatige vorm of uitzicht te gebruiken. De hele bakstenen
worden machinaal gezaagd zodat er geen sporen van gezaagde bakstenen achterblijven. De
hoeken worden altijd in verband gemetseld. De klossen die ingewerkt worden in de muren zijn niet
zichtbaar in het zichtvlak van het metselwerk. Voor metselwerk dat bestemd is om zichtbaar te
blijven, is het verkieslijk dat de elektriciteitsleidingen meegaand in het metselwerk geïntegreerd
worden. In het zichtvlak van het metselwerk worden de nodige openingen voor de aftakdozen
zorgvuldig uitgespaard of uitgezaagd (zie ook Deel 7).
Tenzij anders vermeld, worden de bouwdelen uit metselwerk platvol achter de hand gevoegd met
mortel die identiek is aan die van het metselwerk. Voor bouwdelen uit metselwerk die bestemd
zijn om te worden bepleisterd of betegeld, zal de aannemer de voegen uitkrabben over een diepte
van 10 tot 12 cm inspringend ten opzichte van het vlak van de muur. De voegen moeten worden
geborsteld en alle mortelresten op de bakstenen moeten zorgvuldig verwijderd worden. De
zichtvlakken van de bakstenen worden schoongemaakt en beschermd tegen eventuele bevuiling.
Let wel: Het prijssupplement voor het metselwerk dat bestemd is om zichtbaar te blijven en het
achter de hand voegen kan apart als supplement verrekend worden in artikel 21.41.2 verticale
wapeningen voor metselwerk.
METSELWERK MET DUNNE OF GELIJMDE VOEGEN
De bereiding en verwerking van de lijmmortel en de ontwerp- en uitvoeringsregels voor het
metselwerk beantwoorden aan de voorschriften van de fabrikant. Bij metselwerk met dunne of
gelijmde voegen wordt de eerste onderlaag met traditionele mortel uitgevoerd. Blokken die aan
elkaar gelijmd dienen te worden, mogen nooit bevochtigd worden (tenzij de
weersomstandigheden dat vereisen). De lijmmortel wordt aangebracht met een speciaal, getand
truweel, een speciaal strijkmes of specifiek gereedschap, volgens de voorschriften van de fabrikant.
De dikte van de voegen is zoals voorgeschreven (0,5 à 3 mm voor structureel dragend metselwerk
met dunne voegen, 2 à 7 mm voor gelijmd decoratief metselwerk) en de uitpuilende voegen
worden afgekrabd met een truweel of een metalen spatel.
METSELWERKVERBAND - DIMENSIONERING - TOLERANTIES
Alle regels van het vak worden nageleefd teneinde aan de bouwdelen uit metselwerk een verzorgd
en regelmatig uitzicht te geven, d.w.z. dat alle muren loodrecht, haaks en goed vlak gemetseld
worden: alle randen of openingen in de muren zullen perfect loodrecht zijn en het dagvlak zal mooi
glad zijn. Elke laag wordt met het richtsnoer gemetseld. Het werk wordt afgekeurd wanneer de
toleranties voor de deur- en vensteropeningen niet nageleefd worden. De voegen moeten
horizontaal, rechtlijnig en overal even dik zijn, rekening houdend met de toleranties van de
gebruikte metselwerkelementen. De gemiddelde voegdikte zal over een hoogte van 10 lagen
gecontroleerd worden. De staande voegen moeten verspringen.
Tenzij anders bepaald in het bestek, worden de muren opgetrokken in een halfsteensverband (SBbakstenen). Alle zichtvlakken van het metselwerk dat bestemd is om zichtbaar te blijven moeten
worden uitgevoerd met bouwelementen waarvan de lengte groter is dan een halve baksteen.
Passtukken worden machinaal gezaagd en niet gekapt.
De gevels moeten op elk niveau voorzien zijn van een bouwelement dat gedurende een bepaalde
tijd (afhankelijk van het gebouwtype) aan het vlamdichtheidscriterium beantwoordt.
DUBBELE "AKOESTISCHE" SCHEIDINGSMUREN
De muren zullen worden ontdubbeld en mechanisch gescheiden door een spouw, zodanig dat ze
onafhankelijk zijn. Geen enkele spouwhaak of ankerhaak, geen enkele funderingsplaat of
vloerplaat mag de twee muren onderling verbinden.
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Wat de thermische isolatie betreft, zal een spouwmuur van 2x24 cm in principe volstaan om te
voldoen aan de eisen in overeenstemming met de k-waarde < 1 W/m2K.
Om akoestische redenen zal men altijd een bijkomende geluidsisolatie toevoegen volgens rubriek
26.4 isolatie. Een dergelijke muuropbouw vermindert de risico's van geluidslekken door contact ten
gevolge van mortelresten in de spouw.
Voor een zo doeltreffend mogelijke akoestische isolatie zal men er bij de uitvoering van de sleuven
voor de leidingen en de plaatsing van de aftakdozen op letten dat deze zich nooit symmetrisch
tegenover elkaar bevinden.
Deze regels zijn in principe ook van toepassing voor de scheidingsmuren tussen twee
appartementen in een zelfde gebouw. Wanneer een appartement gescheiden moet worden van
een dienstlokaal waar veel lawaai zou kunnen zijn, kan een verbeterd akoestisch scherm verkregen
worden door een spouwmuur te voorzien waarvan de twee muren een verschillende dikte hebben.
Dankzij het dikteverschil is de akoestische isolatie van de twee muren immers optimaal op
verschillende frequenties.
Wanneer men dubbele muren gebruikt en de aangrenzende appartementen zich op dezelfde
grondplaat bevinden, worden er altijd zwevende vloeren voorzien en, teneinde contactgeluiden te
elimineren, zal een aangepaste akoestische isolatie voorzien worden volgens de rubriek 52.4
isolatie.
CONCEPT VAN DE SPOUW
De spouwruimtes van de muren moeten vrij blijven van mortelresten, steenbrokken en ander
afval. Met het oog hierop moet de spouwmuur in drie opeenvolgende fasen (zie hoofdstuk 21.3 gevelmetselwerk) opgetrokken worden, zodat er gemakkelijk gecontroleerd kan worden of de
muur correct werd uitgevoerd. Rechtstreeks contact tussen het binnenspouwblad en het parement
moet absoluut vermeden worden.
DICHTINGSMEMBRANEN
In overeenstemming met de regels van goed vakmanschap en/of volgens de aanwijzingen op de
plannen of detailtekeningen worden overal waar nodig waterdichte lagen aangebracht om
opstijgend vocht te weren en regen- of condensatiewater af te voeren: aan de basis van
spouwmuren, aan elke onderbreking van de spouw en aan elke overgang van het buitenspouwblad
tussen een binnen- en buitenomgeving (hoger opgaande muren, dakdoorvoeren voor schouwen).
Aan de basis van alle opgaande metselwerkconstructies worden anticapillaire membranen
geplaatst. Deze membranen worden aangebracht op alle funderingsmuren, zowel bij binnen- als
buitenmuren, namelijk op één laag boven de pas van het gelijkvloers, d.w.z. minstens 2 cm tot
maximum 6 cm boven het afgewerkte vloerniveau. Behoudens specifieke bepalingen in het bestek
heeft de aannemer de vrije keuze voor het materiaal van de afdichtingsfolie en -membranen in de
rubriek 26.11.
De membranen dienen over de volledige muurdikte en tussen 2 mortellagen geplaatst te worden.
In de lengterichting worden de membranen in de grootst mogelijke lengte geplaatst. De voegen
worden geplaatst met een overlapping in overeenstemming met de plaatsingsvoorschriften van
het gebruikte membraan. De afdichtingsmembranen die bestemd zijn voor de afvoer van regen- of
condensatiewater in de spouwmuren, worden beschreven in de rubriek 26.11 Waterdichte folies
en membranen.
Boven alle venster- en deurlateien wordt in de spouw van de muur een Z-vormig
afdichtingsmembraan geplaatst met het oog op de afvoer van insijpelend water. Het
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dichtingsmembraan moet altijd de volledige dikte van het buitenspouwblad bedekken, en zodanig
geplooid worden dat de afwatering naar buiten toe verloopt.
Aan de zijkant wordt het dichtingsmembraan opgetrokken om te verhinderen dat insijpelend water
in de spouw kan lopen. Overlappingen dienen steeds verlijmd of door middel van koudlasstroken
aan elkaar bevestigd te worden. Om de afvoer van insijpelend water mogelijk te maken, dient men
stootvoegen over hun volledige hoogte open te laten (tot aan de volgende lintvoeg), naar rato van
ongeveer twee stootvoegen per strekkende meter.
Om de twee verdiepingen zal de Z-vormige dichting niet enkel boven de lateien aangebracht
worden, maar ook over de volledige breedte van de gevel. Aan de ter plaatse gestorte balken,
boven de deur- en vensteropeningen, zullen er isolatiestroken geplaatst worden tussen de balk en
het muurparement, alsook een dichtingsstrip. De verankeringen van de metalen hoekstukken
zullen die isolatie doorboren.
Aan de voet van spouwmuren zal er bovendien, op terreinhoogte, een dubbele dichting geplaatst
worden waarvan de bovenkant opgetrokken zal worden in het binnenspouwblad. Als het
grondniveau buiten niet horizontaal is, wordt de afdichting trapsgewijs aangebracht door middel
van boven elkaar geplaatste, overlappende lagen. Het plooien en plaatsen van de lagen zullen
ervoor zorgen dat het water naar beneden afvloeit. In voorkomend geval zal de dichting in de
spouwen op een onbederfelijk en niet-capillaire, schuine isolatiestrook rusten .
Bovendien zal er een dichting voorzien worden aan alle contactpunten van de spouwmuren, onder
de opleg van de welfsels, boven de kelders en kruipkelders, boven de betonnen lateien in de
buitenmuren, in de schoorsteenkanalen aan de dakdoorvoeren (waarbij de dakhelling trapsgewijs
gevolgd wordt), aan de verbinding met een hoge gevelmuur (tegen insijpelend water) en overal
waar men gevaar voor waterinsijpeling vermoedt (regenwater, stijging van de grondwaterspiegel,
insijpelend water, enz.).
Voor de bestaande muren zal de dichtingslaag tegelijk met het opgaand metselwerk geplaatst
worden. De dichtingsslabben zullen dan de volledige dikte van het parement bedekken en zullen
een opstand van minstens 5 cm tegen de gevelmuur vormen. De slabben worden in een voeg van
het binnenspouwblad geplaatst en komen enkele lagen lager uit in de parementmuur.
Om de afvoer van het insijpelend water mogelijk te maken, zullen er in de eerste laag van het
parementmetselwerk, boven de slabben, enkele staande voegen open gelaten worden naar rato
van ongeveer 2 voegen per strekkende meter, en dit over de volledige hoogte van de staande
voegen.
OPGELET
De levering en plaatsing van bovenvermelde afdichtingsslabben vormen niet het voorwerp van een
afzonderlijke post, maar maken integraal deel uit van de post van het opgaand metselwerk en/of
het gevelmetselwerk.
VERBINDINGEN EN VERANKERINGEN
De elementen om het metselwerk onderling en/of met andere elementen van het bouwwerk te
verbinden en te verankeren, moeten aan de uitvoeringsprincipes van [STS 22] beantwoorden. De
monsters van de verbindings- en verankeringsmaterialen moeten vooraf ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de ontwerper; behalve voor metselwerk waarop de voorschriften en
(interne en externe) controles van de fabrikant van toepassing zijn, zijn deze bijkomende
verbindings- en verankeringselementen als volgt opgevat: Alle muren die een geheel vormen,
moeten tegelijkertijd opgetrokken worden.
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Verbindingen tussen gelijkaardige metselwerkconstructies moeten verzekerd worden door de
continuïteit van het verband. Haakse muren worden in verband gemetseld (indien mogelijk om de
twee lagen een verankering met omgeplooide wapeningsstaven voorzien). Kruisende muren
worden verbonden door middel van wapeningen bestaande uit 2 betonstaven met een diameter
van 6 mm, die in de voegen gestoken worden op een afstand van 50 cm tot de kruising van de
twee muren. Er worden minstens 2 wapeningen per meter hoogte voorzien. Aangrenzende muren
worden met de continue muren verbonden.
De muren worden met het betonskelet verbonden door middel van bandijzers van 40 x 2 mm, die
over een afstand van ongeveer 50 cm in de voegen van het metselwerk ingewerkt worden en om
de 60 cm in de hoogte aangebracht worden. Alle andere structuurelementen worden met het
metselwerk verbonden door middel van geschikte verankeringen. Hun tussenafstanden mogen
niet groter zijn dan 60 cm.
VERANKERING VAN MUREN OP BESTAANDE CONSTRUCTIES
in principe worden de muren in verband in de bestaande muren ingewerkt. Als dat niet mogelijk
blijkt, moet om de 50 cm een verankeringsstrip in het metselwerk geplaatst en in de bestaande
constructie verankerd worden. Tussen de twee delen van een muur moeten om de 50 cm analoge
verankeringen aangebracht worden in horizontale en verticale richting, samengesteld uit twee keer
een halve steen. Bij verbindingen tussen niet-dragende muren en vloeren dient men rekening te
houden met de maatregelen die voorgesteld worden in [STS 22] wanneer er gevaar voor scheur- en
barstvorming bestaat.
LET WEL!
De bovenstaande voorschriften zijn generisch. In geval van tegenstrijdigheid hebben de
voorschriften van de gedetailleerde artikelen voorrang. Alle elementen die verband houden met de
structuur moeten ook de voorschriften van het Deel stabiliteit naleven, die voorrang hebben.

CONTROLES
De wederaanvulling van de bouwputten mag pas aangevat worden nadat de ontwerper hiervoor
toestemming gegeven heeft en nadat de bepleisteringen en cementeringen van het metselwerk
van de funderingen, kelders en kruipruimtes voltooid en voldoende verhard zijn.
MATERIALEN
Het leveren, bemonsteren en beproeven van de materialen worden in overeenstemming met de
respectievelijke normen uitgevoerd.
De geleverde en verwerkte materialen voldoen aan 02.42.1 Criteria van aanvaardbaarheid. Bij
twijfel kunnen er drukproeven worden uitgevoerd op muurtjes in overeenstemming met de
methode die beschreven wordt in de norm [NBN EN 1052-1].
UITVOERING
TOEGELATEN TOLERANTIES
Alle muren moeten beantwoorden aan de maximaal toegestane afwijkingen die vermeld zijn in de
onderstaande tabel uit Eurocode 6 - Deel 2. Tabel 3.1
Toegelaten afwijkingen voor de metselwerkelementen, in mm
• Verticaliteit: binnen één verdieping =±20mm
• Verticaliteit: over de totale hoogte van het gebouw =±50mm
• Verticaliteit: verticale uitlijning =±20mm
• Rechtheid¹ : voor één meter =±5mm
• Rechtheid¹ : voor 10 meter =±20mm
• Dikte² : van de wand van een muur =±5mm of ±5%
• Dikte² : van een totale dubbele muur. [5] mm of [5]% van de dikte van de wand, volgens de
grootste waarde
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Opmerking (¹): De rechtheid wordt gemeten als de maximale afwijking ten opzichte van een rechte
lijn tussen twee willekeurige punten.
Opmerking (²): behalve de wanden bestaande uit één enkel metselwerkelement in de dikte of de
lengte, waar de afwijkingen op de afmetingen van de metselwerkelementen de dikte van de wand
regelen.
Wat de toleranties voor venster- en deuropeningen betreft, mogen de afwijkingen t.o.v. de
nominale afmetingen niet groter zijn dan:
• bovenste maatverschil: 1 cm
• onderste maatverschil: 0 cm
Wanneer de bovenvermelde toleranties niet nageleefd worden, kan het werk geweigerd worden.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN B 04-001] - Maatafstemmingen voor gebouwen - Basisbegrippen - Gebruiksprincipes Voorkeursmodules (1981)
• [NBN S 21- 2xx] - Brandbeveiliging in de gebouwen + errata en addenda (Omvat 20 delen -201 tot
-220)(1980)
• [NBN EN 13501] – BRANDCLASSIFICATIE VAN BOUWPRODUCTEN EN BOUWDELEN – DEEL 1:
CLASSIFICATIE OP GROND VAN RESULTATEN VAN BEPROEVING VAN HET BRANDGEDRAG
• [NBN 713-020] – Beveiliging tegen brand – Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en
bouwelementen – Weerstand tegen brand van bouwelementen (met erratum + addenda)
• [NBN EN 13501-2] – BRANDCLASSIFICATIE VAN BOUWPRODUCTEN EN BOUWDELEN – DEEL 2:
CLASSIFICATIE OP GROND VAN RESULTATEN VAN BRANDWERENDHEIDSPROEVEN, BEHALVE VOOR
VENTILATIESYSTEMEN
• [KB 07-07-94] Brandbeveiliging van de gebouwen: KB van 7/7/1994, aangevuld door het KB van
31/12/96 en vervangen door de bijlagen 1 tot 5 van het KB van 19/12/1997
• [NBN S 01-400] - Akoestiek - Kriteria van de akoestische isolatie (de nieuwe norm die in
voorbereiding is, zal van toepassing zijn zodra hij verschijnt)
• [NBN S 01-401] - Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan komfort in
gebouwen te vermijden (1987) (de nieuwe norm die in voorbereiding is, zal van toepassing zijn
zodra hij verschijnt)
• [NBN ISO 717-1] - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen Deel 1: Luchtgeluidisolatie (1997)
• [NBN ISO 717-2] - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen Deel 2 : Kopgeluidisolatie (1997)
• [NBN B 62-002] - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen
(1987) + addendum 1 (2001) (nieuwe teksten in voorbereiding)
• [NBN B 62-200] - Bepaling van de thermische geleidbaarheid of van de thermische permeantie
van de bouwmaterialen - Algemeenheden (1977)
• [NBN B 62-201] - Bepaling in droge toestand van de thermische geleidbaarheid of van de
thermische permeantie van de bouwmaterialen door de methode van de verwarmingsplaat met
schutring (1977)
• [NBN EN ISO 8990] - Warmte-isolatie - Bepaling van de stationaire
warmtegeleidingseigenschappen - Methode met de gekalibreerde en afgeschermde warmtekast
• [SWL CALA] is een "Gids voor Goede Praktijken" die o.a. de integratie van personen met een
handicap beoogt, en vormt geen reglementering.
De elementen uit metselwerk die bedoeld worden door het toepassingsgebied van Eurocode 6 en
zijn nationale bijlagen (normen [NBN EN 1996-1-2: ANB] en [STS 22]) zijn van uiteenlopende aard:
• elementen uit gebakken aarde [NBN EN 771-1],
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• elementen uit kalkzandsteen [NBN EN 771-2],
• elementen uit beton [NBN EN 771-3],
• elementen uit geautoclaveerd cellenbeton [NBN EN 771-4],
• elementen uit kunststeen [NBN EN 771-5]
• elementen uit natuursteen [NBN EN 771-6]

- Materiaal
Metselwerkelementen
• [NBN B 23-002]/add2 voor de vorstbestendigheid
• [NBN B 27-009] - Keramische producten voor wand- en vloerbekleding - Vorstbestendigheid:
vorstdooicyclussen (addendum 2= vorstproeven op de bakstenen) (1996)
• [NBN B 27-010] - Vorstbestendigheid - Vermogen tot wateropslorping door capillariteit (1983)
• [NBN B 27-011] - Prestatiecriteria + addendum (1987)
• [NBN EN 1745] - Metselwerk en metselwerkproducten - Methoden voor het vaststellen van de
ontwerpwaarden voor de thermische eigenschappen.
• [NBN EN 771-1] - Voorschriften voor metselstenen - Deel 1: Metselbaksteen (2011)
• [NBN EN 771-2] - Voorschriften voor metselstenen - Deel 2: Metselstenen van kalkzandsteen"
(2011)
• [NBN EN 771-3] - Voorschriften voor metselstenen - Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en
lichte granulaten)(2011)
• [NBN EN 771-4] - Specificaties voor metselstenen - Deel 4: Cellenbetonsteen (2011) • [PTV 21002] - Geautoclaveerde cellenbetonmetstelstenen • [PTV 21-002] - Uitgave 2 – 2011
• [NBN EN 771-5] - Voorschriften voor metselstenen - Deel 5: Metselstenen van kunststeen (2011)
• [NBN EN 771-6] - Voorschriften voor metselstenen - Deel 6 : Metselstenen van natuursteen
(2011)
• [NBN EN 772] Deel 1 t.e.m. 21 - Metselsteenproeven
• [PTV 21-001] - Uitgave 2 – 2011
• [PTV 21-001] - Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten).
• [PTV 21-003] - Uitgave 2 – 2011
• [PTV 21-003] - Metselstenen van kalkzandsteen
• [PTV 23-002] - Gevelbakstenen (24/01/2012)
• [PTV 23-003] - Bakstenen voor niet-decoratief metselwerk (24/01/2012)
Industriële metselmortels
• [NBN EN 998-2] - Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel.
• [NBN EN 1015] - Proeven voor metselmortel.
• [TRA 651] - Metselmortel volgens [NBN EN 998-2] en voegmortel prestatievoegmortel aanvullend
volgens de CUR-Aanbeveling 61.
Bestanddelen van de in situ gedoseerde metselmortels
• [NBN EN 413-1] - Metselcement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria.
• [NBN EN 413-2]- Metselcement - Deel 2 : Beproevingsmethoden.
• [NBN EN 197-1] - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria
voor gebruikelijke cementsoorten
• [NBN EN 197-2] - Cement - Deel 2 : Overeenkomstigheidsbeoordeling
• [NBN EN 459-1] - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria
• [NBN EN 459-2] - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden
• [NBN EN 459-3] - Bouwkalk - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling.
• [NBN EN 13139] - Toeslagmaterialen voor mortel
• [NBN EN 13055-1] - Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton en
mortel.
• [NBN EN 934-1] - Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Algemene eisen
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• [NBN EN 934-3+A1] - Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3: Hulpstoffen voor
metselmortel - Definities, eisen, overeenkomstigheid, markering en etikettering.
Toebehoren van metselwerk (bevestigingen, wapeningen, consoles, lateien)
• [NBN EN 845-1] - Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 1: Spouwhaken, bandstaal,
balkschoenen en kraagijzers.
• [NBN EN 845-2] - Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien
• [NBN EN 845-3]- Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 3: Lintvoegwapening van staal.
• [NBN EN 846] - Deel 1 t.e.m. 14 - Proeven voor metselwerktoebehoren

- Uitvoering
• [NBN EN 1996-1-1] (2006) / AC (2009) / ANB (2010)] Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van
constructies van metselwerk - Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van
gewapend en ongewapend metselwerk - Nationale bijlage.
• [NBN EN 1996-1-2: ANB] (2005) / AC (2010) / ANB (2012)] Eurocode 6 - Ontwerp en berekening
van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand - Nationale bijlage.
• [NBN EN 1996-2 ANB] (2006)/AC (2009) / ANB (2010)] Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van
constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van
metselwerk - Nationale bijlage.
• [NBN EN 1996-3](2006)/AC(2009)/ANB(2012)] Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van
constructies van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor nietgewapende constructies van metselwerk - Nationale bijlage.
• [STS 22] - Deel 3 - Metselwerk voor laagbouw (Versie 2013)
• [NBN EN 845-3:2013+A1]
• [TV 208]
• [STS 04 reeks]

21.2

Niet-dragend metselwerk
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "niet-dragend metselwerk" omvat alle elementen, werken en leveringen voor de
uitvoering van de niet-dragende binnenmuren uit "metselstenen" (volgens de nomenclatuur kan
het om bakstenen of blokken van uiteenlopende aard gaan).
De eenheidsprijzen uit deze post moeten altijd het volgende omvatten:
• de voorbereiding van de werken, de installatie van de steigers, beschermingen...;
• de levering en de voorbereiding van de bakstenen of metselstenen en de voorgeschreven mortel,
cementmortel of lijmmortel…;
• de uitvoering van het eigenlijke metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen...;
• de vereiste vochtisolaties tegen opstijgend vocht;
• de muuropeningen zelf; de lateien en balken in de muuropeningen, de deur- en
vensteropeningen;
• de openingen, en hun lateien, die nodig zijn voor de doorvoeren van de leidingen van de Speciale
Technieken;
• de nodige klossen voor de bevestiging van het binnenschrijnwerk;
• de verdeelbalken en de neutstenen uit gewapend beton, op de door de "Stabiliteit" vereiste
plaatsen;
• het meegaand voegwerk voor zichtbaar blijvend metselwerk;
• de verankeringen, verbindingselementen en/of -wapeningen aan kruisingen van muren;
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• in voorkomend geval, het plaatsen van buitenhoekbeschermers en het schilderklaar afwerken
van de vlakken (bv. voor de gipsbokken / ...);
• het verwijderen van de beschermingen, de steigers, de zeilen die geïnstalleerd werden voor de
werken;
het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.
• alle bijhorigheden en werken die nodig zijn met betrekking tot de naleving van de eisen op het
vlak van brandveiligheid en akoestische en energetische prestaties van het gebouw…

- Belangrijke opmerkingen
LET WEL!
De lateien van de muuropeningen en andere structuurelementen, in gewapend beton, in staal, zijn
integraal in de eenheidsprijs van elke metselwerkpost begrepen, ongeacht de aard van het
verwerkte materiaal. Ze worden dus niet afzonderlijk verrekend in het deel Stabiliteit.

UITVOERING / VERWERKING
Conform afdeling "21 - Bovenbouw in metselwerk".
De niet-dragende muren zijn "onafhankelijk" van elke aangrenzende dragende constructie. De
verbindingen van de niet-dragende muren met andere elementen van de draagstructuur
beantwoorden aan de nodige eisen die worden opgelegd door de brandweerstand, waarbij
voldoende bewegingsvrijheid moet worden geboden om uitzetting en krimp te ondergaan zonder
te barsten.

CONTROLES
Conform afdeling "21 - Bovenbouw in metselwerk".

21.22

Niet-dragend metselwerk van blokken

21.22.2 Niet-dragend metselwerk van betonblokken
21.22.2x Niet-dragend metselwerk van betonblokken
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens de aanduidingen op de plannen, details en gedetailleerde meetstaat

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De betonblokken zijn vervaardigd uit agglomeraten van inerte natuurlijke of kunstmatige
granulaten, hydraulische bindmiddelen en eventuele hulpstoffen of additieven. Ze zullen voldoen
aan de voorschriften van PTV 21-001. De niet-minerale granulaten dienen van nature of door
behandeling rotbestendig, onbrandbaar en onontvlambaar te zijn. Zij zijn minstens één maand oud
voordat ze op bouwplaats verwerkt worden. De aannemer legt een monster en de fiche van de
prestaties ter goedkeuring voor aan de ontwerper.
Specificaties
Nominale muurdikte: volgens de aanduidingen op de plannen
Formaat (l x b x h): modulair formaat
De blokken zijn: vol of hol
Oppervlaktetextuur: fijnkorrelig
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Criteria op het vlak van de prestaties
Kwaliteitscategorie: 6-1,6 / 8-1,9 (volgens de tabel)
(p drukt de volumieke massa uit)
Klasse f (fb in N/mm2) niet- Klasse rho( in
dragend
kg/m3)

Kwaliteitscategorie

f 2 (fb> 2)

0,8 (p< 800 kg/m3)

2- 0,8

f 3 (fb> 3)

0,8 (p< 800 kg/m3)

3- 0,8

f 4 (fb> 4)

1,2 (p< 1200
kg/m3)

4-1,2

f 6 (fb> 6)

1,6 (p< 1600
kg/m3)

6-1,6

f 8 (fb> 8)

1,9 (p< 1900
kg/m3)

8-1,9

f 10 (fb> 10)

2,2 (p< 2200
kg/m3)

10-2,2

f 15 (fb> 15)

2,2+ (p >= 2200
kg/m3)

15-2,2+

Hygrometrische zwelling en krimp: < 0,45 mm/m;

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De traditionele metselmortel (volgens [NBN EN 998-2]) beantwoordt aan:
• categorie M5 voor blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht van minder dan 1200 kg/m3.
• categorie 8 voor holle blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht van meer dan 1200 kg/m3
en voor volle blokken van de kwaliteitscategorie 4 -1,2 en 6 -1,6.
• categorie 12 voor holle blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht van meer dan 1900 kg/m3
en voor volle blokken van de kwaliteitscategorie 8 -1,9 en 10 -2,2

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
De muurvlakken worden uitgevoerd als metselwerk dat bestemd is om zichtbaar te blijven: volgens
plannen en meetstaten.
De muren en verticale verbindingen worden meegaand gevoegd
Voor metselwerk dat bestemd is om zichtbaar te blijven, worden er uitsluitend intacte blokken
gebruikt.
• oppervlaktestructuur: glad
• tint: lichtgrijs
• kleurschakering: effen
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De verdeling van de belastingen van de lateien gebeurt, naar keuze van de aannemer, met:
• holle elementen die gevuld moeten worden met beton of mortel
• volle blokken
Verankeringen:
• overeenkomstig artikel 21.42.
Brandweerstand:
• volgens de aanduidingen op de plannen in voorkomend geval en de wetgeving ter zake, in het
bijzonder op het vlak van compartimentering; de post omvat de brandwerende dichtstopping en
de opzwellende brandwerende omtrekvoegen EI (duur brandweerstand naargelang het geval)
zodanig dat de REI-graad die voor de gehele muur wordt gevraagd, gewaarborgd is.

METINGSWIJZE
• Eenheid, m2 of m3 volgens aanduiding in de meetstaat;
• Netto aantal; openingen kleiner dan 0.5 m2 worden niet afgetrokken, ze worden gemeten als een
volle muur;
• De afmeting van de muren wordt in de as van het element gemeten;
• De spouw van een muur of dubbele muur wordt niet geteld;
• Het metselwerk van de technische kokers wordt gemeten als een volle muur voor doorsneden
kleiner dan 0,12 m2 (ca. 30x40 cm).

- meetcode:
·
·

Netto aantal; openingen kleiner dan 0.5 m² worden niet afgetrokken
Dragend metselwerk en metselwerk op de dragende assen zijn begrepen in het deel Stabiliteit.

21.6

Voegwerk

21.61

Voegwerk

21.61.1 Voegwerk
21.61.1b Voegen van zichtbaar metselwerk
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Wat betreft de opvoeging van de blokken van zichtbaar binnenmetselwerk dat niet bepleisterd
wordt, dient er een bijzondere aandacht te worden besteed aan de metselvoegen teneinde een
esthetisch resultaat te verkrijgen.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
[TV 208] - Opvoegen van metselwerk
De voegen worden eerst uitgekrabd en de aannemer zal, op zijn verantwoordelijkheid, nagaan of
de twee mortels die met elkaar in contact gebracht worden verenigbaar zijn.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat dit werk perfect verzorgd uitgevoerd
moet worden gezien zijn functie.
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De voegmortel beantwoordt aan de aanduidingen van de Europese norm NBN EN 998-2.
Druksterkte: categorie M2,5 (2,5 N/mm²).
De opvoeging betreft alle muren waar het blok bestemd is om zichtbaar te zijn, inclusief de voegen
van de stenen, de ramen, enz.

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
De voegen worden opengemaakt tot op een voldoende diepte en geborsteld om de opvoeging te
kunnen uitvoeren in overeenstemming met de regels van het vak.
Type en kleur van de voegen worden gekozen op basis van een monster van minimum 1,5 m2, in
situ uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de Ontw., en dat door hem goedgekeurd zal zijn.
Na schoonmaak van de opgevoegde muren in parement zal het geheel perfect homogeen zijn.
De eenheidsprijs omvat de reiniging, het uitkrabben, de opvoeging, de steigers en de schoonmaak
van de vloer.

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
M2 op te voegen muur, muuropeningen kleiner dan 1m² niet afgetrokken.
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Structuurelementen in beton
BESCHRIJVING
BELANGRIJKE OPMERKING
Deze afdeling wordt beschreven door het studiebureau voor "Stabiliteit".
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.

- Definitie / Omvat
Alle structuurwerken in beton.
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Structuurelementen uit staal
BESCHRIJVING
BELANGRIJKE OPMERKING
Deze afdeling wordt beschreven door het studiebureau voor "Stabiliteit".
De Aannemer wordt naar dat deel verwezen.

- Definitie / Omvat
Alle structuurwerken in staal.
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Structuurelementen in hout
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
BELANGRIJKE OPMERKING
Bij de uitvoering houdt de Aannemer rekening met:
• het deel "Stabiliteit".
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• de elementen van deze afdeling die ook een beschrijving van draagstructuur uit massief hout
omvatten.

MATERIALEN
PRIMAIRE STRUCTUURELEMENTEN
MASSIEF HOUT
• Het hout dat gebruikt wordt voor de structurele elementen moet gesorteerd en gemarkeerd zijn
in overeenstemming met [NBN EN 14081].
• Het gebruikte hout is afkomstig van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• De minimale kwaliteit van het massief hout voor structureel gebruik is de visuele klasse ST-III en
de mechanische sterkteklasse C18, volgens [NBN EN 338].
• Het vochtgehalte van het hout bedraagt maximum 20%. Voor naaldhout met een doorsnede
groter dan ongeveer 6x15cm, mag het vochtgehalte van het hout niet meer bedragen dan 16% bij
de plaatsing.
• De bepalingen van [STS 04], [STS 04.1], [STS 04.2], en [STS 31] zijn van toepassing.
Gelamineerd fineerhout (‘laminated veneer lumber’ – LVL - bois lamifie)
• De bepalingen van [NBN EN 14374] zijn van toepassing.
• De elementen worden vervaardigd uit gelijmde fineerplaten van naaldhout.
• Na vervaardiging bedraagt het vochtpercentage van LVL maximum 12% en worden de LVL
elementen verpakt in plastic folie, zodat het vochtpercentage niet meer kan veranderen tijdens het
transport.
• Het gebruikte hout is afkomstig van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
Lichte composiet elementen
• De betrokken lichte composietelementen zijn balken en/of palen waarvan minstens één van de
structurele elementen uit houtachtig materiaal vervaardigd is. De elementen zijn altijd
samengesteld uit een kern, flenzen en connectoren (bv. I-balken, tralie…).
• De voorschriften van [ETAG 011] zijn van toepassing.
• Het gebruikte hout is afkomstig van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
BEKLEDINGEN
Houtachtige bekledingen.
OSB
Het betreft platen met lange, smalle, gerichte spanen (OSB – Oriented Strand Board) die
aangebracht worden als bekleding voor verticale wanden, vloeren en/of daken.
Deze platen bestaan uit verschillende lagen houten spanen op elkaar (gericht in een vooraf
bepaalde richting), die onderling gebonden zijn door een bindmiddel.
• De OSB-platen voldoen aan de eisen van [NBN EN 300].
• Alleen platen van klasse E1 voor wat het formaldehydegehalte betreft volgens [NBN EN 717]
mogen worden aangebracht.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Type van plaat volgens [NBN EN 300]: type OSB-3
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking van de kanten: recht of met messing en groef volgens specifieke voorschriften van dit
dossier in voorkomend geval
SPAANPLATEN
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Het betreft spaanplaten die aangebracht worden als bekleding voor verticale wanden, vloeren
en/of daken. Ze bestaan uit kleine deeltjes uit hout (spaanders) of andere lignocellulosematerialen,
waarvan de lijmsterkte verzekerd wordt door een organisch bindmiddel.
• De spaanplaten voldoen aan de eisen van [NBN EN 312].
• Er mogen enkel platen van klasse E1 voor het formaldehydegehalte (volgens [NBN EN 120: 1992])
aangebracht worden.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Type van plaat volgens [NBN EN 312]: type P5 of P7
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking van de kanten: "recht" of "met messing en groef" volgens specifieke voorschriften van
dit dossier in voorkomend geval.
FINEER
Het betreft fineerplaten die aangebracht worden als bekleding voor verticale wanden en/of
vloeren. Ze bestaan uit diverse fineerlagen die op elkaar gelijmd in de tegengestelde richting als de
nerf.
• De fineerplaten voldoen aan de eisen van [NBN EN 636].
• Alleen platen van klasse E1 voor wat het formaldehydegehalte betreft volgens [NBN EN 717]
mogen worden aangebracht.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Type van plaat volgens [NBN EN 636] :
fineerplaat gebruikt in een vochtige omgeving - type 2
fineerplaat gebruikt in een buitenomgeving - type 3
• De eisen voor de verlijmingskwaliteit (volgens [NBN EN 314]) zijn afhankelijk van de omgeving
waarin de platen worden aangebracht: dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
Voor platen in een vochtige omgeving: verlijmingsklasse 2
Voor platen in een buitenomgeving: verlijmingsklasse 3
Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie
MDF
Medium-Density Fibreboard (MDF) is een gelaagde plaat met een halfharde compactheid. De
houtvezels worden gedroogd en gebonden door middel van harsen. Deze platen kunnen worden
aangebracht als bekleding voor verticale wanden en/of vloeren.
• De MDF-platen voldoen aan de eisen van [NBN EN 622]
• Er mogen enkel platen van klasse E1 voor wat het formaldehydegehalte betreft (volgens [NBN EN
717]) aangebracht worden.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Type van plaat volgens [NBN EN 622]: MDF.HLS
• Soortelijk gewicht (samenpersing): minstens 600 kg/m³
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking van de kanten: recht of met messing en groef volgens specifieke voorschriften van dit
dossier in voorkomend geval
LVL
Het betreft platen van gelijmd gelamelleerd hout (LVL – Laminated Veneer Lumber) die
aangebracht worden als bekleding voor verticale wanden, vloeren en/of daken. Ze bestaan uit
diverse lagen fineer met evenwijdige vezels die aan elkaar gelijmd zijn.
• De platen voldoen aan de eisen van de jongste van kracht zijnde normen.
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• Er mogen enkel platen van klasse E1 voor wat het formaldehydegehalte betreft (volgens [NBN EN
120]) aangebracht worden.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking: niet geschuurd, geschuurd langs 1 zijde of geschuurd langs 2 zijden volgens specifieke
voorschriften van dit dossier in voorkomend geval
ISOLATIE VAN HOUTVEZEL
Het betreft platen die samengesteld zijn uit vezels van naaldhout die samengeperst worden tot
platen. Deze platen kunnen worden aangebracht als bekleding voor verticale wande, vloeren en/of
daken.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking van de kanten: recht of met messing en groef volgens specifieke voorschriften van dit
dossier in voorkomend geval
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d: maximum 0.050 W/mK of volgens specifieke
voorschriften van dit dossier in voorkomend geval
CEMENTGEBONDEN HOUTVEZELPLATEN
Het betreft cementgebonden houtvezelplaten die bestaan uit cement, houtvezels en additieven. Ze
kunnen worden aangebracht als bekleding voor verticale wande, vloeren en/of daken.
• De cementgebonden houtvezelplaten voldoen aan de eisen van [NBN EN 634].
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking van de kanten: recht of met messing en groef volgens specifieke voorschriften van dit
dossier in voorkomend geval
GIPSPLATEN
Met karton omhulde gipsplaten
De bekledingsplaten uit gips worden gebruikt als niet-structurele binnenbeplating voor verticale
wanden, vloeren en daken.
• Type: Type A / Type D (vastgelegde dichtheid – verbeterde akoestische prestaties) / Type F (met
verbeterde cohesie van de kern bij hoge temperatuur, ook "RF-plaat" genoemd) / Type P (platen
die geschikt zijn om een gipsbepleistering aan te brengen) / Type H (met verminderde
wateropslorping) volgens [NBN EN 520].
• Afmetingen van de platen:
Dikte van de platen: minimum 12.5 mm of volgens specifieke voorschriften van dit dossier in
voorkomend geval. Lengte: minstens de vrije hoogte van het lokaal
• Langsranden volgens [NBN EN 520]:
voor de platen type A, D, F en H: recht / afgeschuind / verdund / half-afgerond / verdund halfafgerond / afgerond volgens specifieke voorschriften van dit dossier in voorkomend geval
voor de platen van type P: recht / afgerond volgens specifieke voorschriften van dit dossier in
voorkomend geval
• Volgens de Beslissing van 7 augustus 2003 (2003/593/EG) en de erin opgenomen voorwaarden,
behoren de bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse
A2-s1, d0 voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens zeer
nauwkeurige voorwaarden:
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• Mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout; de holte tussen de platen en
het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van
brandreactieklasse A2-s1, d0.
• Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond die minstens een
brandreactie van klasse A2-s1, d0 vertoont.
Vezelversterkte gipsplaten
Het betreft gelaagde platen, vervaardigd uit gips en cellulosevezels afkomstig van gerecycleerd
papier. Ze kunnen worden gebruikt als binnenbekleding van verticale wanden, vloeren en daken.
• De vezelversterkte gipsplaten voldoen aan de eisen van [NBN EN 15283].
• Brandreactieklasse: A2-s1, d0 (volgens [NBN EN 13501])
• Opvoeging: gipsvoeg.
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• De schuifsterkte van de wanden die samengesteld zijn uit deze platen bedraagt minimum: 2,0 /
2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m volgens de toepasselijke technische eisen of volgens specifieke voorschriften
van dit dossier in voorkomend geval
• Afwerking van de kanten: recht / afgeschuind volgens specifieke voorschriften van dit dossier in
voorkomend geval
PLATEN UIT VEZELCEMENT
Het betreft cementgebonden vezelplaten, vervaardigd uit cement, minerale vulstoffen, organische
versterkingsvezels en additieven, die gebruikt worden als binnenbekleding van de verticale
wanden, vloeren en/of daken.
• De cementgebonden vezelplaten voldoen aan de eisen van [NBN EN 12467].
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Afwerking van de kanten: recht / messing en groef volgens specifieke voorschriften van dit
dossier in voorkomend geval
• De schuifsterkte van de wanden die samengesteld zijn uit deze platen bedraagt minimum: 2,0 /
2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m volgens de toepasselijke technische eisen of volgens specifieke voorschriften
van dit dossier in voorkomend geval
• klasse van brandweerstand: volgens [NBN EN 13501] volgens de toepasselijke technische eisen of
volgens specifieke voorschriften in dit dossier in voorkomend geval
• De bekleding wordt gebruikt als niet-structurele bekleding en verzorgt de functie van lucht- en
winddicht dampdoorlatend regenscherm en moet bovendien beantwoorden aan de bepalingen
van [NBN EN 14964].
PLATEN VAN CALCIUMSILICAAT
Het betreft calciumsilicaatplaten met mineraal bindmiddel, die gebruikt worden in constructies
waar een verhoogde brandweerstand gevraagd wordt. Ze kunnen worden gebruikt als bekleding
voor wanden, vloeren en daken.
• Brandreactieklasse: A1 (volgens [NBN EN 13501])
• Opvoeging: gipsvoeg
• Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Dikte van de plaat: zie plannen en/of stabiliteitsstudie.
• Brandweerstand: REI 60 / REI 120 / REI 240 volgens de toepasselijke technische eisen of volgens
specifieke voorschriften van dit dossier in voorkomend geval
• De schuifsterkte van de wanden die samengesteld zijn uit deze platen bedraagt minimum: 2,0 /
2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m volgens de toepasselijke technische eisen of volgens specifieke voorschriften
van dit dossier in voorkomend geval
• Afwerking van de kanten: recht / afgeschuind volgens specifieke voorschriften van dit dossier in
voorkomend geval
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ISOLATIE
Minerale wol
• Halfstijve platen van minerale wol volgens [NBN EN 13162]. Het materiaal beschikt over een
verklaring van geschiktheid voor het gebruik volgens de voorschriften van het element.
• Het gebruikte isolatiemateriaal is geschikt voor aanbrenging in getimmerde structuren.
Verzakking van de isolatieplaten moet absoluut vermeden worden.
• Brandreactie: klasse A1 (euroklasse volgens [NBN EN 13501])
Cellulosevlokken
• De cellulosevlokken worden vervaardigd uit gerecycleerd papier, waaraan aggregaten
toegevoegd worden om de bescherming tegen insecten, schimmel en brand te waarborgen.
• De cellulosevlokken beschikken over een verklaring van geschiktheid voor het gebruik volgens de
voorschriften van het element.
• Brandreactie: minimum klasse B-s2,d0 (euroklasse volgens [NBN EN 13501])
• Dampdiffusieweerstandsgetal µ: 1 of 2
Houtwol
• De houtwolisolatie bestaat uit vezels van naaldhout.
• Het gebruikte hout zal afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• De elementen van houtwol beantwoorden aan de bepalingen van de norm [NBN EN 13168].
• Het gebruikte isolatiemateriaal is geschikt voor aanbrenging in getimmerde structuren.
Verzakking van de isolatieplaten moet absoluut vermeden worden.
Specificaties Rotswol
OPTIE 1: houtwolplaten. Afwerking van de kanten: recht / messing en groef volgens specifieke
voorschriften van dit dossier in voorkomend geval. OPTIE 2: houtwolvlokken. De minimale
dichtheid zoals gedefinieerd in de verklaring van geschiktheid voor het gebruik (volgens de
voorschriften van artikel 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria) moet worden nageleefd.
LATWERK VOOR BINNENAFWERKING
Het latwerk wordt niet-structureel toegepast. Het is voorzien om de plaatsing mogelijk te maken
van de afwerkingsplaten, om openingen voor leidingen te maken…
Houten latwerk
• Houtsoort: naaldhout (vurenhout, pijnboomhout, douglas...)
• Het gebruikte hout is afkomstig van bossen die duurzaam beheerd worden volgens de
voorschriften van het element.
• Vochtgehalte van het hout maximum 20% volgens [STS 04.1]
• Tolerantie: klasse 2 volgens [NBN EN 336]
• Dikte: zie plannen
• Hartafstand: maximum 60 cm
Metalen latwerk
• Metalen U-, C- of buisprofielen
• Dikte: zie plannen
• Hartafstand: maximum 60 cm
STEUN- EN BEVESTIGINGSMATERIALEN
De nodige maatregelen moeten worden genomen om de steun- en bevestigingsmaterialen te
beschermen tegen corrosie. De bepalingen van hoofdstuk 4 Duurzaamheid van [Eurocode 5] zijn
van toepassing. Tabel 4.1 uit dit hoofdstuk vermeldt de minimale eisen voor de
corrosiebescherming van de bevestigingselementen.
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Metalen schoenen
Het betreft toebehoren bestemd voor de verbinding van verscheidene balken of voor de
verbinding van de balken en de wanden.
• De metalen schoenen bestaan uit verzinkt plaatstaal of roestvast plaatstaal.
• Het verzinkt staal bezit een elasticiteitsgrens van minstens 250 N/mm² en een treksterkte van
minstens 330 N/mm² (S250 GD).
• De verzinking beantwoordt aan kwaliteit Z275 volgens [NBN EN 10326].
Beugels
Het betreft connectoren die de stijlen rechtstreeks met de fundering verbinden om de
schuifsterkte van de wanden te verhogen.
• De beugels moeten voorzien zijn van een corrosiebescherming door galvanisering.
Schroeven
Het betreft schroeven en tirefonds bestemd voor de verbinding van de diverse elementen van de
houten structuur.
• De schroeven voldoen aan de bepalingen van [STS 31] en [NBN EN 14592].
Nagels
Het betreft nagels die bestemd zijn voor de verbinding van de diverse elementen van de houten
structuur.
• De nagels voldoen aan de bepalingen van [STS 31] en [NBN EN 14592].
Krammen
Het betreft krammen die bestemd zijn voor de verbinding van de diverse elementen van de houten
structuur.
• De krammen voldoen aan de bepalingen van [STS 31] en [NBN EN 14592].
Lijm
Het betreft lijm die bestemd is voor de verbinding van de diverse elementen van de houten
structuur.
• De lijmen voldoen aan de bepalingen van de normen NBN EN 301 (UF, MUF en RF lijmen), [NBN
EN 15425] (PU lijmen) of [NBN 12436] (caseïnelijmen).
• Indien contact met water niet kan worden uitgesloten, dan moet een lijm van type I (volgens
NBN EN 301) aangebracht worden. Indien de lijm aangebracht wordt in gebruiksklassen 1 en 2
(volgens [Eurocode 5]), dan mag een lijm van type II (volgens [NBN EN 301]) toegepast worden.
Metalen hechtplaten
Het betreft getande metalen hechtplaten voor de verbinding van bouwplaten uit hout.
• De metalen hechtplaten voldoen aan de bepalingen van [STS 31] en [NBN EN 14545].
• De metalen hechtplaten zijn gegalvaniseerd (gemiddeld 380 g/m²).

UITVOERING / VERWERKING
ALGEMEEN
De aannemer neemt in de werkplaats en op de bouwplaats alle nodige voorzorgsmaatregelen om
vervorming van de elementen tijdens de werken te vermijden.
Elementen die defecten of schade vertonen ten gevolge van de productie, het transport en/of de
opslag worden niet geplaatst en worden zo snel mogelijk vervangen door nieuwe elementen.
Bij de productie worden de elementen voorzien van alle uitsparingen en alle doorboringen die
nodig zijn voor de doorvoering van leidingen zoals aangeduid op de plannen. Er mogen geen
doorboringen a posteriori in de elementen gemaakt worden zonder de voorafgaande goedkeuring
van de architect en/of de stabiliteitsingenieur.
De geprefabriceerde elementen van verticale wanden, vloeren en daken worden bij de levering en
op de bouwplaats doeltreffend beschermd tegen eventuele ongunstige weersomstandigheden,
vocht, beschadiging of vervuiling. Contact met de grond is niet toegelaten.
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Tussen de fundering en de onderregel van de wanden wordt een waterdichtingsmembraan
geplaatst om te vermijden dat de houten structuur het vocht absorbeert. Dit membraan wordt tot
boven het niveau van de afgewerkte vloer geplaatst.
De architect duidt in het bestek, de plannen en/of de uitvoeringsdetails aan waar de waterdichte
membranen ter voorkoming van vochtbruggen moeten worden voorzien en waar de isolatie ter
voorkoming van thermische bruggen moet worden geplaatst. Indien die gegevens niet vermeld zijn
in het dossier van offerteaanvraag, wint de aannemer daarover inlichtingen in alvorens de werken
aan te vatten.
De aannemer stelt alle voorbereidende productie- en werktekeningen op.
De aannemer plaatst de lege kokers voor de voorziene elektrische voeding in de dikte van de
houten structuurelementen.
TOEGELATEN TOLERANTIES
Tenzij strengere tolerantie opgegeven worden door de Ontw., moeten alle structurele elementen
uit massief hout voldoen aan tolerantieklasse 2 volgens [NBN EN 336]. Voor gelijmd gelamelleerd
hout gaat het om [NBN EN 390]. In voorkomend geval moeten de geprefabriceerde elementen van
de houten structuur met metalen hechtplaten voldoen aan de eisen van [NBN EN 14250].
De tolerantie-eisen uit de volgende tabel worden nageleefd:
• de verticaliteit over de totale hoogte van de constructie: ± 35 mm
• het hoogteverschil: ± 3 mm / ± 1 mm (¹)
• de vlakheid: ± 5 mm / 2 m
• de afmetingen van de gevel: ± 10 mm / 10 m
• de haaksheid van de gevel: ± 10 mm / 10 m
(¹) Deze tolerantie van ± 1 mm is van toepassing voor hechtende toepassingen.
STUDIES
Studies ten laste van de aannemer.
De kosten voor de uitvoering van structurele, akoestische, thermische, brandweerstandsstudies...
voor de complexe houtbouwelementen zijn begrepen in de prijs van de aanneming. De
berekeningsnota’s en uitvoeringstekeningen die opgesteld zijn door de ingenieur, die door de
aannemer belast werd met de stabiliteitsstudie, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Ontw.
vóór het begin van de werken en uiterlijk twee maanden na de toewijzing van de werken. Ze
worden opgesteld in overeenstemming met de aanduidingen in het dossier voor de opdracht voor
werken (plannen, bestekken, borderellen...) en aangevuld op basis van [NBN EN 1995].
Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan de structurele dimensionering van de dakmuurtjes.
In functie van hun hoogte moeten ze worden beschouwd als "uitkragend" en moeten ze indien
nodig metalen versterkingen omvatten.
HOUTACHTIGE BEKLEDINGEN
• De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten worden nageleefd.
GIPSPLATEN
• De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten worden nageleefd.
• Geen enkele onregelmatigheid (scherpe randen, groeven, bramen...) mag zichtbaar blijven.
PLATEN UIT VEZELCEMENT
• De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten worden nageleefd.
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• Geen enkele onregelmatigheid (scherpe randen, groeven, bramen...) mag zichtbaar blijven.
PLATEN VAN CALCIUMSILICAAT
• De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten worden nageleefd.
• Geen enkele onregelmatigheid (scherpe randen, groeven, bramen...) mag zichtbaar blijven.
ISOLATIE
Minerale wol
• De plaatsing wordt uitgevoerd volgens de regels van het vak en in overeenstemming met de
richtlijnen van de fabrikant.
• De isolatieplaten worden gezaagd op een breedte die enkele millimeter groter is dan de afstand
tussen de houten elementen, zodanig dat ze lichtjes ingeklemd worden en er geen andere
bevestigingen nodig zijn. Ook wanneer de lamel in de andere richting moet worden ingekort, wordt
een lichte overbemeting in acht genomen.
• Alle afdichtingsvoegen en/of open voegen moeten zorgvuldig opgevuld worden met minerale
wol in bulk en/of zorgvuldig dichtgestopt worden met isolatieschuim.
• Als de voorgeschreven laagdikte in verscheidene lagen gerealiseerd wordt, dan moet de plaatsing
met gekruiste lagen uitgevoerd worden.
Cellulosevlokken
• De cellulosevlokken worden geplaatst volgens de bepalingen van de verklaring van geschiktheid
voor het gebruik (volgens de voorschriften van het element) en volgens de richtlijnen van de
fabrikant.
• De minimale dichtheid zoals gedefinieerd in de verklaring van geschiktheid voor het gebruik
(volgens de voorschriften van het element) moet worden nageleefd.
• De isolatie mag alleen geplaatst worden door een gekwalificeerde plaatsingsfirma, die
gecontroleerd wordt door de producent.
• Voor verticale wanden en daken:
Alvorens de isolatie in te blazen, worden alle dichtingsvoegen en alle openingen dichtgemaakt.
Daarna worden de nodige inblaasopeningen geboord in één kant van het compartiment.
De vlokken worden ingeblazen met het geschikte blaastoestel. Het compartiment moet volledig
gevuld worden, de geëiste dichtheid moet worden bereikt en de maximale zettingen zoals
gedefinieerd in de verklaring van geschiktheid voor het gebruik (volgens de voorschriften van het
element) mogen niet worden overschreden. De nodige dichtheden worden tijdens het inblazen
gecontroleerd.
Indien de binnen- of onderkant van het compartiment uit een dampscherm bestaat dat weinig
stijfheid vertoont, zal men indien nodig vooraf horizontale versterkingen moeten voorzien (zie
voorschriften van de fabrikant) om het dampscherm de nodige steun te geven tijdens het inblazen.
Na het inblazen van de vlokken worden de inblaasopeningen zorgvuldig dichtgemaakt, waarbij een
bijzondere aandacht besteed wordt aan de luchtdichtheid.
• Voor de vloeren: De plaatsen waar het onmogelijk is om cellulosevlokken in de holten te blazen,
zullen tijdens de constructie al gevuld worden met minerale wol.
Werkmethode identiek aan die van de verticale wanden en de daken of, indien de isolatie niet over
de volledige hoogte van de vloerbalken geplaatst moet worden, mogen de vlokken "open"
geblazen worden. In dat geval mag de aannemer de methode voor het aanbrengen van de isolatie
vrij kiezen.
Houtwolvlokken
• Voor verticale wanden en daken:
Alvorens de isolatie in te blazen, worden alle dichtingsvoegen en alle openingen dichtgemaakt.
Daarna worden de nodige inblaasopeningen geboord in één kant van het compartiment.
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De vlokken worden ingeblazen met het geschikte blaastoestel. Het compartiment moet volledig
gevuld worden, de geëiste dichtheid moet worden bereikt en de maximale zettingen zoals
gedefinieerd in de verklaring van geschiktheid voor het gebruik (volgens de voorschriften van het
element) mogen niet worden overschreden. De nodige dichtheden worden tijdens het inblazen
gecontroleerd.
Indien de binnen- of onderkant van het compartiment uit een dampscherm bestaat dat weinig
stijfheid vertoont, zal men indien nodig vooraf horizontale versterkingen moeten voorzien (zie
voorschriften van de fabrikant) om het dampscherm de nodige steun te geven tijdens het inblazen.
Na het inblazen van de vlokken worden de inblaasopeningen zorgvuldig dichtgemaakt, waarbij een
bijzondere aandacht besteed wordt aan de luchtdichtheid.
• Voor de vloeren: De plaatsen waar het onmogelijk is om houtwol in de holten te blazen, zullen
tijdens de constructie al gevuld worden met minerale wol.
Werkmethode identiek aan die van de verticale wanden en de daken of, indien de isolatie niet over
de volledige hoogte van de vloerbalken geplaatst moet worden, mogen de vlokken "open"
geblazen worden. In dat geval mag de aannemer de methode voor het aanbrengen van de isolatie
vrij kiezen.
LATWERK VOOR BINNENAFWERKING
Element opgenomen in de voorzetwanden.
• De dikte van het latwerk moet worden afgestemd op een perfecte inbouw van de elektrische
elementen (stopcontacten, schakelaars...).
STEUN- EN BEVESTIGINGSMATERIALEN
Metalen schoenen
• De stabiliteitsplannen vermelden de minimale karakteristieke sterkten van de schoenen, het
aantal en het type te gebruiken nagels.
• De schoenen maken het voorwerp uit van een verklaring van geschiktheid voor het gebruik
volgens de voorschriften van het element, in overeenstemming met [ETAG 015]. Vóór het begin
van de werken bezorgt de aannemer een volledige technische documentatie, vergezeld van een
exemplaar van de verklaring van geschiktheid voor het gebruik volgens de voorschriften van het
element, aan de ingenieur. Deze documentatie bevat een lijst van de karakteristieke
weerstandswaarden van de schoenen.
Beugels
• De beugels moeten worden geplaatst in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Metalen hechtplaten
• Vóór de uitvoering legt de aannemer een technische fiche van de metalen hechtplaten voor.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Elke aangeduide norm:
1°) moet worden toegepast
2°) wordt verstaan als "omvattende alle afgeleide delen", bijvoorbeeld [STS 04] omvat bij haar
toepassing [STS 04.1] [STS 04.2] [STS 04.3] [STS 04.4].
De Aannemer gebruikt van elke norm enkel de versie die het laatst werd uitgegeven op het
ogenblik van de indiening van zijn inschrijving.
• [STS 00.13] - Hout en houten structuren
• [STS 04] - STS 04 Hout en plaatmaterialen op basis van hout - STS 04.1 Structuurhout - STS 04.2
Schrijnwerkhout.
• [STS 31] - Timmerhout
• [NBN B 16-520] - Visuele sortering van structuurhout met rechthoekige doorsnede
• [NBN EN 10326] - Plaat en band van bouwstaal bekleed door continu dompelen
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• [NBN EN 120] - Houtachtige platen - Bepaling van het formaldehydegehalte
• [NBN EN 12467] - Vlakke vezelcementplaten
• [NBN EN 1313] - Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten
• [NBN EN 13162] - Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig
vervaardigde producten van minerale wol (MW)
• [NBN EN 13501] - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen
• [NBN EN 14081] - Houtconstructies - Structureel hout met rechthoekige doorsnede
• [NBN EN 14250] - Houtconstructies - Producteisen voor vooraf vervaardigde dragende delen met
metalen hechtplaten
• [NBN EN 14374] - Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor dragende toepassingen
• [NBN EN 15283] - Met vezel versterkte gipsplaten
• [NBN EN 1990] - Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp
• [NBN EN 1991] - Eurocode 1 - Belastingen op constructies
• [NBN EN 1995] - Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies
• [NBN EN 300] - Oriented Strand Boards (OSB)
• [NBN EN 312] - Spaanplaten
• [NBN EN 313] - Multiplex
• [NBN EN 314] - Multiplex - Kwaliteit van de lijmverbinding
• [NBN EN 336] - Hout voor dragende toepassingen - Afmetingen, toelaatbare maatafwijkingen
• [NBN EN 338] - Structureel hout - Sterkteklassen
• [NBN EN 390] - Gelijmd gelamelleerd hout - Afmetingen - Toelaatbare afwijkingen
• [NBN EN 520] - Gipsplaten
• [NBN EN 622] - Vezelplaten
• [NBN EN 634] - Cement-gebonden spaanplaat
• [NBN EN 636] - Multiplex - Specificaties
• [NBN EN 717] - Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de formaldehyde-emissie
• [ETAG 011] - Light Composite Wood-based Beams and Columns
• [ETAG 015] - Driedimensionale spijkerplaten

24.2

Structurele gehelen uit hout

24.21

Structuren uit hout

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
ALGEMEEN
De gedetailleerde plannen van de architect duiden aan op welke wijze de aansluiting "horizontale
structuur / verticale wanden" uitgevoerd moet worden.
Als het buitenparement van de verticale wanden verlengd moet worden op de dwarsrand van de
constructie van de horizontale structuur, dan moet dat duidelijk aangeduid worden op de
gedetailleerde tekeningen van de architect.
VOORWAARDEN VOOR EEN ALTERNATIEVE STRUCTUUR
Bij het begin van de werken mag de aannemer altijd een alternatieve draagstructuur voor de
opbouw van de verticale wanden voorstellen aan de directie.
Door middel van gedetailleerde tekeningen, technische fiches, proefverslagen, berekeningsnota's
en technische goedkeuringen, moet de aannemer aantonen dat, ten opzichte van de opbouw van
de wanden die beschreven is in het bestek:
• de bereikte prestaties op het vlak van stabiliteit identiek of beter zijn. De berekeningen moeten
worden gemaakt volgens [Eurocode 5].
• de bereikte thermische prestaties identiek of beter zijn. Er moet gebruik gemaakt worden van
het isolatiemateriaal zoals dat voorgeschreven is in het bestek.
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• de bereikte akoestische prestaties in overeenstemming met [NBN S 01-400-1] identiek of beter
zijn
• in voorkomend geval, de bereikte brandweerstand volgens de ‘basisnormen voor de preventie
van brand’ identiek of beter is
• de bereikte hygrothermische prestaties identiek of beter zijn
• de bereikte schokbestendigheid identiek of beter is
• de bereikte waterdichtheid identiek of beter is
• de op de plannen aangeduide wanddikte niet overschreden wordt om een maximale
bewoonbare oppervlakte te behouden zoals voorzien in het ontwerp
• in de wandopbouw een aparte spouw voorzien is voor de leidingen, wat toelaat om de
mogelijkheid te waarborgen om leidingen in te bouwen zonder schadelijke invloed op de
luchtdichtheid
• specifieke aspecten voor dit project: brandweerstand REI60
Indien hij kan aantonen dat de alternatieve opbouw van de verticale wanden die hij voorstelt in de
hierboven vermelde domeinen gelijkwaardig is aan de in het bestek beschreven opbouw van de
verticale wanden, dan mag de aannemer de verticale wanden uitvoeren in overeenstemming met
de alternatieve opbouw.
In dat geval verbindt de aannemer zich ertoe om deze alternatieve opbouw van de verticale
wanden te realiseren zonder dat dit een financiële weerslag heeft op onderhavig artikel. De
elementen van de alternatieve verticale wanden moeten beantwoorden aan de toepasselijke
specificaties van artikel "24 - Structuurelementen in hout" en van dit artikel.

24.21.1 Ter plaatse gemonteerde houten muren
24.21.1x Gevelmuren met houtskelet
BESCHRIJVING
Alle voorschriften van artikel 24.21.2 zijn van toepassing.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaten. Netto hoeveelheden

24.21.2 Geprefabriceerde houten structuren
24.21.2a Geprefabriceerde structuren met houtskelet
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de montage op de bouwplaats van structuurelementen die in de
werkplaats geprefabriceerd werden. Het bestek beschrijft de opbouw van de verticale wanden die
door de ontwerper gekozen werd.
Deze beschrijving van de opbouw van de verticale wanden waarborgt de noodzakelijke prestaties
van de verticale wanden. Het werk omvat meer bepaald alle elementen die opgenomen zijn in
24.21.1 Structuur met houten geraamte. Alle elementen van de houtskeletwanden worden
geprefabriceerd in de werkplaats.
Enkel de verbinding van wandelementen onderling en afwerkingswerken zijn toegelaten op de
bouwplaats:.
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MATERIALEN
De structuur van de wand moet een brandweerstand REI 60 waarborgen.
ELEMENTEN VAN HET GERAAMTE / STIJLEN
• Type: gelijmd-gelamelleerde balk van massief hout, klasse GL24h
• Houtsoort: naaldhout (vurenhout, pijnboomhout, douglas…)
• Dikte van de structuur uit stijlen: 45 mm
• Hartafstand: 60 cm
• Verduurzaming van het hout: A2.1 procedé volgens [STS 04.3] of natuurlijke
duurzaamheidsklasse 2
• Tolerantie: klasse 2 volgens [NBN EN 336]
ELEMENTEN VAN HET GERAAMTE / REGELS
Boven- en onderregels
• Idem stijlen
Muurplaten?
• Idem stijlen
Koppelregels
• Idem stijlen
ELEMENTEN VAN HET GERAAMTE / LATEIEN
Standaardlateien
• Idem stijlen
MEMBRANEN
Buitenmembranen
• brandwerend regenscherm dat sterk waterdampdoorlatend (H.P.V.), waterdicht en duurzaam
UV-bestendig is.
-achter een buitenbekleding met dichte voegen;
-achter een opengewerkt wandsysteem met: voegen tot 20 mm en een verhouding van voegen tot
de totale oppervlakte tot 20%.
• Materiaal: niet-geweven, wit polyester in combinatie met een speciale zwarte polyacrylcoating,
UV-bestendig.
• Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C
• Voorlopige bevestiging: spijkers met platte kop of roestvaste nieten.
• Treksterkte (EN 12311-1):
-ca. 270/230 N/5 cm vóór veroudering
-ca. 250/210 N/5 cm na veroudering (5000 u. UV)
• Waterdampdiffusieweerstand Sd/μd (EN 1931): ca. 0,02 m
• Waterdichtheid (EN 13859-1+2): waterdicht, klasse W 1
• λ-waarde: 0,17 W/(m.K)
• Gedrag bij brand (EN 13501-1): B-s2, d0
• Bestand tegen temperaturen: -40°C tot +80°C
• Gewicht: ca. 240 g/m2
• Afmetingen: 1,50 m x 50 m
Binnenmembranen
• Gewicht: minimum 150 g/m2 (± 10 g)
• Dikte: minimum 0,20 mm
• Treksterkte (in overeenstemming met [NBN EN 12311-2]):
• nieuw - lengterichting: minstens 150 N/50mm
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• nieuw – dwarsrichting: minstens 100 N/50mm
• Brandweerstand: klasse E (in overeenstemming met [NBN EN ISO 11925-2]) of beter volgens
[NBN EN 13501-1]
TYPES VAN WANDEN EN OPBOUW
Buitenwand
Totale wanddikte: volgens plannen, details en meetstaten.
U-waarde wand: volgens plannen, details en meetstaten conform EPB.
Buitenmembraan:
• zoals hierboven beschreven
• het buitenmembraan wordt enkel achter de geperforeerde gevelplaten geplaatst, rond de
vensteropeningen, aan de voet van de gevels en overal zoals voorzien in de details
Buitenparement:
• Dikte: 12 mm
• Materiaal: cementgebonden houtvezelplaten
• Afwerking van de kanten: tand en groef
• Brandreactieklasse: B-s1,d0
• Geschikte tape op alle voegen
Stijlen:
• Diepte: volgens plannen, details en meetstaten.
Boven- en onderregels:
• Diepte: volgens plannen, details en meetstaten.
Isolatie in het structureel element:
• Totale laagdikte: totale dikte van de wanden
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt lambda d: maximum 0.035 W/mK
• Materiaal: rotswol
Binnenmembraan:
• dikte: 0.20 mm
• Waterdampdoorlatendheid sd (= µd) (in overeenstemming met [NBN EN ISO 12572]): µd min.
185
Binnenbekleding:
• Dikte: 18 mm
• Materiaal: multiplexplaten
• Brandreactieklasse: B-s1,d2
• Waterdampdoorlatendheid sd (= µd) (in overeenstemming met [NBN EN ISO 12572]) : µd min.
185
• Waterdichtheid bij 50 Pa conform EN 13829: <0,001 m3/m2/h/Pa
• Brandweerstandsklasse van de bekledingen: D-s2,d0 (volgens [NBN EN 13501-1])
Dakopstanden:
Dezelfde structuur als de buitenwand, tussenparement en binnenmembraan.
Er worden OSB-3 platen geplaatst tegen het houten kader op de zijkant van het plat dak.

UITVOERING / VERWERKING
De voorschriften voor de uitvoering en de verwerking uit 24.21.1b Structuur met houten geraamte
zijn van toepassing.
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Het structureel parement moet verticaal geplaatst worden.
Voor de bekleding op de wanden, wordt de volgende methode gekozen: "hoogte van platen gelijk
aan de hoogte van de wand".

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
BEKLEDINGEN
Houtachtige bekledingen
Cementgebonden houtvezelplaten
• Brandweerstandsklasse van de bekledingen: B-s1,d0 (volgens [NBN EN 13501-1])
Aansluiting van de buitenmuren met verdiepingsvloeren
De aansluiting moet brandwerend zijn. Daartoe wordt de ruimte tussen de zijkant van de
vloerplaat / balk enerzijds en de agglomeraatplaat anderzijds gevuld met samengeperste rotswol
over de volledige hoogte van de aansluiting. De aansluiting moet een brandweerstand EI60
bereiken.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaten. Netto hoeveelheden.

26

Afdichten en isoleren

26.4

Isolatie
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze titel betreft de isolatiewerken, zowel om thermische als om akoestische redenen. De posten
omvatten alle leveringen en de werken met het oog op de realisatie van elke post.
Het globale concept en het bepalen van de isolatiedikten vallen niet onder de bevoegdheid van de
aannemer; de correcte verwerking om de vereiste prestaties te bereiken valt echter wel onder zijn
verantwoordelijkheid.
De isolatiewerken worden voorgeschreven binnen de specifieke delen naargelang hun toepassing.
Deze titel heeft betrekking op de isolatie die ontoegankelijk gemaakt wordt door de uitvoering van
werken die voorgeschreven worden in deel 2 (tussen 2 platen, achter een gemetseld parement,
enz.) en ook op de isolatie tussen de structuurelementen en de grond.
Voor de isolatie van de holle gevelmuren moet het ontwerp van de spouw beantwoorden aan de
uitvoeringsmodaliteiten van het parement (zie de algemene voorwaarden in hfdst. 21.3
Parementmetselwerk).
> Opmerking:
De volgende delen zullen worden geraadpleegd voor wat betreft:
• Deel 1: de isolatie onder vloerplaten en de isolatie onder fundering of zijdelings tussen fundering
en grond.
• Deel 3: de isolatie die ontoegankelijk wordt gemaakt door werken die voorgeschreven worden in
deel 3 (tussen dakstructuur en -dichting...)
• Deel 4: de buitenisolatie ten opzichte van de draagstructuur en de isolatie die niet opgenomen is
in de delen 1 tot 3 (achter wandsysteem, in verlaagd buitenplafond...)
• Deel 5: de binnenisolatie ten opzichte van de draagstructuur en de isolatie die niet opgenomen is
in de delen 1 tot 3 (onder dekvloer, isolatie langs binnen, isolatie in de dikte van het dak, in
wanden, in verlaagde plafonds...)
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UITVOERING / VERWERKING
Voor de scheidingsmuren tussen appartementen: (meer bepaald akoestische isolatie)
De isolatie wordt aangebracht tussen de twee muren die de scheiding tussen de appartementen
vormen. De plaatsing van de isolatie moet bijdragen tot de volledige onafhankelijkheid van de
twee muren, d.w.z. zonder mortelbruggen, muurhaken, enz.
Daartoe zal men erop toezien dat de isolatie, in de mate van het mogelijke, in één stuk geplaatst
wordt, zonder perforaties of onderbrekingen. De platen zijn goed aaneensluitend, zonder
mortelresten ertussen. Stijve platen mogen niet te stevig geklemd worden.

REFERENTIEDOCUMENTEN
De Aannemer wordt verwezen naar Deel 3, titel "32.4 - Isolatie"

26.41

Isolatie uit platen

MATERIALEN
De isolatieplaten zijn duurzaam maatvast.
De anorganische en amorfe structuur mag geen kweekbodem vormen voor ongedierte, bacteriën
of schimmels. De platen zijn onbederfelijk, niet-capillair, duurzaam hygroscopisch en blijvend
waterafstotend. Ze tasten de andere bouwelementen niet aan.
Indien het isolatiemateriaal beschadigd is, dan mag het niet gebruikt worden.

26.41.2 Isolatie uit platen - minerale materialen
26.41.2a Isolatie uit platen – minerale wol (MW)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de plaatsing van isolatieplaten in de scheidingsmuren tussen twee
lokalen of in gemene muren, teneinde een doeltreffende akoestische scheiding en/of een
thermische isolatie te verwezenlijken.

- Ligging
Scheidingsmuren tussen twee lokalen, volgens plannen, details, meetstaten, deel akoestiek en deel
Energie / EPB of akoestische onderbrekingen van metselwerk.

MATERIALEN
REFERENTIENORMEN
NBN EN 12354-1
NBN EN 12354-2
NBN EN 12354-3
NBN EN 12354-4
NBN EN ISO 717-1
NBN EN ISO 717-2
NBN EN ISO 140-4
NBN S 01-400-1 –2008

- Algemene kenmerken
De isolatie zal bestaan uit halfstijve isolatieplaten uit rotswol (RW), in overeenstemming met de
bepalingen van STS 08.82.5 (1981)
Het voorgestelde product bezit een ATG of een gelijkwaardige goedkeuring.
Specificaties
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0,036 W/m K
• Nominale volumieke massa voor rotswol: minstens 65 kg/m3
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• Dikte van de platen: 20 mm / 40 mm / 50 mm / 60mm / 100 mm volgens de aanduidingen op de
plannen en tabellen EPB
• Afwerking: geen

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De isolatie wordt geplaatst tussen de twee muren (al dan niet dragend) die de scheiding tussen de
lokalen vormen, soms met een luchtspleet van minimum 10 mm volgens de aanduidingen op de
plannen en tabellen EPB.
De vulling van de volledige oppervlakte van de spouw moet bijdragen tot de volledige
onafhankelijkheid van de twee muren, d.w.z. zonder mortelbruggen, muurhaken, enz.
Daartoe zal men erop toezien dat de isolatie, in de mate van het mogelijke, in één stuk geplaatst
wordt, zonder perforaties of onderbrekingen.
Een gelijmde plaatsing op de te isoleren muur is sterk aanbevolen. De platen zijn goed
aaneensluitend, zonder mortelresten ertussen. De platen mogen niet te stevig geklemd worden.
Aan de akoestische en EI onderbrekingen van het metselwerk (stroken samengedrukte minerale
wol, cf. infra):
moet de breedte van de strook aangepast worden zodanig dat elk contact tussen de blokken en/of
blokken van mortel/cement of andere vermeden wordt. De strook zal over de volledige hoogte van
de muur voorzien worden. (cf. eventuele akoestische voorschriften).

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
Nettohoeveelheden volgens dikte/type.
De akoestische onderbrekingen (stroken) in het metselwerk zijn PM.

26.41.2y Stroken samengedrukte minerale wol (MW) voor EI60 onderbrekingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Om te voldoen aan de eisen van de dienst voor de bestrijding van brand wordt een horizontale
strook uit samengedrukte rotswolisolatie van 5cm dik voorzien over de volledige omtrek van de
vloerplaat van G+1, alsook op bepaalde plaatsen tegen de kolommen, volgens de plannen, de
details en volgens onderstaand principe:

Deze isolatie beantwoordt aan de norm EN 13162 en heeft een brandreactie A1 volgens EN
13501.1.
Haar volumieke massa is groter dan of gelijk aan 90 kg/m³. Bevestiging door verlijmen en
vastpennen. De pluggen die gebruikt worden voor de bevestiging van de stroken zijn pluggen met
rozetten (slag- of schroefpluggen) die over een Europese Technische Goedkeuring beschikken die
opgesteld werd volgens de Gids voor Europese Technische Goedkeuring nr. 014.

UITVOERING / VERWERKING
Drager:
De buitenzijde van de binnenwand van de muur moet vlak zijn. Cementbramen en lijmresten
moeten worden verwijderd.
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Bevestiging en plaatsing:
De bevestiging en de plaatsing van de platen gebeuren uitsluitend met de door de fabrikant
aanbevolen materialen, door verlijming en mechanische bevestiging. Elke plaat omvat minstens 4
bevestigingen van roestvast staal en rozetten uit kunststof op ongeveer 10 cm van de randen.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de noodzaak om de aansluitingen
rond de bevestigingen van de bekledingselementen perfect uit te voeren.
Tevens zal de isolatie onder de dorpels van deuren, vensters en vensterdeuren perfect aansluiten
op de vormen en hellingen van deze elementen.
Bedekking van de voegen:
De voegen tussen de platen worden bedekt met een strook UV-bestendige kleefband, bestaande
uit gemodificeerd polyamide en een versterkte combinatie membraan-vezels.
Dit membraan bezit een hygrovariabele µd-waarde en zal goedgekeurd zijn door de fabrikant van
de isolatieplaten.
De onderzijde van het membraan is over haar volledige breedte voorzien van een zelfklevende laag
met sterke kleefkracht die een eenvoudige en perfect onzichtbare plaatsing mogelijk maakt.
Regenscherm:
Pro memorie in de prijs van de isolatie begrepen, beschrijving volgens apart artikel.

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen, details en meetstaten verwezen.
Netto hoeveelheid, per totale dikte. Openingen kleiner dan 0.5 m² worden niet afgetrokken.
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Structuur- en draagelementen van daken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De afdeling "structuur- en draagelementen van daken" omvat alle leveringen en werken met het
oog op de realisatie van de dakstructuren en -dragers en van de draagelementen van de bakgoten.
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- Belangrijke opmerkingen
BRAND
De structuur- en draagelementen van het dak kunnen onderworpen zijn aan eisen op het vlak van
brandweerstand naargelang de van kracht zijnde reglementering.
De bouwwerken leven de voorschriften van de aanneming op dat vlak na.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
BRAND
[NBN EN 13501-5]
[CEN/TS 1187]
[KB 7-7-1994 en zijn wijzigingen]

31.9

Dakstructuur- en -draagelementen in hout
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
• Onder draagelement wordt het oppervlak (bebording of vloer) verstaan dat als drager dient voor
de isolatie, de dichtingslaag, of eender welk ander bedekkings- of gevelelement.
• Onder houten balklaag worden de draagbalken en/of de speciale spantconstructies verstaan die
de hoofddraagstructuur van de bebording of dakvloer vormen.

MATERIALEN
Al het hout van de draagelementen zal beantwoorden aan de bepalingen van artikel 24.12

31.91

Keperwerk

BESCHRIJVING
Voor de elementen van het keperwerk (kepers en vloerbalken) wordt er verwezen naar de
artikelen van hoofdstuk 24.

31.91.1 Kepers en balken
31.91.1a Kepers en balken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de plaatsing van alle, al dan niet zelfdragende, kepers.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
SPECIFICATIES
• Houtsoort: naaldhout
• Volgens [STS 04.1] en [NBN EN 14081], minimale sterkteklasse C18
• Verduurzaming van het hout: A2.1 procedé volgens [STS 04.3] of natuurlijke
duurzaamheidsklasse 2
• Impregnering: BVHB-homologatiecode A2
• De aannemer gebruikt standaard naaldhout dat een behandeling A2.1 heeft ondergaan
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• Doorsnede van de kepers: conform de aanduidingen op de plannen of de berekeningsnota van de
aannemer

- Afwerkingen
Afwerking: niet geschaafd

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De kepers worden geplaatst op hart-op-hart afstanden die door de aannemer verantwoord moet
worden aan de hand van berekeningen.
De kepers worden op de houten gordingen gespijkerd. Ze worden bevestigd door middel van
bevestigingselementen: schroeven / tire-fonds. De indringingsdiepte van de spijkers en de
afstanden tussen de bevestigingen en ten opzichte van de randen van de kepers zullen
beantwoorden aan [Eurocode 5].
Voor de bevestiging van de kepers op profielen uit staal:
• OPTIE 1: De kepers worden boven de profielen bevestigd door middel van bouten in
voorgeboorde gaten, bout per steun.
• OPTIE 2: De kepers worden tussen de flenzen bevestigd. Ze worden vastgepend / bevestigd door
middel van hoekstukken.
De behandeling van de metalen bevestigingen zal identiek zijn aan die van de profielen.

METINGSWIJZE
Cf. meetstaten en plannen.

31.92

Beplating

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het hoofdstuk "beplating" betreft de uitvoering van een vloer uit houten platen die op een
roostering of keperwerk geplaatst worden om een ondergrond te vormen waarop
bedekkingselementen (leien, metalen dakbedekking, platte dakpannen…) en/of soepele dichtingen
en/of een isolatie geplaatst kunnen worden.
De eenheidsprijs heeft betrekking op de levering en de plaatsing van de platen, met inbegrip van al
het nodige toebehoren: de hellingsspieën, de isolerende bekledingen, de opstanden, het
voorbereiden van het legvlak, het maken van eventuele dakdoorgangen en het uitvoeren van
randafwerkingen met de nodige afschuiningen en afrondingen voor het naderhand aanbrengen
van de de dakbedekking of de dakdichting.

MATERIALEN
De vloer uit houten platen dient voldoende sterk te zijn om de overspanning tussen de
steunpunten te verwezenlijken rekening houdend met de permanente belastingen en de
gebruiksbelastingen. AA zal de verantwoordende berekeningsnota's leveren (met inbegrip van
verbinding), die ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de Ontw.
De voorgestelde drager moet geschikt zijn voor de aanbrenging van een dichtingssysteem.
Hij dient voorzien te zijn van alle elementen die de plaatsing en de bevestiging van de dichting
mogelijk maken, met inbegrip van randafwerkingen, afschuiningen, doorboringen en plaatselijke
holten/groeven.
Deze vloer kan worden verwezenlijken met platen van volgende types:
• multiplexplaten, in overeenstemming met [NBN EN 636], [STS 04.4]
• spaanplaten, in overeenstemming met [NBN EN 312], [STS 04.4],
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• platen met lange, smalle, gerichte spanen (OSB - Oriented Strand Board), in overeenstemming
met [NBN EN 300], [STS 04.4],
• cementgebonden houtspaanplaten, in overeenstemming met [NBN EN 634-1]

UITVOERING / VERWERKING
De bovenzijde van de drager (roostering of keperwerk) moet droog, vlak en proper zijn.
Oneffenheden worden vooraf met geschikte middelen weggewerkt.
Op de plaats van dakdoorgangen worden er openingen gemaakt die de doorvoering van de buizen
mogelijk maken.
BEVESTIGINGEN
De platen worden op elke steun vastgespijkerd met normale spijkers, de koppen van de spijkers
worden ingedreven met een drevel. De afstand tussen twee bevestigingspunten mag niet groter
zijn dan 15 cm op de omtrek van de platen en 30 cm op de tussensteunen.
De mechanische bevestigingen worden bemeten volgens Eurocode 5 [NBN EN 1995-1-1: ANB]: de
minimale penetratie van de bevestiging aan de kant van het laatste stuk moet 8 keer zijn nominale
diameter (8d) bedragen voor spijkers, 6 keer (6d) voor schroeven en 14 keer (14d) voor nieten (er
dienen minimum 2 nieten gebruikt te worden om een verbinding te vormen).
BEHEER VAN DE NADEN
De platen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.
De naden tussen de platen:
zijn onderbroken voor de dwarsnaden (geschrankte plaatsing: de naden bovenaan twee
opeenvolgende rijen platen mogen niet samenkomen op dezelfde balk),
bedragen 2 mm om rekening te houden met de krimp-zwelling bewegingen van het hout.
bedragen aan de opstanden minstens 10 mm om de vrije beweging van de platen mogelijk te
maken.
Bijzondere specificaties voor platte daken:
De vloer uit platen wordt met een helling naar de afvoerbuizen geplaatst. Rond de afvoerbuis
wordt de dikte van de drager plaatselijk verminderd om de kolk in te werken, en zodoende
plasvorming te voorkomen.

REFERENTIEDOCUMENTEN
[NBN EN 120]
[NBN EN 300]
[NBN EN 312]
[NBN EN 350]
[NBN EN 314-2]
[NBN EN 460]
[NBN EN 634-1]
[NBN EN 634-2]
[NBN EN 635]
[NBN EN 636]
[NBN EN 717-1]
[NBN EN 1995]
[NBN EN 13501-2]
[NBN EN 13986]
[STS 04.3]
[STS 04.4]
[STS 23]
[WTCB Contact 23]
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31.92.1 Mulitplexplaten
31.92.1a Multiplexplaten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel omvat:
de levering en de plaatsing van de houten multiplexplaten, voor de uitvoering van een vloer die als
drager zal dienen voor de plaatsing van de elementen of bedekkingen van daken, isolatie of gevel,
met inbegrip van alle nodige toebehoren, o.a.:
• de opstanden en de aansluitingen onderaan aan de ruwbouw
• de voorbereiding van de ondergrond, de uitvoering van de eventuele gevel- en dakdoorvoeren
• de afwerking van de randen met de afschuiningen en afrondingen die nodig zijn voor de latere
plaatsing van de dakbedekking

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De multiplexplaten voldoen aan [NBN EN 636], [STS 04.4]
SPECIFICATIES
• Verlijmingsklasse (volgens [NBN EN 314-2]): klasse 3 (= gebruiksklasse 3: buiten, niet
afgeschermd, blootgesteld aan de weersomstandigheden gedurende lange periodes).
• Biologische duurzaamheid: de plaat moet goedgekeurd zijn voor gebruiksklasse 3 (heel vochtige
omstandigheden) en dit wordt mogelijk gemaakt door / te kiezen voor een houtsoort met een
voldoende natuurlijke duurzaamheid of door een geschikte verduurzamingsbehandeling aan te
brengen (volgens [STS 04.3]).
→Uitzicht van de vlakken (volgens de norm [NBN EN 635]) : niet zichtbaar (code II of III)
→Houtsoort(en) (kern van de plaat): naar keuze
→Fineer/zijden: idem centrale kern van de plaat
→Oppervlaktetextuur: niet geschuurd
→Formaldehydegehalte (volgens [NBN EN 717-1] of [NBN EN 120]): klasse E1
→Dikte van de platen: minimum 18 mm, de aannemer zal de berekeningsnota's voor volgende
elementen voorleggen aan de Ontw. om de voorgestelde dikte te rechtvaardigen.
→Afmetingen: naar keuze, in functie van de hartafstanden van de kepers (al dan niet structureel)
→Afwerking van de randen: plat

METINGSWIJZE
Cf. meetstaten en plannen.

32

Afdichten en isoleren

32.2

Dichtmaken tegen gasvormige materialen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
DAMPDICHTHEID
De Aannemer plaatst een dampscherm (om te vermijden dat de hoeveelheid inwendige
condensatie ontoelaatbaar groot wordt in het dakcomplex door de convectie van de vochtige
binnenlucht of de diffusie van waterdamp en bouwvocht). Dit draagt bij tot de algemene
luchtdichtheid, in dit geval aan de warme zijde van de thermische isolatie.
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LUCHTDICHTHEID
De Aannemer vergewist zich ervan dat de thermisch geïsoleerde dakdoorsneden luchtdicht zijn.
Deze dichtheid moet niet alleen verhinderen dat er lucht door het dakcomplex kan dringen, zowel
van binnen naar buiten als van buiten naar binnen, maar ook het roteren van lucht rond en door de
isolatielaag uitsluiten (dit is ook de rol van het dampscherm/onderdak).

MATERIALEN
Het dampscherm bezit een uitstekende weerstand tegen waterdampdiffusie (Sd-waarde).
De Sd-waarde (die, in meter, de equivalente luchtlaagdikte voor de dampdiffusie aanduidt) wordt
als volgt berekend: "Sd = μ x d", waarin "μ" de dampdiffusieweerstand is en "d" de dikte van het
materiaal, uitgedrukt in meter.
De dampschermen kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën:
• Lage waterdampdichtheid: 2 m ≤ Sd < 5m
• Waterdampdicht: 5 m ≤ Sd < 25m
• Hoge waterdampdichtheid: 25 m ≤ Sd < 200m
• "Absoluut" dampscherm: Sd ≥ 200m
De aangeduide dampschermen zijn verenigbaar met de isolatiematerialen en de dakdichting.

UITVOERING / VERWERKING
Het werk wordt zorgvuldig uitgevoerd opdat het dampscherm een ononderbroken scherm vormt
over de volledige oppervlakte van het dak. Er moet worden vermeden dat het scherm doorboord
wordt op de plaats van de spots en elektrische kabels. De aansluitingen met de gebinteonderdelen,
de schoorstenen en ventilatiebuizen worden met zorg uitgevoerd.
Het dampscherm wordt geplaatst in functie van de plaatsing van de isolatieplaten en de aard van
de drager. Het is verboden om vochtige bouwelementen in te sluiten tussen het dampscherm en
de bedekking of de dichtingslaag.
Vochtpercentage van de houten gebinten <18%, volgens [STS 31].
Bij de plaatsing worden er zo weinig mogelijk voegen gemaakt.
De aannemer moet de goede uitvoering van de dampschermen en dampremmen laten vaststellen
door de Ontw. alvorens deze te bedekken.
Platte daken
Voor platte daken vermeldt [TV 215] de volgende klassen, volgens de aard van de courant
gebruikte dampschermen en hun bedekkingen:
Klasse + (µd)oq(*)
MATERIAAL
OPMERKINGEN
E1
PE-folie (dikte = 0,2 mm) met
Een kleeflaag, zelfs op een
(> 2 tot < 5 m)
overlappingen van minimum 100
doorlopende drager, kan niet
mm.
als een volwaardig
Ook bruikbaar: alle materialen van de dampscherm beschouwd
klassen 2, 3 en.4.
worden.

E2
(> 5 tot < 25 m)

·

PE-folies (dikte > 0,2
mm) en gewalst
aluminium
· Bitumenglasvlies V
50/16
· Bitumenpolyestervlies P
150/16.
Ook bruikbaar: alle materialen van de
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klassen 3 en.4.
E3
(> 25 tot < 200 m)

1. Gewapend bitumen V3, V4, P3 of
P4.
2. APP of SBS polymeerbitumen
(minimumdikte = 3 mm), gewapend
met een glasvlies of PES
Ook bruikbaar: alle materialen van
klasse 4.

De overlappingsnaden moeten
altijd onderling en tegen de
andere bouwdelen gelijmd of
gelast worden.

E4
(> 200 m)

-Bitumen gewapend met metaalfolie
(ALU3)
-Meerlagig dampscherm uit
polymeerbitumen (> 8 mm)

De overlappingsnaden moeten
altijd onderling en tegen de
andere bouwdelen gelijmd of
gelast worden.
Voor de dampschermen van
klasse E4 moet de drager
doorlopend zijn. Perforaties
(bijvoorbeeld door
bevestigingsschroeven) zijn niet
toegelaten.

(*) (µd)oq is de
equivalente
dampdiffusiedikte en
bepaalt de
dampdiffusieweerstand
van een laag (het
dampscherm).

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN EN 13970]
• [NBN EN 13984]
• [TV 215]
• [TV 239]
• [TV 244]
• [Dossier WTCB 2012, 2.6]
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Soepele damprem en dampscherm

MATERIALEN
Het dampscherm bezit een uitstekende weerstand tegen waterdampdiffusie (Sd-waarde).
De Sd-waarde (die, in meter, de equivalente luchtlaagdikte voor de dampdiffusie aanduidt) wordt
als volgt berekend: "Sd = μ x d", waarin "μ" de dampdiffusieweerstand is en "d" de dikte van het
materiaal, uitgedrukt in meter.
De dampschermen kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën:
• Lage waterdampdichtheid: 2 m ≤ Sd < 5m
• Waterdampdicht: 5 m ≤ Sd < 25m
• Hoge waterdampdichtheid: 25 m ≤ Sd < 200m
• "Absoluut" dampscherm: Sd ≥ 200m
De aangeduide dampschermen zijn verenigbaar met de isolatiematerialen en de dakdichting.

UITVOERING / VERWERKING
Het werk wordt zorgvuldig uitgevoerd opdat het dampscherm een ononderbroken scherm vormt
over de volledige oppervlakte van het dak. Er moet worden vermeden dat het scherm doorboord
wordt op de plaats van de spots en elektrische kabels. De aansluitingen met de gebinteonderdelen,
de schoorstenen en ventilatiebuizen worden met zorg uitgevoerd.
Het dampscherm wordt geplaatst in functie van de plaatsing van de isolatieplaten en de aard van
de drager. Het is verboden om vochtige bouwelementen in te sluiten tussen het dampscherm en
de bedekking of de dichtingslaag.
Vochtpercentage van de houten gebinten <20%, volgens [STS 31].
Bij de plaatsing worden er zo weinig mogelijk voegen gemaakt.

Platte daken
Voor platte daken vermeldt [TV 215] de volgende klassen, volgens de aard van de courant
gebruikte dampschermen en hun bedekkingen:
Klasse + MATERIAAL
OPMERKINGEN
(µd)oq
(*)
E1(> 2
tot < 5
m)
E2(> 5
tot < 25
m)

E3(> 25
tot <
200 m)

PE-folie (dikte = 0,2 mm) met overlappingen van
minimum 100 mm. Ook bruikbaar: alle materialen
van de klassen 2, 3 en.4.

Een kleeflaag, zelfs op een
doorlopende drager, kan niet als een
volwaardig dampscherm beschouwd
worden.

·

De overlappingsnaden moeten altijd
onderling en tegen de andere
bouwdelen gelijmd of gelast worden.

·

De overlappingsnaden moeten altijd
onderling en tegen de andere
bouwdelen gelijmd of gelast worden.

PE-folies (dikte > 0,2 mm) en
gewalst aluminium
· Bitumenglasvlies V 50/16
· Bitumen-polyestervlies P 150/16.
Ook bruikbaar: alle materialen van de klassen 3
en.4.
Gewapend bitumen V3, V4, P3 of
P4.
· APP of SBS polymeerbitumen
(minimumdikte = 3 mm),
gewapend met een glasvlies of
PES
Ook bruikbaar: alle materialen van klasse 4.
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200 m)

·
·

Bitumen gewapend met
metaalfolie (ALU3)
Meerlagig dampscherm uit
polymeerbitumen (> 8 mm)

TECHNISCHE BEPALINGEN

De overlappingsnaden moeten altijd
onderling en tegen de andere
bouwdelen gelijmd of gelast worden.
Voor de dampschermen van klasse E4
moet de drager doorlopend zijn.
Perforaties (bijvoorbeeld door
bevestigingsschroeven) zijn niet
toegelaten.

(*) (µd)oq is de equivalente dampdiffusiedikte en bepaalt de dampdiffusieweerstand van een laag (het
dampscherm).

Hellende daken
Na plaatsing zullen de naden en eventuele scheuren zorgvuldig dichtgestopt worden met lijmkit
en/of kleefband in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
Aan het metselwerk of onregelmatigheden in de oppervlakken zal de luchtdichtheid verzekerd
worden met een afdichtingstechniek zoals: voorgecomprimeerde dichtingsbanden, geperste
gebitumineerde houtvezelplaten onder een houten lat…

CONTROLES
Alvorens het plafond en/of de afwerkingen te sluiten, zal men de goede uitvoering van de
aansluitingen (tegen metselwerk van zijgevels en binnenmuren, tegen de tussen- en nokgordingen,
aan de moffen, enz.) controleren.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[NBN EN 13970]
[NBN EN 13984]

- Uitvoering
[TV 215]
[TV 239]
[TV 244]
[Dossier WTCB 2012, 2.6]

32.22.2 Bitumenmembranen
MATERIALEN
32.22.2c Glasvliesgewapend bitumenmembraan
BESCHRIJVING
PLATTE DAKEN
De randen van het dampscherm vormen langs de buitenmuren (dakmuurtjes, binnenmuren, muren
tegen opgaande muur…) een opstand van enkele cm boven de thermische isolatielaag.

- Ligging
Daken
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MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Klasse E3: Op het hellingsbeton of de hellende betonnen drager wordt een dampscherm geplaatst
dat samengesteld is uit een bitumenglasvlies dat gewapend is met een V4 glasvlies van 4 mm dik,
dat het BENOR conformiteitsmerk draagt.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Het bitumenglasvlies wordt volvlakkig gelast, de naden vertonen een overlapping van 7 cm en
worden zorgvuldig gelast.
De randen van het dampscherm worden opgetrokken om de opstanden te vormen of hangen
omlaag over de muren / schalen, volgens de architectuurdetails, in voorkomend geval, over
minstens een tiental cm
Het werk wordt zorgvuldig uitgevoerd opdat het dampscherm een ononderbroken membraan
vormt over de volledige oppervlakte van het dak.
De drager wordt vooraf geïmpregneerd met een vloeibare kleefvernis die vluchtige oplosmiddelen
bevat.

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
Netto-oppervlakte gemeten in horizontale projectie tussen de dakopstanden.
De opstanden van alle aard worden afzonderlijk per meter geteld voor de dakmuurtjes. De
opstanden aan de brandkoepels, lichtstraten, schachten, enz. moeten worden uitgevoerd, maar
maken niet het voorwerp uit van een specifieke opmeting

32.4

Isolatie
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel en zijn lagere titels betreffen de levering en de plaatsing van isolatie, zowel om
thermische als akoestische redenen.
Deze Titel omvat alle nodige leveringen en alle plaatsingswerken met het oog op de uitvoering van
een thermische isolatie die zo continu mogelijk is (waarbij de onderbrekingen van de isolatie aan
de bouwknopen tot het minimum beperkt worden), rekening houdend met het gebruikte
dakbedekkingssysteem.
De voor deze post vermelde eenheidsprijzen omvatten, hetzij volgens de uitsplitsing in de
samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, respectievelijk:
• de controle en de eventuele voorbereiding van de dakvloer;
• de levering en plaatsing van de isolatiematerialen en het bijhorend dampscherm;
• de levering en de plaatsing van de kleefmiddelen (lijm, bitumen...) en/of de toebehoren voor
mechanische bevestiging;
• de verticale isolatiestroken tegen alle opstanden en dakranden;
• de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

MATERIALEN
• De isolatiematerialen beschikken over de technische goedkeuring van de BUTgb of de EUtgb voor
toepassing in de voorziene dakbedekkingen en zijn verenigbaar met het dichtingssysteem. De
isolatiematerialen zijn voldoende drukvast, rekening houdend met de voorziene dakelementen.
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• De definities van de grootheden met betrekking tot de warmte-isolatie voldoen aan NBN B 62001.
• De eventuele mechanische bevestigingsmiddelen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden.

UITVOERING / VERWERKING
Voorbereiding
Alvorens zijn werken aan te vatten, zal de dakdekker alle bouwdelen inspecteren waarop of
waartegen hij moet aansluiten. Hij zal nagaan of er over het volledige dakvlak een gelijkmatige
helling gerealiseerd is en of alle opstanden en randen correct zijn afgewerkt. Hij zal iedere
onregelmatigheid aan de architect melden en zijn werken slechts aanvatten wanneer de staat van
deze dak- of bouwelementen in die zin verbeterd is.
De isolatie wordt geplaatst bij droog weer.
De bevestigingen van de isolatie voldoen aan de voorschriften van de fabrikant of de specificaties
van de aanvaardbaarheidscriteria.

CONTROLES
De voorgeschreven binnenafwerkingen (gipskartonplaten, enz.) mogen pas aangebracht worden
nadat de isolatie en het dampscherm door de architect gecontroleerd werden.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• In ieder geval houdt de Aannemer zich aan de jongste en (frequent) geactualiseerde versies van
de onderstaande teksten.
THERMISCHE ISOLATIE
• de volledige EPB-reglementering die van kracht is en de voorschriften van de VGC (zie deel 0 van
dit B).
• [AGW 2014-05-15 PEB] - berekening van de warmteoverdracht via de vloer; men zal de
voorschriften van Bijlage VII van het EPB-besluit [AGW 2014-05-15 PEB] betreffende de
energieprestatie van gebouwen naleven.
• [ISO 6781] - Detectie van onregelmatigheden in warmte
• [NBN B 62-002 tot 004] - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van
gebouwen
• [NBN B 62-201 tot 204] - Bepaling van de thermische geleidbaarheid van de bouwmaterialen
• [NBN B 62-301] - Globaal warmte-isolatiepeil
• [NBN CR 245] - warmte-isolatie
• [NBN EN 12085 tot 12091] - materialen voor de thermische isolatie van gebouwen
• [NBN EN 12429 tot 12431] - materialen voor de thermische isolatie van gebouwen
• [NBN EN 13162] - producten voor thermische isolatie van gebouwen
• [NBN EN 13187] - Kwalitatieve opsporing van thermische onregelmatigheden
• [NBN EN 1602 tot 1609] - materialen voor de thermische isolatie van gebouwen
• [NBN EN 822 tot 826] - materialen voor de thermische isolatie van gebouwen
• [NBN EN ISO 10211] - Gedetailleerde berekening van koudebruggen
• [NBN EN ISO 10456] - opgegeven en nuttige thermische waarden
• [NBN EN ISO 13370] - WTCB-rapport 2003 nr. 7 - Warmteoverdracht door wanden van gebouwen
in contact met de grond
• [NBN EN ISO 13370] - Warmteoverdracht via de grond
• [NBN EN ISO 14683] - Koudebruggen in de bouw
• [NBN EN ISO 6781] - Detectie van onregelmatigheden in warmte in gebouwen - Kwalificaties van
exploitanten
• [NBN EN ISO 9712] - Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van NDO personeel
• [TV 174│ - Elementaire begrippen over warmtetransmissie
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• [TV 178│ - Thermische isolatie van gevels
• [TV 215] - Het platte dak (vervangt TV 151 en 183)
• [TV 239] - Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten
• [TV 244] - Aansluitingsdetails bij platte daken (vervangt TV 191)
• [TV 251] - Thermische isolatie van hellende daken
• [STS 08.82] - Materialen voor thermische isolatie
AKOESTISCHE ISOLATIE
Alle normen en richtlijnen uit de volgende rapporten van het WTCB:
(Bron: Normen-Antenne Akoestiek van het WTCB, auteur: A. Dijckmans, juli-augustus 2020,
te downloaden op: https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?
cat=services&sub=standards_regulations&pag=norm_acoustics
• "Overzicht van de belangrijkste bouwakoestische normen"
• "Luchtgeluidsisolatie"
• "Contactgeluidsisolatie"
• "Isolatie van gevels"
• "Lawaai door installaties"
• "Nagalmbeheersing en absorptie"
Speciaal de volgende NBN gewijd aan schoolgebouwen:
• [NBN S 01-400-2] - (2012) Akoestische criteria voor schoolgebouwen
Overige aanverwante "akoestische" normen:
• [NBN S 01-400-1] - (2008) Akoestische criteria voor woongebouwen
• [NBN S 01-400] - (1977) akoestische normeisen voor andere gebouwen dan schoolgebouwen
• [NBN S 01-401] - (1987) akoestische normeisen voor andere gebouwen dan schoolgebouwen
• [ISO 10140] - producten: reeks die de meetmethodes in laboratorium definieert voor de
akoestische isolatie
• [ISO 354] - producten: reeks die de meetmethodes in laboratorium definieert voor de
geluidsabsorptie
• [ISO 717] - heeft als doel om de kwaliteit van de isolatie en van de geluidsabsorptie te
synthetiseren
• [ISO 11654] - heeft als doel om de kwaliteit van de isolatie en van de geluidsabsorptie te
synthetiseren
• [ISO EN 12354] - calcul des performances acoustique d'un bâtiment in situ
• [ISO EN 16283] - calcul des performances acoustique d'un bâtiment in situ

32.41

Isolatie uit platen

32.41.1 Isolatie uit platen - kunststoffen
32.41.1e Isolatie uit platen - polyisocyanuraat (PIR)
BESCHRIJVING
Dakisolatie uit stijve platen van PIR-schuim.
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.

- Definitie / Omvat
• alle werken voor de levering en de plaatsing van de stijve platen uit PIR-schuim;
• bevestigingsmiddelen afkomstig van de fabrikant van de geplaatste membranen;
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- Ligging
Daken

MATERIALEN
• De isolerende eigenschappen van de platen worden niet aangetast door eventuele condensatie
in de structuur van het gebouw.
• De platen bezitten uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. De
platen zijn definitief waterafstotend, noch capillair, noch hygroscopisch, en zijn bestand tegen de
vorst-dooicycli. Ze krimpen niet en zakken niet in na plaatsing; de variaties in de afmetingen van
het product zijn verwaarloosbaar, ook bij contact met verwarmende elementen. De platen
vertonen geschikte geprofileerde randen voor een perfecte verbinding bij de plaatsing.
• De anorganische en amorfe structuur mag geen kweekbodem vormen voor ongedierte, bacteriën
of schimmels. De platen zijn onbederfelijk, onbrandbaar, niet-capillair, duurzaam hygroscopisch en
blijvend waterafstotend. Ze zullen de andere bouwelementen niet aantasten.
• Ze hebben een voldoende druksterkte om de andere dakelementen te kunnen uitvoeren zonder
nadelige gevolgen.
• De warmtegeleiding zal lager zijn dan de voorgeschreven waarden en wordt gemeten volgens
NBN B 62-201.
De plaatmaterialen zullen een voldoende druksterkte vertonen, in overeenstemming met NBN EN
12430 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij
puntbelasting (1998).
• De thermische isolatie wordt verwezenlijkt met platen van stijf PIR-schuim, met een soortelijk
gewicht van ± 32 kg/m³ in de kern.
• De platen worden langs weerszijden bekleed met een bitumenglasvlies.
• De productie van deze isolatieplaten is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.
• De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD = 0,023 W/mK
• Druksterkte voor een vervorming van 10%: > 150 kPa (1,5 kg/cm²).
• De afmetingen van de platen bedragen 1200 mm x 600 mm of 2400 x 1200 of een andere
modulatie volgens het gamma van de fabrikant

UITVOERING / VERWERKING
• Alle platen sluiten goed aaneen om dichte voegen te verkrijgen.
• Het werk wordt zorgvuldig uitgevoerd opdat de isolatie een ononderbroken laag vormt op de
volledige dakoppervlakte en aan de aansluitingen op de gevelisolatie
• De plaatsing wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en de
technische goedkeuring en/of de verklaring van geschiktheid voor gebruik, rekening houdend met
de drager en de voorziene dakbedekking.
• Alvorens de isolatieplaten te plaatsen, worden de contactoppervlakken tussen de isolatieplaten
en de ondergrond gereinigd en ontdaan van oneffenheden. De drager moet droog zijn voordat de
dichtingsplaten geplaatst worden. De dichting wordt onmiddellijk na de isolatie geplaatst. De
dakdichting zal zo snel mogelijk over de volledige oppervlakte van de platen geplaatst worden om
schade door UV-stralen te voorkomen.
• De platen worden volvlakkig op de dampschermlaag gekleefd door middel van een laag warm
bitumen of een verenigbare koudlijm.
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• In de hoeken worden afschuiningen uit dezelfde materialen geplaatst, die in de eenheidsprijs
begrepen zijn.
• De platen worden met gesloten naden geplaatst. De platen worden geschrankt bevestigd. De
doorlopende voeg staat loodrecht op de richting van de banen van de eerste dichtingslaag. De
platen worden in verband geplaatst. De noodzakelijke uitsnijdingen worden over de volledige dikte
uitgevoerd, zodanig dat ze goed op elkaar of op de andere elementen van de constructie
aansluiten. Beschadigde plaatdelen en afval van platen mogen niet verwerkt worden. De isolatie
wordt in verscheidene lagen aangebracht. De tweede laag wordt zodanig geplaatst dat de voegen
geschrankt zijn t.o.v. de eerste laag.
• Waar nodig worden de isolatieplaten opgetrokken tegen de verticale opstanden en aan de
dakranden, om thermische bruggen te vermijden. Voor de uitvoering van de hoeken worden
afschuiningen uit hetzelfde materiaal gebruikt.
• De dakranden, de opstanden en de uitzettingsvoegen zullen perfect verzorgd zijn.
• De fabrikant van de koudlijm moet de verenigbaarheid van de lijm met de isolatieplaten
bevestigen.

SPECIFIEKE CONTROLES
• De platen worden beschreven door een TF en voorgesteld door een monster dat aan de Ontw.
wordt voorgelegd.
• De platen beschikken over een technische goedkeuring en zullen onderworpen zijn aan een
permanente kwaliteitscontrole door een erkende instelling.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
• De specifieke richtlijnen uit de Technische goedkeuring van de isolatie zijn van toepassing.
• Brandreactie (volgens [NBN EN 13501-1] Om de door de fabrikant aangegeven goedkeuring te
verkrijgen, moet de isolatie verwerkt en bekleed worden in overeenstemming met de voorschriften
van de fabrikant (en meer bepaald conform de proef uitgevoerd volgens [NBN EN 13501-1])
• De bepalingen van TV 215 moeten worden nageleefd.
• De isolatie van het type fenolschuim (PF) moet beantwoorden aan de eisen op het vlak van
afmetingen en maatvastheid die beschreven staan in de norm [NBN EN 13166:2012+A2]
• Warmtegeleiding volgens [NBN EN 12667] en [NBN EN 12939] voor de dikke producten.
• Nominale volumieke massa volgens [NBN EN 1602]
• druksterkte volgens de norm [NBN EN 826]
• weerstand tegen een trekkracht loodrecht op het oppervlak [NBN EN 1607]
• kruipweerstand onder druk in overeenstemming met norm [NBN EN 1606]
• eisen op het vlak van wateropslorping op korte termijn volgens de norm [NBN ISO 29767]

33

Opvang en afvoer van het water van de daken
BESCHRIJVING
Het betreft alle werken en leveringen voor het geheel van de elementen die dienen voor de
opvang van het water van de daken en de afvoer ervan tot op het niveau van de riolen.

MATERIALEN
Verenigbaarheid tussen de diverse materialen.
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Voor de dakwaterafvoer moet er rekening gehouden worden met de mogelijke vorming van
galvanische koppels bij contact tussen metalen of legeringen van verschillende aard, of nog met
een lasrups van verschillend eaard.
Het regenwater mag nooit van een metaal met een hoog elektrolytisch potentiaal (= een edeler
metaal) naar een metaal met een lager elektrolytisch potentiaal (= een minder edel metaal)
afvloeien.
De rangschikking van de metalen (of legeringen) die het vaakst in daken gebruikt worden, van het
edelste naar het minst edele metaal, is als volgt: roestvast staal > koper > messing > lood > zink >
aluminium.
Er moet ook rekening gehouden worden met de volgende regels en bijzondere gevallen:
• Gietijzer: het elektrolytisch potentiaal van gietijzer varieert naargelang zijn koolstofgehalte, wat
het meer of minder edel kan maken dan bepaalde elementen uit de bovenstaande rangschikking
• Zink: contacten tussen zink en roestvast staal, vertind koper, gegalvaniseerd staal of aluminium
zijn toegelaten, zonder tussenplaatsing van een scheidingslaag.
• Lood: het risico van corrosie door lood kan worden uitgeschakeld indien het lood beschermd
wordt door een patinaolie of indien het lood gelakt is.
• Aluminium / zink: het risico van corrosie van het aluminium door zink is verwaarloosbaar, want
deze twee metalen hebben bijna hetzelfde potentiaal, wat elk risico van corrosie uitsluit.
• Oppervlaktebehandelingen: met betrekking tot de behandelde materialen (gelakt staal, gecoat
zink...) en in aanwezigheid van metalen met een verschillende elektronegativiteit zal het risico van
beschadiging van de oppervlaktebehandeling in aanmerking genomen worden.
De metalen mogen over het algemeen niet in contact gebracht worden met zure producten of
afvloeiende stoffen. Er moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden met:
• zure houtsoorten met een pH<5 (douglas, ceder, eik, kastanje, lariks...)
• in sommige gevallen, hout dat verduurzamingsbehandelingen (CCA, CCB...) of brandwerende
behandelingen heeft ondergaan
• lijmen en kitten die siliconen met azijnzuur, zuurhoudende epoxydes, ureum-melamines-fenol of
formaldehyde (lijmen van platen)... kunnen bevatten)...
• cement (verse mortel en beton
• dichtingsmembranen (in het bijzonder bitumen zonder oppervlaktebescherming).
Men dient zich in ieder geval aan de aanwijzingen van de fabrikanten te houden.
Het materiaal van de gootbekledingen, hanggoten en regenwaterafvoerbuizen moet weerstand
kunnen bieden aan de respectievelijke agressiviteitsklassen (volgens [NBN EN ISO 9223 ]):
• klasse C2: landelijke atmosfeer
• klasse C3: industriële atmosfeer
• klasse C4: maritieme atmosfeer

UITVOERING / VERWERKING
De aannemer is verplicht om na te gaan of de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, en alle
voorziene toebehoren geplaatst kunnen worden in de vormen, afmetingen en uitvoering die
voorgeschreven worden in het dossier voor de opdracht voor werken en/of of de aard en de
maatafstemming van de verschillende materialen verenigbaar zijn. De aannemer legt vóór de
uitvoering de nodige monsters van de materialen en bekledingen die hij van plan is te gebruiken
ter goedkeuring voor aan de architect, evenals de afwerkingsdetails.
Eventueel in de teksten en/of op de detailstudies ingelaste afbeeldingen zijn principeschema's.
Bij de plaatsing van de dakbedekking worden de nodige voorzorgen getroffen om de
dakgootafdichtingen en de hanggoten niet te beschadigen. In de periode tussen het plaatsen van
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de gootafdichtingen en het plaatsen van de afvoerbuizen zullen de nodige voorzorgsmaatregelen
getroffen worden om te verhinderen dat het regenwater langs de gevels stroomt.
Bemeting
De elementen die dienen voor de opvang en de afvoer van het dakwater worden bemeten volgens
de berekeningsregels uit de norm [NBN EN 12056-3] of het artikel "Afvoeropeningen voor
hemelwater", verschenen in [WTCB-contact 2013-2].

CONTROLES
Alle gebruikte materialen en de aanvullende toebehoren zijn vrij van materiaal- en/of
fabricagegebreken die hun sterkte, de zuiverheid van hun vorm of hun duurzaamheid in het
gedrang kunnen brengen. Alle elementen die voor of tijdens de uitvoering werden beschadigd
zullen worden geweigerd.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN 306: 1955]
• [NBN 306: 1955] • [NBN EN 12056-3]
• Artikel "Afvoeropeningen voor hemelwater" verschenen in [WTCB-contact 2013-2].

33.3

Afvoerpijpen en uitloopbuizen
BESCHRIJVING
BELANGRIJK
De titel moet worden verstaan als zijnde van toepassing op ronde, vierkante of rechthoekige
regenwaterpijpen, volgens plannen, details en meetstaten.

33.32

Regenwaterpijpen uit kunststof

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel betreft het leveren en plaatsen van de regenwaterafvoerbuizen, met inbegrip van alle
elementen die er integraal deel van uitmaken, d.w.z. alle haken voor bevestiging aan het
metselwerk, de beugels, bochten, T-stukken, uitzettingsvoegen, lasnaden of verbindingen, de
aansluiting op de hanggoten of de kolken (collectoren, enz.), en alle andere stroomafwaartse
elementen…

MATERIALEN
De gebruikte materialen beantwoorden aan de voorschriften van [NBN 306]

UITVOERING / VERWERKING
• De regenwaterafvoerbuizen worden geplaatst in overeenstemming met hoofdstuk 3 van [NBN
306: 1955].
• In overeenstemming met de aanduidingen op de plannen
• In overeenstemming met de bepalingen van het bestek wordt de aansluiting op de tapbuizen
uitgevoerd d.m.v. ofwel een vaste ineenschuiving, ofwel een vergaarbakje uit hetzelfde materiaal
als de afvoerbuis.
• De buizen worden verticaal en loodrecht geplaatst en men ziet erop toe dat ze vrij kunnen
uitzetten.
• Ronde buizen worden met een gelaste neus op de beugels gehouden. De
regenwaterafvoerbuizen worden door middel van een water- en reukdichte dichting aangesloten
op het ondergrondse rioleringsnet.
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CONTROLES
De regenwaterpijpen staan perfect verticaal, behoudens bijzondere voorschriften.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN 306: 1955]
• [NBN EN 12056-3]

33.32.2 Regenwaterpijpen uit PE
33.32.2a Ronde regenwaterpijpen uit PE
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van de regenwaterpijpen uit PE die zich niet in een
schacht bevinden, maar in de gevel of achter een wandsysteem.
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.

MATERIALEN
Kleur: zwarte
Buitenmaat: minimum 75 mm. Cf. plannen en meetstaten.
Beugels: schroefbeugels

UITVOERING / VERWERKING
De buizen worden minstens om de 100 cm bevestigd. Een deel van de beugels wordt vastgeklemd
en een deel kan glijden, zodat de buizen kunnen bewegen zonder beschadigingen te veroorzaken.
Om de lengteveranderingen ten gevolge van temperatuurschommelingen te kunnen opvangen,
worden de nodige uitzetstukken ingebouwd. De uitzetmoffen bestaan uit een band met lage
wrijvingsweerstand die geen schadelijke inwerking heeft op de buis. De regenwaterpijpen worden
aangesloten op de riolering ter hoogte van het terrein met geschikte verloopstukken.
De regenwaterpijpen uit PE zullen gedekt zijn door een verklaring van geschiktheid voor gebruik
zoals beschreven in artikel 02.42.1 in voorkomend geval).

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Aan de bovenkant van de regenwaterpijpen voor platte daken wordt de buis aan de achterkant
over een hoogte van 15 cm afgezaagd, om het verticale buisstuk in de regenwaterpijp te kunnen
inbrengen en ze aan het oog te onttrekken.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
De leidingen en de overeenkomstige toebehoren zullen worden vervaardigd conform [NBN EN
1519] - Kunststofleidingsystemen voor grond- en afvalafvoer (lage en hoge temperatuur) binnen de
bouwconstructie - Polyethyleen (PE) - Deel 1: Eisen aan buizen, fittingen en het systeem]

METINGSWIJZE
Volgens meetstaten. Netto hoeveelheden.
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33.4

Bijzondere elementen voor de opvang en de afvoer van
het dakwater

33.42

Overlopen

33.42.1 Metalen overlopen
33.42.1a Metalen overlopen voor dakwater
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft geschikte afwateringsbuizen voor de regenwaterafvoer van de daken in het geval dat
de kolken verstopt zijn. De post wordt verstaan met inbegrip van alle bijhorigheden die nodig zijn
voor een stabiele en waterdichte aansluiting op de dakbedekking, met inbegrip van de boringen,
de aansluitingen op de dichting en de aanwerkingen.
Ze voldoen aan de voorschriften van TV 244 en aan de details van de architect.

- Ligging
Daken, volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
Specificaties
• Materiaal: leidingdelen in zink-koper-titaan.
• Doorsnede: volgens plannen, details, meetstaten en normatieve berekeningen ten laste van de
aanneming, minimumdiameter 8 cm.
• De overlopen worden altijd 3cm boven het afgewerkte niveau van het groendak geplaatst en
steken 5cm uit t.o.v. het vlak van de gevel
De materialen van de metalen overlopen zijn identiek aan die van de afvoeren van de normale
afvoerinstallatie in metaal: lood, koper, aluminium, gietijzer, roestvast staal, zink. Het betreft de
instroomelementen en de zijdelingse afvoeren die verhoogd zijn ten opzichte van de normale
afvoeren.
Cf. hoger "de risico's verbonden aan galvanische corrosie en zure afvloeiingen" onder "33 Opvang
en afvoer van het water van de daken".

UITVOERING / VERWERKING
De precieze afmetingen van de doorgang in het dakelement moet ter plaatse worden opgemeten.
De afwateringsbuizen worden licht naar buiten afhellend geplaatst. Openingen door muren
worden tijdens de uitvoering van de ruwbouw voorzien van een geschikte doorvoermof. De
aansluiting verzekert een verzorgde en perfecte dichtheid aan de zichtzijde van de muur en de
muuropening wordt met een geschikte kit bijgewerkt.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
• [TV 244]
• [STS 33]

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
Netto-hoeveelheid per stuk: apart geteld.
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Dakkolken en tapbuizen

33.43.2 Dakkolken en tapbuizen uit kunststof
33.43.2a Dakkolken en tapbuizen uit kunststof
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel betreft het leveren en plaatsen van de dakkolken en tapbuizen uit kunststof en van hun
roosters.

- Ligging
Daken

MATERIALEN
De materialen van de toebehoren zullen chemisch verenigbaar zijn met die van de stukken waarop
ze worden aangebracht.
De dakkolken zijn vervaardigd uit kunststof, met een regelbare aansluitslab. De aansluitslab is
vervaardigd uit een materiaal dat verenigbaar is met dat van de dakbedekking en het dampscherm.
De kolken worden vervaardigd in overeenstemming met [NBN EN 1253-1].
In overeenstemming met de voorziene opstelling, zal de overeenkomstige tapbuis bestaan uit een
verticaal stuk dat op de bodem van de kolk gelast is (rechte uitloop)
Aansluitdiameter: volgens plannen (De diameter van de bijhorende tapbuis is gelijk aan die van de
afvoerbuis indien deze laatste er rechtstreeks mee verbonden wordt. Indien een vergaarbak
voorzien is, is de diameter van de tapbuis kleiner dan die van de afvoerbuis).

- Aanvullende voorschriften
Naargelang de locaties en de gevallen moet één van de onderstaande opties of een combinatie
ervan gerealiseerd worden.
Beplante daken

Ophogingen
De plaatsing van de kolken en de afwerking van het dak worden niet gelijktijdig uitgevoerd; er zal
dus gebruik gemaakt worden van een kolk met ophogingsstuk. Dit element beschikt over zijn eigen
aansluitslab die in de kolk ingebracht wordt door middel van een dichtingsring.

Vaste terrasbedekkingen
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In het geval van vaste terrasbedekkingen zal de kolk voorzien zijn van een ring om de hoogte te
regelen. De hoogte zal regelbaar zijn op een wijze die verenigbaar is met de dikte van de isolatie.
De kolk heeft een rechte of gebogen uitgang en sluit aan op de afvoerbuis, hetzij rechtstreeks,
hetzij door middel van verloopstukken.
Afvoersysteem door onderdruk
In geval van een regenwaterafvoersysteem op onderdruk, met een hoge vullingsgraad, zal er
gebruik gemaakt worden van trechters en specifieke toebehoren die bemeten zijn in functie van
het systeem. Alle elementen zullen afkomstig zijn van hetzelfde systeem van dezelfde fabrikant als
de buizen en koppelstukken; het gehele systeem moet beschikken over een geldige ATG.
De kolken zijn van het volgende type (illustratie ter indicatie):

De kolk (trechter) bestaat uit een kolk van roestvast staal met bevestigingsplaat en EPDM-dichting
zonder weekmakers, een klemflens in roestvast staal, een aansluitbuis in BHDPE met een diameter
van 56 mm, een bladvanger in polypropyleen (PP) of gespuitgiet aluminium met een geschikte
diameter en een isolerend element.
De trechter is zodanig ontworpen dat de klemflens na installatie op dezelfde hoogte komt als de
omringende dakbedekking, zodat de vorming van waterplassen rond de trechter vermeden wordt.
De waterdichte verbinding door het dampscherm wordt uitgevoerd door middel van een
'ruwbouw' element en zijn klemflens. Vervolgens wordt de trechter in dat element geschoven en
vastgehouden door klemring.
Toebehoren:
• Waterdichte verbinding aan het dampscherm voor de trechter met aansluitdiameter van 56 mm
• Bladvanger met functieschijf
• Basislichaam met dichtingsplaat van staal CrNi 1.4301 Flensdichting van EPDM Condensisolatie
• Bevestigingsflens met borgmoeren
• Bevestigingsmaterieel

UITVOERING / VERWERKING
• In overeenstemming met TV 244 + (+ correcties van april 2013) en de richtlijnen van de fabrikant
• De ondergrond wordt vooraf grondig gereinigd. De kolken worden zodanig geplaatst dat
plasvorming wordt vermeden. Ter plaatse van de dakkolk wordt de isolatie dunner uitgevoerd of
weggesneden zodat de kiezelbak iets verzonken komt te liggen in de dakbedekking en er geen
water kan blijven staan aan de randen van het tapgat.
• De aansluitslab van de kolk uit één stuk wordt geplaatst conform de aanwijzingen van TV 244
• Voor kolken uit twee stukken wordt de aansluitslab met het dampscherm verbonden. In dat
geval zal de aansluiting uitgevoerd worden door middel van geschikte kleefband of door
koudlijmen.
• De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt minstens 10 cm. De flens van de kolk wordt
koudgelijmd of mechanisch bevestigd.
• De openingen tussen de draagvloer en de kolk wordt perfect dampdicht gemaakt.
Aanvullende voorschriften voor het onderdruksysteem:
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• De installatie wordt uitgevoerd na een nauwkeurige studie van de fabrikant, die een isometrisch
schema en een hydraulische berekeningsnota opstelt, die moeten worden goedgekeurd door de
Ontw.
• Om krachten en mechanische vervormingen ter hoogte van de verbinding tussen de trechter en
de dakbedekking te vermijden, moeten er gepaste maatregelen getroffen worden voor elke
trechter.
• Om spanningen tussen de dakbedekking en de roosters te vermijden, is het nodig om aan elk
rooster een vast punt te voorzien.
• Het gebruik van andere bochtstukken, vertakkingen op 88,5° of schuifmoffen is verboden.
• 15% van de lassen worden verondersteld door elektromoffen tot en met diameter 160 mm.
Vanaf diameter 200 mm werd dit percentage elektromoffen verhoogd tot 25%.

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.

34

Dakbedekking - Dichting
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de platte daken. Het omvat de onderdelen en de toebehoren en
afwerkingen, alsook de elementen voor de wateropvang.

34.2

Dichting
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "dichting" omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het plaatsen van de
soepele dakdichtingsbanen op platte en/of lichthellende daken om een perfect waterdicht geheel
te verkrijgen. De voor deze post vermelde eenheidsprijzen omvatten, hetzij volgens de uitsplitsing
in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, respectievelijk:
· het controleren en voorbereiden van de ondergrond;
· het leveren en verwerken van de dakbedekking, met inbegrip van de scheidingslagen, de
onderlagen, de bevestigingsmiddelen en alle toebehoren;
· de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen;
· de eventuele ballast indien voorzien;
· de eventuele kosten van de dichtheidsproeven op de naden.

MATERIALEN
De soepele dakdichtingsbanen behouden hun goede mechanische en fysische eigenschappen bij
koude en warmte, zij zijn bestand tegen chemicaliën en atmosferische invloeden en zijn geschikt
voor toepassing binnen de gekozen dakopbouw. Het dakdichtingssysteem beschikt over een
doorlopende technische goedkeuring van de BUtgb of EUtgb.

UITVOERING / VERWERKING
De dakdichtingen mogen enkel worden aangebracht door gekwalificeerde arbeiders die een
speciale opleiding gekregen hebben en ervaring hebben met het leggen van deze dakdichtingen. Zij
dienen daarenboven de bepalingen uit de technische goedkeuring en/of de voorschriften van de
fabrikant stipt op te volgen.
externe invloeden - beschermingsmaatregelen
· De plaatsing wordt onderbroken en het werk wordt voorlopig beschermd bij vochtig weer
(regen, sneeuw, mist) en/of bij temperaturen lager dan 5°C. Het werk mag in deze gevallen
enkel voortgezet worden met de voorafgaande toestemming van de architect en op
voorwaarde dat de door de fabrikant aanbevolen voorzorgsmaatregelen worden nageleefd.
· De rollen (van polymeerbitumen APP en SBS) zullen verticaal vervoerd en verticaal op een
vlakke en gladde vloer opgeslagen worden. Ze zullen met zorg behandeld worden om iedere
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beschadiging te vermijden. In het bijzonder bij temperaturen onder 5°C moeten de rollen zeer
voorzichtig worden behandeld.
· De nodige beschermingsmaatregelen worden getroffen om na uitvoering het betreden van het
dak te beperken. Alle schade die zou voortvloeien uit een gebrekkige coördinatie of
onvoldoende beschermingsmaatregelen vallen ten laste van de aannemer.
Plaatsing - Bijkomende voorwaarden
· Het ontwerp van de dakdichting moet overeenkomen met de voorgeschreven dakelementen.
De aannemer zal alle eventuele gebreken of onverenigbaarheden die de kwaliteit van het werk
in het gedrang zouden kunnen brengen, vóór de aanvang van het werk aan de architect
melden.
· De dakvloer moet droog, effen en proper zijn.
· De ondergronden voldoen bovendien aan de voorschriften van NBN 46-001 (1991):
o Nieuwe ondergronden
o De ondergrond is droog en heeft een temperatuur die hoger is dan 2°C. Hij is goed glad, vlak
en compact. Voegen tussen de dragende vloerelementen of elementen van cellenbeton
zullen op een geschikte wijze overbrugd worden. De ondergrond zal vrij zijn van vreemde
stoffen (vet, grind, olie...). Hij zal chemisch en mechanisch verenigbaar zijn met de
dakdichting.
o Oude ondergronden (aanvullende voorwaarden)
o Er zal rekening gehouden worden met de aard van de ondergrond (verenigbaarheid PVCbitumen; SBS-APP), en de herkomst en de oorzaken van de gebreken die de oude
dakdichtingen vertonen, zullen worden onderzocht, en in het bijzonder de aanwezigheid
van vocht. Alvorens de nieuwe dakdichting te plaatsen, moeten de scheuren worden
opgevuld, moet het oppervlak glad en vlak gemaakt worden en ontdaan worden van alle
vreemde materialen die de goede hechting van de nieuwe dakdichting in het gedrang
zouden kunnen brengen. De dichtingsbanen (losliggend / gedeeltelijk gekleefd / volledig
gekleefd) zullen in de mate van het mogelijke gelijkmatig en zonder spanningen uitgerold
worden en vervolgens bevestigd worden. De plaats van de langs- en dwarsnaden wordt
zodanig gekozen dat de volledige waterafvloeiing verzekerd is. Wanneer de helling groter is
dan 20%, zullen er in overeenstemming met de technische goedkeuring maatregelen
getroffen worden voor de bevestiging van de dakdichting.
o Tenzij anders aangeduid, zal de hoek tussen het vlakke element en de opstanden op de
randen afgeschuind worden op 45° door middel van schuin gesneden isolatiestroken.

CONTROLES
Certificaten
De aannemer moet een ATG goedkeuringsattest voorleggen voor het voorgestelde
dakdichtingssysteem, in functie van de voorgeschreven dakelementen.
Proeven op de bouwplaats
Na uitvoering van de dakdichting, wordt het dak / worden de daken onder water gezet gedurende
minstens 24 uur teneinde hun dichtheid te testen.
Waarborgen
De aannemer blijft gedurende een periode van 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering,
aansprakelijk voor de volledige waterdichtheid van de dakbedekking. Bovendien zal de aannemer
verantwoordelijk zijn voor plooien en/of blaren die zouden ontstaan. Tijdens deze tienjarige
periode zijn alle leveringen en eventuele herstellingen ten laste van de aannemer. Indien de fouten
voorkomen op meer dan een derde van de totale oppervlakte, moet het dak in zijn geheel opnieuw
uitgevoerd worden.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[NBN EN 13707]
[NBN EN 13956]
[NBN EN 13501-1]
[NBN EN 13501-2]
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[NBN EN 516]
[EN ISO 11925-2]

- Uitvoering
[NBN EN 1991-1-4]
[TV 196]
[TV 229]
[TV 239]
[TV 244]
BUtgb of EUtgb keuringsattest van de betrokken dakbanen

34.22

Kunststof membranen (hoogpolymeer)

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft een eenlagige dichtingsbekleding bestaande uit een materiaal op basis van
hoogpolymeren. De hechtingslaag en de overige toebehoren zullen in de eenheidsprijs begrepen
zijn.
Ook de uitvoering van een compartimentering van de dichting om de 40 m² in overeenstemming
met de regels van het vak en de richtlijnen van de fabrikant zijn in de eenheidsprijs begrepen.
De kosten voor de controle van de dichtheid zijn eveneens in de eenheidsprijs begrepen.

MATERIALEN
• De afdichtingsmembranen zijn geschikt voor toepassing in de voorziene dakopbouw.
• De dichtingsmembranen behouden hun goede mechanische en fysische eigenschappen bij koude
en warmte en zijn bestand tegen chemicaliën en atmosferische invloeden overeenkomstig.
• Alle bijproducten (lijmen, oplosmiddelen...) en speciale toebehoren zijn afkomstig van en/of zijn
deze aanbevolen door de fabrikant van het membraan.

UITVOERING / VERWERKING
• De plaatsing zal worden uitgevoerd op een droge en propere ondergrond, die ontdaan is van alle
oneffenheden.
• Het aantal overlappingen van de dakbanen wordt tot het minimum beperkt. Het is toegelaten en
zelfs aanbevolen om membranen met grote afmetingen in de werkplaats te laten vervaardigen.
• De opstelling van de overlappingen in langs- en dwarsrichting wordt zodanig gekozen dat de
volledige waterafvloeiing verzekerd is
• De overlappingen worden zorgvuldig uitgevoerd over hun volledige breedte en aangedrukt. De te
lassen of te verlijmen oppervlakken moeten droog zijn en ontdaan van vet en stof.
• De nodige maatregelen worden getroffen om na de uitvoering van de dakwerken het betreden
van het dak te beperken.

34.22.1 Kunststof en elastomeermembranen
34.22.1a Dichtingsmembranen in EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dakdichting met meerlagige structuur, samengesteld uit:
• een bovenlaag van 1,1 mm dik, uit 100% elastomeer EPDM (ethyleen-propyleen-dieenmonomeer) met intern wapeningsnet
• een onderlaag uit gemodificeerd SBS bitumen, die in de fabriek machinaal of apart op de
bovenlaag aangebracht wordt
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- Ligging
Alle platte daken, platformen, terrassen..., volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
• UV-bestendige membranen, vervaardigd uit kunstrubber (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer)
volgens het document TV 215 § 8.3.2.1. Het systeem waarborgt de volledige verenigbaarheid met
de voorziene dakstructuur en drager (tabellen 32 en 36 van het document TV 215). Naargelang het
systeem van de fabrikant kan de EPDM-dichting bestaan uit aparte banen die ter plaatse
verbonden worden.
Specificaties:
• Dikte van de EPDM-laag: minimum 1,3 mm (behalve eventueel de dikte van de onderlaag) –
totale dikte: minimum 2,5 mm;
• Conform TV 215 § 8.3.2.1 behoort het membraan tot het volgende type: EPDM met intern
wapeningsnet van glasvezeldraden en in de fabriek voorzien van een hechtingslaag uit TPE op de
onder- en bovenzijde van het EPDM en voorzien van een zelfklevende laag bitumen SBS (type Eb)
aan de onderkant;
• Het materiaal bezit de door de BUtgb geëiste eigenschappen:
→treksterkte: ≥ 400 N/50 mm volgens EN 12311-2
→Rek: ≥ 300% volgens EN 12311-2
→koud plooien: ≤-30°C volgens EN 495-5
→scheursterkte met de spijker: ≥ 300 N/mm volgens EN 12310
→sluiting van de overlapping: glijden: ≥ 200 N/50 mm volgens EN 12317-2
→afpellen: ≥ 80 N/50 mm volgens EN 12316-2
→vrije krimp: < 0,5% volgens EN 1107-2
→brandreactie: BROOF (t1)
→wortelweerstand: voldoet aan de FLL test
• Beschikt over een geldige BUtgb goedkeuring;
• Een attest van overeenstemming van de plaatsing zal door de fabrikant worden afgeleverd;
Aanvullende specificaties:
• Wortelweerstand van groendaken (TV 229): wortelweerstand volgens NBN EN 13948;
• Het membraan beantwoordt aan de FLL normen voor wat betreft de wortelweerstand;
• Weerstand tegen externe brand: B-ROOF(t1) volgens NBN EN 13501-5 en CEN/TS 1187-1;

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
• Conform de documenten TV 215 § 8.3.6. en TV 244, de ATG richtlijnen en/of de voorschriften van
de fabrikant
• Compartimentering: volgens de aanduidingen op het dakplan / ...
• Plaatsingsmethode: volledige verlijming met de overeenkomstige primer in functie van de
ondergrond en de windbelasting (conform de ATG en/of richtlijnen van de fabrikant). De breedte
van de overlappingen in langs- en dwarsrichting tussen de banen bedraagt minstens 50 mm
(conform de ATG en de plaatsingsmethode). Alle overlappingen worden op dezelfde dag afgedicht.
Zo niet worden ze gereinigd en/of voorbehandeld zoals beschreven in de richtlijnen van de
fabrikant.
• De voegen worden waterdicht gemaakt (zie TV 215 § 8.3.2.1.3) door middel van overlappingen
die met warme lucht gelast worden.
• Opstanden moeten altijd uitgevoerd worden met EPDM met inwendige wapening met glasvezels,
dat in de fabriek voorzien is van een hechtingslaag in TPE op de onder- en bovenzijde van het
EPDM en van een zelfklevende bitumineuze laag SBS (type Eb) aan de onderzijde. De banen
worden altijd volledig gekleefd.
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• Details van de aansluitingen in overeenstemming met de documenten TV 244 en/of TV 239 van
het WTCB:
• aansluiting van het plat dak met de lateien en het buitenschrijnwerk volgens het document TV
244 § 5.5.2 / en het detailplan
• aansluiting van het plat dak met het hellend dak volgens het document TV 244 § 5.5.3 (illustratie
46) / en het detailplan (het water van het onderdak moet altijd boven het niveau van de
dakdichting afgevoerd worden)
• aansluiting van het plat dak met de volle muren volgens het document TV 244 § 5.5.5 / en het
detailplan
• aansluiting van het plat dak met de gevelbekledingen volgens het document TV 244 § 5.5.6 / en
het detailplan
• aansluiting van het plat dak met de schoorsteen volgens het document TV 244 § 8.5 (illustratie
114) / en het detailplan
• ontwerp van de uitzettingsvoegen volgens het document TV 244 § 7 / en het detailplan

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
De uitzettingsvoegen kunnen worden uitgevoerd met een aparte EPDM-band die verenigbaar is
met het gebruikte membraan, die in het midden losgemaakt wordt over een breedte van minstens
8 cm en langs weerszijden aan de dakdichtingsbanen bevestigd wordt over een voldoende breedte
(lijmen en lassen met warme lucht) teneinde eventuele spanningen te kunnen verhelpen. Deze
band wordt plat op de voeg geplaatst.

SPECIFIEKE CONTROLES
Tienjarige waarborg op het geplaatste systeem, met inbegrip van beplanting:
Na de uitvoering van de werken, zal de aannemer van de dichtingswerken een door de fabrikant
opgesteld attest van goede uitvoering bezorgen aan de AO, alsook een verklaring van
fabriekswaarborg die 10 jaar geldig is (zonder beperkingen) op de materialen en werkuren voor de
dakdichtingssystemen.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat

- meetcode:
• De opmeting wordt uitgevoerd in netto-oppervlakte in horizontale projectie, zodanig dat de
overlappingen, opstanden, snijresten, enz. in de eenheidsprijs begrepen moeten zijn. Openingen
met een vrije breedte kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.
• De opstanden van alle aard worden afzonderlijk per meter geteld voor de dakmuurtjes. De
opstanden aan de brandkoepels, lichtstraten, schachten, enz. moeten worden uitgevoerd, maar
maken niet het voorwerp uit van een specifieke opmeting

34.29

Retentiedaksysteem

34.29.1 Retentiedaksysteem voor plat dak
BESCHRIJVING
Compleet retentiedaksysteem op platte daken (voor daken met een helling van 0%; systeem
aangepast aan de dakbedekkingen volgens de gevallen: groendaken, tegels op dragers, enz.
Deze post betreft het deel "waterretentie" van de platte daken en omvat alle noodzakelijke werken
die niet elders verrekend worden (Meer bepaald in de posten 34.31 extensieve groendaken).
Retentiedaken "stormbekken" samengesteld uit meer bepaald bakken of andere opslagelementen
(honingraten en vliezen) volgens de onderstaande kenmerken en afgestemd op het beschouwde
daktype en de specificiteiten van het project :
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• Materiaal HDPE;
• Permanante waterreserve minstens 30 L/M²;
• Tijdelijke waterreserve minstens 120 L/M²;
• Totaal waterretentievolume minstens 150 L/M²;
• Druksterkte afgestemd op het gebruik;
• Lekdebiet regelbaar volgens de voorschriften en reglementeringen (of bij gebrek daaraan tussen
1 en 10 l/s/ha);
• gewicht max. 5kg/m2;
Volledig systeem ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwdirectie, met inbegrip van de
berekening van de druksterkte, debieten, retentievolumes, enz.

- Definitie / Omvat
De beplanting van de groendaken wordt verrekend in de posten 34.3
De tegels op dragers worden verrekend in de posten 34.41.2
met inbegrip van alle versterkingen, uitsnijdingen, koppelstukken, enz. voor de uitvoering van de
specifieke dakelementen: uitloopbuizen, bakken, koepels, fotovoltaïsche panelen, enz.
met inbegrip van onderdelen en details voor de uitvoering van de kolken (kolken verrekend in post
33.43.2), lekdebieten, drainering, enz.

- Belangrijke opmerkingen
Tienjarige waarborg
- op de levering
- en op de uitvoering.

UITVOERING / VERWERKING
Volgens de van kracht zijnde normen en de voorschriften van de fabrikant.

CONTROLES
Uit te voeren controles:
Voorleggen van de vereiste technische goedkeuringen en de technische fiches van de gebruikte
producten.
Controle van de algemene goede uitvoering van het groendakcomplex door de fabrikant.
Voorlegging van de tienjarige waarborg van de onderaannemer en van het verzekeringsattest van
de fabrikant.
Controle van de vrije afloop naar de kolken.
Tienjarige waarborg van het geplaatste systeem, inclusief op de verenigbaarheid met de
afwerklagen (beplanting of tegels op dragers) en het voorziene gebruik (overbelasting,
berekeningsnota...) :
De aannemer moet een attest van tienjarige waarborg leveren met betrekking tot de totaliteit van
het uitgevoerde complex en omvattende de voorziene bekledingen en het voorziene gebruik. Er
moet een verzekeringsattest afkomstig van de fabrikant geleverd worden.

REFERENTIEDOCUMENTEN
TV 215 (platte daken)
TV 196 (regenwaterafvoer)
TV 229 (groendaken)
gids voor groendaken van de FLL, FFL-normen en/of EN 13948 wanneer toepasselijk.

34.29.1a Systeem van plat retentiedak voor groendaken
BESCHRIJVING
Post 34.29.1 van toepassing
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Alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van het retentiedak in overeenstemming met de
plannen, meetstaten, details, enz. en die niet elders opgenomen zijn.

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto aantallen

34.29.1b Systeem van plat retentiedak voor toegankelijk dak uit tegels op dragers.
BESCHRIJVING
Post 34.29.1 van toepassing
Alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van het retentiedak in overeenstemming met de
plannen, meetstaten, details, enz. en die niet elders opgenomen zijn.
Moet een intensief gebruik van het toegankelijk plat dak mogelijk maken, meer bepaald de
plaatsing van moestuinenbakken (voorzien met een grondhoogte van 60cm)

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto aantallen

34.3

Groendaken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de uitvoering van de bedekking van een waterdichte dakbedekking met beplanting en
de lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de planten (drainering, substraat...). De begroende
daken (groendaken) worden ingedeeld in verschillende categorieën naargelang hun functie, het
type lagen waaruit ze bestaan en het gebruik dat ervan gemaakt zal worden.
Ze worden gerangschikt in twee grote categorieën:
· extensieve groendaken met een dikte van minder dan 15 cm en vegetatie van het type sedum,
mossen, vetplanten, grassen...
· intensieve groendaken met een dikte van meer dan 10 cm en vegetatie die varieert van
vegetatie voor extensieve daken tot vegetatie van een echte tuin in volle grond.
Het systeem omvat meer bepaald:
· de individuele en collectieve beschermingen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken;
· de controle van de dichtheid van het dak;
· de tijdelijke bescherming van de dakdichting;
· de diverse lagen waaruit het groendak bestaat;
· de gezaaide of aangeplante beplanting;
· het onderhoud tot aan de oplevering van het werk.
Is niet in dit element begrepen:
· De waterdichte en wortelbestendige dakbedekking (voorgeschreven onder het element)

- Belangrijke opmerkingen
Brand
De groendaken moeten beantwoorden aan de voorschriften van artikel 8.4 van bijlage 5/1 van het
koninklijk besluit van 12-07-2012 [KB 7-7-1994 en zijn wijzigingen]. De voorschriften hebben
betrekking op
· de substraatlaag
· de compartimentering van het groendak in zones met een maximale lengte van 40 m.
· de scheiding tussen het groendak en de aangrenzende gebouwen
· de omgeving van de koepels, verluchtingskleppen, rookafvoeren of openingen in het groendak

MATERIALEN
Draineerlaag
De draineerlaag bestaat uit één van de volgende materialen:
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· een laag rondkorrelig grind (ronde keien): onderste granulometrie bedraagt minimum 10 mm.
· platen van XPS (geëxtrudeerd polystyreen): gegroefd of dergelijke
· composietmatten van verstrengelde en warmgelaste kunstvezels
· geëxpandeerde kleikorrels
· platen met noppen uit kunststof.
De draineerlaag is bestand tegen vorst en verrotting.

Waterretentie
Het water wordt vastgehouden door één van de volgende materialen:
· korrels van geëxpandeerde klei;
· kogels van watervasthoudend polymeer;
· geïntegreerd in de draineerlaag.

Filtervlies
Het filtervlies bestaat uit één van de volgende materialen:
· Niet-geweven geotextiel (kunststof) met thermische binding, minimumgewicht in de orde van
100 g/m².
· Een mat uit glasvezels die gebonden zijn met een kunsthars met een equivalent gewicht.
Het filtervlies is bestand tegen vorst en verrotting.

Substraat
Het substraat is een mengsel dat speciaal ontworpen is voor de categorie van het geplande
groendak (extensief of intensief). De substraatsamenstelling die door de aannemer moet worden
voorgelegd is bestudeerd om de volgende eigenschappen te optimaliseren:
· grote lichtheid
· inworteling, bevestiging en ruimtelijke ontwikkeling van de planten
· geschikte voeding van de planten en de microfauna (water, lucht, mineralen en organische
elementen, oligo-elementen)
· luchtige structuur, luchtgehalte
· waterdoorlaatbaarheid en vochtdiffusie
· druksterkte, structurele en vormstabiliteit
· vorstbestendigheid
· milieuvriendelijkheid
· verenigbaarheid met de vegetatie
· brandveiligheid
· korrelverdeling
· gehalte aan organische stoffen
· maximale waterretentie
· zuurtegraad (pH)
· zoutgehalte
· gehalte aan voedingsstoffen
· adsorptiecapaciteit
· zaden en plantenfragmenten met kiemkracht
· gehalte aan vreemde deeltjes.
Het substraat, van goede kwaliteit, zal geen planten in latentie omvatten (zaden, wortels...)
behalve in het geval van groendaken met spontane beplanting (zie bijzonder voorschrift in
optie van artikel 34.31.1a Extensieve groendaken met zaadmengsel).
Eventuele bescherming van het substraat: stro- of kokosmatten.

Beplanting
Er zal een bijzonder aandacht besteed worden aan de versheid van de geplante vegetatie. Alle
elementen die tekenen van dehydratatie vertonen, mogen niet worden verwerkt en moeten
buiten de grenzen van de bouwplaats weggevoerd worden. Dat geldt ook voor de matten of
geprefabriceerde modules waarvan minder dan 80% van de oppervlakte bedekt wordt door de
vegetatie.
Toegelaten plantensoorten: inlands
inlands (standaard) / gemengd / exotisch. (de inlandse soorten
worden hierna geïdentificeerd met "(I)")
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De gekozen soorten zijn verenigbaar met het voorgeschreven type van groendak (dikte van de
substraatlaag).
Extensieve beplanting
· korstmossen en algen: (Cladonia)
· mossen: (Barbula), (Bryum), (Ceratodon),…
·
succulenten: huislook (Jovibarba), muurpeper (Sedum acre) (I), wit vetkruid (Sedum
album) (I), (Sedum rupestre), (Sedum floriferum), (Sedum hispanicum), (Sedum lydium),
(Sedum reflexum), (Sedum sexangulare), (Sedum spurium); (Sempervivum tectorum) en
(sempervivum arachnoideum)
· kruidachtige planten: (Agrostis), (Bromus), (Carex), Festuca (Festuca), plat beemdgras
(Poa compressa)
· kruiden: kogellook (Allium sphaerocephalon) (I), look (Allium L.) bieslook (Allium
schoenoprasum) (I), (Arenaria serpyllifolia), (Cardamine hirsuta), (Dianthus deltoides),
(Erodium), (Iris pumila), (Petrohagia saxifraga), (Sagina)
· Allerlei: driedistel (Carlina vulgaris) (I), cypreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias) (I),
buntgras (Corynephorus canescens) (I), voorjaarszegge (Carex caryophyllea) (I), Karthuizer
anjer (Dianthus carthusianorum) (I), grote graslelie (Anthericum liliago) (I), ijle dravik
(Bromus sterilis) (I), blauwgras (Sesleria caerulea) (I), ruwe smele (Deschampsia cespitosa)
(I), ruige veldbies (Luzula pilosa) (I), muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis) (I), gewoon
duizendblad (Achillea millefolium) (I)
(Weinig) ontwikkelde intensieve beplanting
· Loofbomen: sering (Syringa vulgaris) (I), Gelderse roos (Viburnum opulus) (I), egelantier (Rosa
rubiginosa) (I), meelbes (Sorbus aria) (I)
· Klimplanten: klimop (Hedera helix) (I)
· Coniferen,
· Planten in bosjes of bolgewassen: koningsvaren (Osmunda regalis)
· Zomerbloemen: goudsbloem (Calendula officinalis), chrysant (Chrysanthemum), Fuschia
(Fuchsia L.), Godetia (Godetia spach), Heliotroop (Heliotropium L.), Springzaad (Impatiens),
Lobelia (Lobelia L.), Afrikaantje (Tagetes L.)
· Grassen voor gazon: roodzwenkgras (Festuca rubra) (I), festuca (Festuca), beemdgras (Poa),
raaigras (Lolium) en struisgras (Agrostis)
· Allerlei: duizendknoop (Polygonum affine), grote maagdenpalm (Vinca major) (I)
Bomen en grote struiken zijn voorbehouden aan ontwikkelde intensieve groendakzones.
Planten die verboden zijn in groendaken
· Zeer dicht, uitgestrekt, draaiend of perforerend wortelsysteem: bamboe (Arundinaria,
Miscanthus, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosara, Sinarundinaria), riet (Miscanthus)...
· Woekerende planten: hondsgras (Agropyron repens), zevenblad (Aegopodium podagraria),
haagwinde (Calystegia sepium), kruipende boterbloem (Ranunculus repens)...
· Loofbomen die erg groot worden: Esdoorn (Acer), Paardenkastanje (Aesculus), Tamme
kastanje (Castanea), Beuk (Fagus), Es (Fraxinus), Amberboom (Liquidambar L.), Tulpenboom
(Liriodendron tulipifera), Plataan (Platanus), Populier (Populus), Zoete kers (Prunus avium), Eik
(Quercus), Wilg (Salix), Honingboom (Sophora japonica L.), Linde (Tilia)…
· Loofbomen die slecht bestand zijn tegen wind: Populier (Populus), Valse acacia (Robinia)…
· Loofbomen met een agressief wortelsysteem en/of die veel afvalstoffen produceren: els,
berk...
· Fragiele of speciale loofbomen: Brem (Cytisus), Hibiscus (Hibiscus), Kalmia (Kalmia), Magnolia
(Magnolia), Tuinhibiscus, Skimmia (Skimmia)…
· coniferen die erg groot worden: Zilverspar (Abies), Cipres (Chamaecyparis), Den (Pinus), Spar
(Picea), Westamerikaanse levensboom (Thuja).
· Grassen met harde en agressieve wortels: Slijkgras (Spartina pectinata)…
· De volgende struiken en houtachtige planten: Rotsmispel (Amelanchier), Vlinderstruik
(Buddleia), Gaultheria (Gaultheria), Duizendknoop (Polygonum), Vlier (Sambucus) en
Wegedoorn (Rhamnus catharticus).
· Allerlei: distel, klimop, paardenbloem, klaver, Canadese guldenroede, hop.
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UITVOERING / VERWERKING
Opbouw van het groendak van onder naar boven:
· mechanische beschermingslaag voor de dichting en de opstanden;
· draineerlaag;
· waterretentielaag;
· filtervlies;
· substraat;
· vegetatie.

Voorafgaande voorzorgen
Zodra de dakdichting uitgevoerd wordt of zodra de werken aangevat worden in het geval van een
bestaande dakbedekking, worden er tijdelijke beschermingen geplaatst om het risico van
doorboring van de dichting en de opstanden bij de uitvoering te vermijden.
In het geval van een tweelagige dichting organiseert de aannemer de plaatsing van de tweede
dichtingslaag bovendien vlak vóór de plaatsing van het groendak.
Voorts moet bij de uitvoering van het groendak een mechanische bescherming van de dichting en
de opstanden geplaatst worden die de volledige oppervlakte van het geplande groendak bedekt en
die minstens 10 cm uitsteekt boven het substraat. Ze zal als mechanische bescherming dienen
tijdens de uitbating van het groendak.

Filtervlies
Elke baan zal een overlapping van minimum 20 cm hebben. Net zoals voor het dichtingsmembraan
en zijn bescherming, steekt de filterlaag minimum 10 cm uit boven het substraat.

Substraat
Substraten die samengesteld zijn uit grond en materialen in bulk wordt in vochtige staat geplaatst.
Het soortelijk gewicht van het materiaal wordt bereikt door aanstampen.
De substraattegels worden beschermd tegen waterinfiltratie en worden droog geplaatst.
Als de weersomstandigheden dat vereisen, wordt de vochtigheidsgraad van het substraat
gehandhaafd door het permanent te besproeien, teneinde uitdroging van het oppervlak en
eventuele erosie door de wind te vermijden. Als de beplanting niet onmiddellijk na de plaatsing
van het substraat geplant wordt, dan wordt het substraat bedekt met een doorlatend vlies met
ballast, om erosie van de bodem te vermijden (mat uit stro, kokos of kunststof).

Begieten
Het begieten na aanbrenging van de beplanting / het zaad.

CONTROLES
Alvorens het groendak uit te voeren, worden de kwaliteit van het dichtingsmembraan en de
perfecte uitvoering ervan gecontroleerd in aanwezigheid van de directie der werken. Bij platte of
lichthellende daken wordt voor de gehele oppervlakte een proef uitgevoerd door het dak onder
water te zetten volgens de voorschriften van bijlage 4 van [TV 229].

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[TV 229]

- Uitvoering
[TV 229]

34.31

Extensieve groendaken

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de uitvoering van een groendak dat gekenmerkt wordt door een geringe dikte van een
niet erg vruchtbaar teeltsubstraat.

MATERIALEN
Retentie en verankering
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Voor hellende ondergronden schrijft het bestek de eventuele speciale retentie- en
verankeringsinrichtingen voor.

Beschermingslaag voor de dakdichting en de opstanden
Geotextiel met gestikte naden, met hoge drukbestendigheid en moeilijk doordringbaar (weerstand
van 300-600 g/cm2).
De beschermingslaag kan rechtstreeks ingewerkt worden in het materiaal dat als draineerlaag
dient.

Substraat
De volgende materialen zijn toegestaan als bestanddeel van het hoofdzakelijk mineraal
substraatmengsel: lavasteen, puimsteen, geëxpandeerde klei, geëxpandeerde leisteen, klei,
Rijnzand of rivierzand, niet-geweven vliezen, biologisch afbreekbare stro- of kokosmatten,
draadmatten, zakken uit kunststof netten.

UITVOERING / VERWERKING
In geval van verwerking van een niet-vastgedrukt substraat, zal dit bij de plaatsing een overdikte
van 25% op de voorgeschreven uiteindelijke dikte vertonen.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[TV 229]

- Uitvoering
[TV 229]

34.31.3 Extensieve groendaken met beplantingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de uitvoering van een extensief groendak dat beplant wordt met jonge planten.
Bij gebrek aan preciseringen in het bouwdossier, zijn het mengsel en de verdeling van de soorten
homogeen over de gehele beplante oppervlakte.

34.31.3a Extensieve groendaken met beplantingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Algemeen :
Dit werk omvat de levering en de plaatsing van het volledige extensieve groendakcomplex met
minimum 7 cm substraat na zetting, met inbegrip van alle bijhorigheden die nodig zijn voor het
naleven van de voorschriften van de referentiedocumenten, de controle van de ondergrond, de
mechanische beschermingslaag voor de dichting en zijn opstanden. Zijn eveneens inbegrepen, de
plaatsing van de elementen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de details, met inbegrip
van de profielen en divers toebehoren die nodig zijn voor de plaatsing en de bevestiging, alsook de
steriele zones aan de rand van het dak, rond de opstanden en dakuitgangen en de kolken en de
grindranden aan de grens van deze zones.
De groendaken moeten beantwoorden aan de voorschriften van artikel 8.4 van bijlage 5/1 van het
koninklijk besluit van 12-07-2012 [KB 7-7-1994 en zijn wijzigingen]. De voorschriften hebben
betrekking op
• de substraatlaag
• de compartimentering van het groendak in zones met een maximale lengte van 40 m.
• de scheiding tussen het groendak en de aangrenzende gebouwen
• de omgeving van de koepels, verluchtingskleppen, rookafvoeren of openingen in het groendak
Beschrijving :
Dit werk omvat de levering en de plaatsing van het volledige extensieve groendakcomplex, met
inbegrip van de controle van de drager, de opstanden van matten en filters die nodig zijn voor de
correcte uitvoering van de details, met inbegrip van de profielen en diverse toebehoren voor de
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plaatsing en de bevestiging, met inbegrip van de 'steriele' zone rondom en de grindboorden aan de
grens van die zones.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Beschermings- en bevochtigingslaag
Beschermings- en vochtregelende mat uit gerecycleerde synthesevezels, polypropyleen met een
hoge bestandheid tegen mechanische druk. Wateropslag (ca. 5 l/m2) en voedingsstoffen,
verenigbaar met het bitumen, onbederfelijk, dikte: 5 mm, gewicht: ca. 470 g/m2. Aangebracht als
mechanische bescherming volgens DIN 18195. Plaatsing op de wortelwerende dichting met
overlappingen van 10 cm.
Drainerend complex
Drainage-elementen van voorgevormd gerecycleerd polyethyleen, met waterreserve (4 l/m2) en
noppen met perforaties die toelaten om een waterreserve in stand te houden en die zorgen voor
de afvoer en de drainage van het overtollige water. Druksterkte : 250 kN/m2 (gevuld), dikte: ca. 25
mm, gewicht: ca. 1.5 kg/m2, gemengd volume van water en lucht 10 l/m²
Filterende laag
Van polypropyleen, onbederfelijk. Doorlaatbaarheid Q = 150 l/m2 x s voor 10 cm neerslag Doeltreffende porositeit: Dw = 110 µm - Stevigheidsklasse 1, Gewicht: ca. 100 g/m2.
Plaatsing op het drainerend paneel met overlappingen van 20 cm
Vegetatielaag
Substraat voor extensief beplantingssysteem op basis van gerecycleerde kleihoudende elementen
met teelaarde en zonder sporen van onkruid of zaad ervan. Volume bij verzadiging met water:
1300 kg/m3. Dikte van de substraatlaag: minstens 7 cm (gemeten na zetting boven de holten)
Kenmerken en samenstelling volgens de norm FLL. Verdichting +/- 25%
Beplanting
Assortiment van diverse sedumssoorten (Sedum album en variëteiten, Sedum cauticolum, Sedum
floriferum, Sedum hybridum, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Sedum spurium en
variëteiten…) en van planten voor geïsoleerde bosjes (gegroepeerd per 3,5 of 7)(Kartuizer anjer,
Festuca, Koeleria glauca, Saxifraga paniculata, Thym, Prunella, Potentilla, Cerastium arvense
compactum, zeepkruid….)
Aanbrengen van de beplanting door zaaien van fragmenten, stekken + perspotten volgens de lijst
van de planten die door de AO en de architect moet worden goedgekeurd. De post omvat de te
nemen maatregelen die nodig zijn om het aanslaan van het zaaigoed te waarborgen.
De steriele zone
Aan de rand (dakmuurtjes), rond de regenwaterafvoeren, uitspringende elementen en bouwdelen
(ventilaties…) wordt een steriele zone van ca. 30 cm breed aangelegd. Ze wordt uitgevoerd met
gerold fijn grind met een granulometrie > 15 mm over een dikte van minimum 5 cm.
Scheidingssysteem (grindrand)
Het gewone beplante deel is van de steriele zone gescheiden door een opengewerkt profiel van
aluminium dat voorzien is van openingen. Op de dichting bevestigd met membraanhaken. De
afmetingen komen overeen met de details en de regels die voorgeschreven worden in de
referentiedocumenten.
Controleopening
Uit gegalvaniseerd staal, geplaatst op de draineringselementen of op grind, hitte- en drukvast,
verenigbaar met alle gootjes, gewicht: ca. 3 kg, afmetingen: ca. 25 cm x 25 cm.
Initieel onderhoud gedurende het eerste jaar
Het onderhoud gedurende het eerste jaar na de winter is in deze post begrepen; er zullen minstens
2 onderhoudsbeurten (naast het plantwerk) nodig zijn na de voorlopige oplevering.

- Aanvullende voorschriften

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 34 van 45

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 3 – DAKWERKEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De uitvoeringsmodaliteiten worden beschreven door de fabrikant en moeten nauwgezet nageleefd
worden. In grote lijnen: de absorberende beschermende en vochtregulerende mat wordt
doorlopend geplaatst (overlapping van minstens 10cm aan de verbindingen) op de wortelwerende
dichting die vrij is van deeltjes, ze omvat de bescherming van de dichtingsopstanden.
Op deze beschermingslaag moet, doorlopend over de gehele oppervlakte van het groendak, de
draineer- en watervasthoudende laag aangebracht worden. Het is belangrijk om erop toe te zien
dat de elementen van de drain in de juiste richting geplaatst worden. Het filter bedekt het
volledige oppervlak van de drainagelaag, de verbindingen moeten een overlapping van minimum
10 cm vertonen en waarborgen dat er geen fijne deeltjes afkomstig van het substraat in de holten
die de drain vormen dringen. Toezien op de uitvoering van de aansluitingen en opstanden.
Het substraat wordt op het filter geplaatst conform de voorschriften van de fabrikant, zijn dikte
bedraagt overal minstens 7 cm (gemeten na zetting boven de holten). Het is mogelijk dat deze
dikte plaatselijk verhoogd moet worden teneinde de doorgangszones van de leidingen te
bedekken.
Het dak wordt op zijn omtrek omboord door een "steriele zone" bestaande uit een 30 cm brede
strook gerold grind, uitgespreid over een dikte van 5 cm bovenop de filterende laag. De
substraatzone aan de grens van de "steriele zone" wordt omboord door een grindrand met
geschikte afmetingen die de vrije afvloeiing van het water mogelijk maakt.
Het gehele complex moet rekening houden met de uitgangen en dakelementen die nodig zijn voor
het gebouw (ventilatie van de schachten, kolken, enz.) en moet de toegang mogelijk maken tot de
bewegingsvoegen van het gebouw. Daartoe worden deze diverse elementen en de
bewegingsvoegen bedekt of omringd met een steriele zone uit grind over een strook van 30 cm
breed.

SPECIFIEKE CONTROLES
Uit te voeren controles:
· Voorleggen van de vereiste technische goedkeuringen en de technische fiches van de
gebruikte producten.
· Controle van de algemene goede uitvoering van het groendakcomplex door de fabrikant.
· Voorlegging van de tienjarige waarborg van de onderaannemer en van het verzekeringsattest
van de fabrikant.
· Controle van de vrije afloop naar de kolken.
Tienjarige waarborg op het geplaatste systeem, met inbegrip van beplanting:
De aannemer moet een waarborgattest leveren met betrekking tot het volledige uitgevoerde
complex, inclusief de beplantingen (bescherming, werking van de drainerende structuur, substraat,
duurzaamheid van de planten…). Er moet een verzekeringsattest afkomstig van de fabrikant
geleverd worden.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
TV 215 (platte daken)
TV 196 (regenwaterafvoer)
TV 229 (groendaken)
gids voor groendaken van de FLL, FFL-normen en/of EN 13948 wanneer toepasselijk.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat.

- meetcode:
behandelde netto-oppervlakte, alle afwerkingen en toebehoren inbegrepen, met inbegrip van
steriele zones uit grind en grindboorden
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Beschermingen

34.41

Ballast (zware beschermingen)
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BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De ballast zal bestaan uit een zwaar materiaal dat over de volledige oppervlakte van het dak
uitgespreid zal worden om te vermijden dat de dichting en de onderliggende lagen wegvliegen.
Bijgevolg moet er op de daken die blootgesteld zijn aan de wind verplicht een ballastlaag
aangebracht worden.

MATERIALEN
De ballast mag de onderliggende dakbedekking niet beschadigen en mag er geen te grote druk op
uitoefenen, rekening houdend met de te voorziene gebruiksbelasting. Wanneer de ballast
rechtstreeks op de isolatieplaten aangebracht wordt (omgekeerd dak), moet er altijd een soepel,
onbederfelijk en doorlatend scheidingsmembraan voorzien worden.

UITVOERING / VERWERKING
·
·

De beschermingen uit ballast worden aangebracht in overeenstemming met de technische
goedkeuring ATG van de dichting.
Er zal vooraf een studie van de windbelasting waaraan het plat dak blootgesteld is, uitgevoerd
worden volgens TV 239 of NBN EN 1991-1.4 (Windbelasting op bouwwerken) en voorgelegd
worden, evenals een hygrometrische studie van de dakelementen.

34.41.2 Tegels op regelbare dragers
34.41.2a Tegels op regelbare dragers
BESCHRIJVING
- Ligging
Terrassen, volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De ballast bestaat uit betontegels die op regelbare dragers uit kunststof gelegd worden.
Specificaties
· Dikte: afgestemd op de afmetingen van de tegels
· Afmetingen: volgens meetstaat
· Oppervlak: uitzicht van in de massa gekleurd glad beton, kleur naar keuze van de architect uit
het gamma van de fabrikant, minimum 3 kleuren, identiek aan de tegels van het terras op volle
grond in het hoofdstuk over de omgeving.
· Drager van de tegels: kunststof
· Belasting: 400 kg/m²

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De bovenzijde van de tegels bevindt zich in een vlak dat de dakhelling niet volgt, maar zal waterpas
geplaatst worden door middel van tegeldragers met verstelbare hoogteregeling.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de hoogte van de te voorziene dragers. De
dragers zijn van polypropyleen en zijn tot op één millimeter regelbaar. De drager bestaat uit een
hellingregelaar, een steunkop met 4 positioneringsribben die als open voeg tussen de tegels
dienen, aansluitmoffen die toelaten om de gewenste hoogte te bereiken en een sokkel die op de
ondergrond rust.
Indien de afmetingen van de tegels dat noodzaken, tussensteunen in het midden van de tegels.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat.
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- meetcode:
de dakoppervlakte in horizontale projectie, openingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

34.41.2y Roosters voor tegels op dragers
BESCHRIJVING
Betreft de levering en plaatsing van metalen roosters die, gelijk met de terrasafwerking, op dragers
geplaatst moeten worden en bestemd zijn om de afvloeiing van het water mogelijk te maken aan
de deuren of vensterdeuren.
Uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften en details van de werfleiding.

- Ligging
Volgens plannen, meetstaten en details.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat.

- meetcode:
Netto-afmetingen.

35

Aansluitingen en afwerkingen

35.1

Dakaansluitingen

35.14

Randaansluitingen

35.14.2 Randaansluitingen met stijve elementen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft geprefabriceerde elementen die bestemd zijn voor de esthetische en waterdichte
voltooiing van de zichtzijde van de opstaande randen van de platte daken. Alle hoek-, verbindingsen bevestigingselementen zijn begrepen in de eenheidsprijs.
de profielen worden rechtstreeks op de dichting aangesloten op continue en verzorgde wijze.

MATERIALEN
De dakrandprofielen zijn verenigbaar met de verwerkte dakbedekkingsmaterialen en zijn zodanig
bevestigd dat vervormingen ten gevolge van temperatuurschommelingen vermeden worden. Alle
bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig.

UITVOERING / VERWERKING
De dakrandprofielen worden in een rechte lijn geplaatst en in zo groot mogelijke lengten. De
bevestiging aan de drager gebeurt met een bevestigingswijze die geschikt is voor de drager en de
dakbedekking, in overeenstemming met de detailtekeningen en de voorschriften van de fabrikant.
Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen om bevuiling van de gevel (waterafdruipingen)
aan de opening van de voegen te beperken. Daartoe zal men voldoende ruimte laten tussen de
druipneus van het profiel en het gevelvlak; er zal bovendien gebruik gemaakt worden van
geschikte koppelstukken.
Randen tegen opgaande muur uit metselwerk: Op de muur wordt een multiplexplaat aangebracht
om een vlakke drager te verkrijgen :
• Verlijmingsklasse (volgens [NBN EN 314-2]): klasse 3
• Biologische duurzaamheid: de plaat moet geschikt zijn voor gebruiksklasse 3 volgens [NBN EN
335], wat mogelijk gemaakt wordt een houtsoort met een voldoende natuurlijke duurzaamheid te
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kiezen (duurzaamheidsklasse 1, 2 of 3) / door een verduurzamingsbehandeling A3 (volgens code
van de BVHB) aan te brengen, ook op de zichtbare smalle kanten.
• Dikte: minstens 18 mm

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [TV 244, Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+
correcties van februari 2015).] §6.4.1
• [TV 175], §4.7
• [TV 186], §4.6
• [TV 202], §4.6
• [TV 219]
• [TV 244]

35.14.2b Dakrandprofielen uit zink

35.15

Slabben en aansluitstroken

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de waterdichte bekleding en de afwerking van de zijranden van platte daken tegen een
opgaande muur en van daken met dakschilden.
De slabben en aansluitstroken worden aangebracht om de verbindingen tussen twee elementen
van de constructie waterdicht af te werken : het betreft o.a. aansluitingen tussen het dak en de
opgaande muur, het dak en de schoorsteen, de omtrek van dakdoorvoeringen en de boven- en
zijranden van de dakvlakken.
> Opmerking: verduidelijkingen van de woordenschat
• in het geval van platte daken noemt men 'opstand' het deel van de dichting dat omhoogloopt
tegen de dakmuurtjes, opgaande muren, enz. De 'bedekkingsslab’ is het element dat de
dichtingsopstand bedekt en dat ofwel in het metselwerk wordt ingekeept (in het geval van
bakstenen, blokken...), ofwel in het metselwerk wordt bevestigd (in het geval van betonschaal,
steen…). De eigenlijke 'slab' is de dichtingsvoeg die de verbinding maakt tussen het metselwerk en
de bedekkingsslab.
• in het geval van hellende daken, is de opstand die de afdichting vormt tussen de dakbedekking
en de opgaande muren, enz. ofwel een 'gootlood' ofwel een 'metalen strook'. De 'bedekkingsslab’
is het element dat het gootlood of de metalen strook bedekt en dat ofwel in het metselwerk wordt
ingekeept (in het geval van bakstenen, blokken...), ofwel in het metselwerk wordt bevestigd (In het
geval van betonschaal, steen…). De eigenlijke 'slab' is de dichtingsvoeg die de verbinding maakt
tussen het metselwerk en de bedekkingsslab.
Over het algemeen wordt onder slab het element verstaan dat het dichtingsmembraan, het
gootlood of de metalen strook bedekt en dat ofwel in het metselwerk ingekeept wordt (in het
geval van bakstenen, blokken...) of in het metselwerk bevestigd wordt (in het geval van schaal uit
beton, steen…).

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [TV 175], §4.7
• [TV 186], §4.6
• [TV 202], §4.6
• [TV 219]
• [TV 244]
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35.15.1 Slabben
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Daken. Slabben en overlappingsslabben.

35.15.1a Zinken loketstroken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de plaatsing van de zinken loketstroken die gedeeltelijk of volledig op de
site vervaardigd worden.
De aanneming omvat, behoudens tegenstrijdige bepalingen in het bestek, alle stukken en
toebehoren voor de bijstelling en de bevestiging, met inbegrip van de hoekstukken.

- Ligging
Volgens plannen en gedetailleerde meetstaten.

MATERIALEN
De dakslabben uit zink worden uitgevoerd door middel van zinkbladen van hoge kwaliteit Z1
(99,995% zuiver zink), gedefinieerd door [NBN EN 1179] met toevoeging van titaan (min. 0,06% –
max. 0,2%), koper (min. 0,08% – max. 1,0%) en aluminium (max. 0,015 %) :
• Dikte: 0,8 mm (standaard)
• Kleur/uitzicht: Naar keuze van de Ontw., voorgepatineerd kwartsgrijs of voorgepatineerd
antracietgrijs
• Bevestiging/inkeping in de steunmuur: kram uit gegalvaniseerd staal.

UITVOERING / VERWERKING
Slab van het type: trapvormig. Hij is perfect afgestemd op de bewegingen en uitzettingen van het
gebouw.
Slab ingewerkt over een diepte van: minimum 30 mm.
Bedekking tussen de loketstrook en de dichtingsopstand van het dak: minimum 30 mm.
Afwerking/dichtheid van de loketstrook aan de kram: soepel blijvende kit

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN EN 1179]
• [TV 175]
• [TV 186]
• [TV 202]
• [TV 219]
• [TV 266]

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in het geheel van de dakwerken.

35.15.2 Overlappingsslabben
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zie "35.15.1a - Zinken loketstroken"
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35.15.2a Overlappingsslabben uit zink
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zie "35.15.1a - Zinken loketstroken"

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in het geheel van de dakwerken.

35.15.3 Aansluitstroken
35.15.3a Aansluitstroken van daken uit zink
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zie "35.15.1a - Zinken loketstroken"

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in het geheel van de dakwerken.

35.2

Muurafdekkingen en schoorsteenkappen

35.21

Muurafdekkingen

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel betreft de geprefabriceerde muurafdekkingen om de dakmuurtjes, de geïsoleerde
muren (zoals die rond de buitentrappen) of de scheidingsmuren, al dan niet geïsoleerd, op een
esthetische en waterdichte wijze te bedekken.

MATERIALEN
De muurafdekkingen zijn zodanig ontworpen dat vervormingen door temperatuurschommelingen
en -veranderingen vermeden worden. De muurafdekkingen zijn zodanig geprofileerd dat de
onderste rand een waterdorpel vormt ten opzichte van het muurvlak. Het model en de
bevestigingswijze moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Ontw. Alle
bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig.

UITVOERING / VERWERKING
De muurafdekkingen worden rechtlijnig en in de juiste lengte geplaatst.
De bevestiging van de elementen onderling en aan de muren gebeurt met geschikte middelen, in
overeenstemming met de gedetailleerde tekeningen en/of de voorschriften van de fabrikant. Het
geheel wordt zodanig bevestigd dat het bestand is tegen stoten en dat het bewegingen door
temperatuurveranderingen kan opnemen.
De dichtheid aan de verbinding met het gevel- of dakvlak moet gewaarborgd zijn.
De hoeken worden in verstek uitgevoerd, de zichtbare eindvlakken worden afgewerkt met
geschikte stukken, de aansluitingen bovenaan met het gevelvlak worden waterdicht afgewerkt met
dichtingskit.

CONTROLES
De bevestiging van de profielen moet bestand zijn tegen een trekkracht van minstens 2700 N/stm.
Het geheel wordt op onvervormbare en slagvaste wijze bevestigd, terwijl de dichtheid aan de
verbinding met het gevel- of dakvlak verzekerd is.

REFERENTIEDOCUMENTEN
[TV 244] §6.4.3
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35.21.5 Metalen muurkappen
35.21.5b Muurkappen in zink

35.4

Dakdoorvoeren en sokkels

35.41

Dakdoorvoeren en sokkels

35.41.1 Dakdoorvoeren en sokkels
35.41.1a Dakdoorvoeren en sokkels
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Diverse kokers, uitgangen in daken: post pro memorie, werken begrepen in het geheel van de
dakwerken.
Ligging, afmetingen en aantal volgens plannen, details, meetstaten en deel met betrekking tot de
speciale technieken.

METINGSWIJZE
De Aannemer houdt zich aan de plannen en meetstaten.

36

Daklichtopeningen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft alle openingen in platte daken of daken met dakschilden, bestemd voor de plaatsing
van elementen die licht binnenlaten.
• Alle elementen voor de plaatsing en de integratie van de dakvensters in de dakstructuur moeten
een waterdichte afwerking en een goede afvloeiing van het water waarborgen, zodat er nooit
water kan stagneren.
• De elementen worden aan de dak- of ruwbouwstructuur bevestigd, zodat ze bestand zijn tegen
storm en binnendringing, en dit met geschikte, roestvaste bevestigingsmiddelen.
• Alle aansluitingen op de dakbedekkingen en/of -dichtingen zijn water- en winddicht. De
prestatieniveaus op het vlak van weerstand tegen windbelasting, luchtdoorlaatbaarheid en
dichtheid waaraan de openingen voor dakvensters moeten beantwoorden, zijn vermeld in [NBN B
25-002-1]. De prestaties van de dakvensters zijn gedefinieerd in [NBN EN 14351-1].

36.6

Natuurlijke rook- en warmteafvoersystemen (RWA)

36.61

Rookafvoeren

36.61.1 Rookafvoerkoepels
36.61.1x Rookafvoerkoepels (uit polycarbonaat)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De werken omvatten de levering en de montage van RWA koepels die 160° opengaan (rook- en
warmteafvoer).
ZIE EPB-DOSSIER.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.
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MATERIALEN
Algemene kenmerken
De koepel moet de volgende thermische prestaties bieden:
• Thermische transmissie voor het doorschijnende deel: Ut [W/m²K] ≤ 1,4
• Zonnefactor voor het doorschijnende deel: g ≤ 50%
• Globale thermische transmissie (koepel/opstand/raam): Urc [W/m²K] ≤ 1,8
Het geheel bestaat uit:
• een doorschijnende koepel met vier wanden uit massief acryl
• Een opstand uit PRV die geïsoleerd is met PUR 100mm (Uf= 0,22)
• Een raam uit PVC volgens het principe van de voorgemonteerde-opengaande koepel.
• Een opengaand systeem met 24 V motor van het type LM (lineaire motor)
• 2 uitwendige steunplaten voor RWA koepel met opstand uit PVC en LM motor
• Een bedieningsbediening.
De koepel moet werken zoals een rookafvoer met ventilatiefunctie.
Met het oog op dagelijkse ventilatie gaat de koepel in elke gewenste stand open. Bij een alarm
gaat de koepel volledig open tot 160° met de LM motor.
De motor is aangesloten op een uitwendige elektrische eindeloopschakelaar. Die bepaalt de
maximale slag van de motor bij het openen en sluiten. De benodigde stroom is regelbaar met
micro-schakelaars (dip-switches). De oppuntstelling gebeurt in de fabriek volgens het CE-certificaat
en bepaalt de kracht en de snelheid bij het openen en sluiten.
Het opengaand systeem wordt vooraf in een vijfwandige opstand uit PVC (hoogte 300mm)
gemonteerd en wordt extra verankerd met één of twee steunplaten op de buitenwand van de
opstand. Er mag ook een opstand in beton, hout, metaal of 1600 gebruikt worden op voorwaarde
dat ze een totale hoogte van 300 mm heeft.
De koepel wordt bediend door een detectiecentrale met EFS-uitbreiding. De centrale is uitgerust
met 2 12 Volt batterijen die in serie aangesloten zijn (= 24Volt), die de motor gedurende minstens
72 voeden bij een stroomuitval (230V).

UITVOERING / VERWERKING
De koepels worden geïnstalleerd volgens de jongste aanwijzingen van de fabrikant.

METINGSWIJZE
Cf. plannen, details en meetstaten.

36.61.9 Ventilatie van de liftkokers
36.61.9a Ventilatie van de liftkokers
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De werken betreffen enkel de dichtings- en isolatieaansluitingen van een beheer- en
rookafvoersysteem; het systeem is begrepen in het deel Speciale Technieken en bestaat uit: basis +
venster met lamellen + deksel met lamellen
Het beheerssysteem (centrale eenheid, kooibewakingseenheid, rookdetectie, drukknop en
bekabeling) dat ook in het deel Speciale Technieken opgenomen is.
De onderstaande informatie wordt dus ter informatie vermeld.

- Ligging
Liftkokers

MATERIALEN
Netto ventilatieoppervlakte volgens plannen : nominale afmetingen 600 x 600 mm – twee lamellen
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Oplossing gecertificeerd volgens EN 12101-2
De inrichting biedt een totale bescherming tegen de weersomstandigheden, ook met de
ventilatieklep in open stand. De ventilatie en de rookafvoer van de liftkoker zijn verzekerd, zelfs bij
hoge windsnelheden, onafhankelijk van de windrichting. Het gebruik van een regen/wind voeler is
verboden.
Technische gegevens:
• Basis uit glasvezel in combinatie met een lamellenvenster, dat condensaten verhindert, hoogte
500 mm
• Vogelwerend traliewerk over de volledige ventilatieoppervlakte (4 zijden)
• Lamellenvenster (sandwichplaat alu/pur) met gelijkstroommotor 24 V
• De afmetingen van het lamellendeksel komen overeen met de afmetingen van de basis
Fysische kenmerken in overeenstemming met de EPB- en PHPP-eisen

UITVOERING / VERWERKING
Volgens aanwijzingen van de fabrikant

SPECIFIEKE CONTROLES
Overeenstemming passiefhuisnormen
Overeenstemming brandnormen

METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.

37

Uitrustingen, beschermingen, ornamenten en
toebehoren

37.2

Permanente collectieve of persoonlijke
beschermingsmiddelen (CBM/PBM)

37.23 Leeflijnen
37.23.1 Leeflijnen
37.23.1a Leeflijnen op het dak
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Functies en prestaties:
Het voorgestelde systeem laat de aanwezigheid van 2 personen tegelijk toe en:
• is het resultaat van een risicoanalyse, die uitgevoerd werd door de leverancier op basis van
inlichtingen die door de Aanbestedende Overheid gegeven werden voor wat betreft de latere
interventies op het dak;
• waarborgt de veiligheid van de persoon die zich op het dak begeeft, zonder dat deze zich moet
loskoppelen van het systeem
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(laat toe om zich voorbij tussenliggende bevestigingspunten te bewegen zonder de mobiele
valbeveiliging los te haken);
• heeft, voor wat de vaste inrichting betreft, een voorspanning die elk "slingereffect" verhindert, of
omgekeerd het
ontstaan van te grote spanningen aan de uiteinden;
• is uitgerust met toebehoren zoals: energieopnemer, spanner, voorspanningscontrole,
verbindingsstukken
enz.
• beschikt over een "zekering" - zoals bijvoorbeeld de energieopnemer - die toont dat de
lijn belast werd door een val;
Systeem
Levering en plaatsing van een leeflijn omvattende eindverankeringen, tussenverankeringen en
hoekverankeringen, geplaatst op veiligheidspaaltjes.
Paaltjes uitgevoerd in gelakt staal, RAL naar keuze van de architect, die stevig aan de structuur van
het gebouw bevestigd zijn.
Systeem (aantal en type paaltjes en bevestigingen) voor te leggen aan de Ontw. vóór uitvoering.
De paaltjes hebben een hoogte van 50cm boven de afgewerkte niveaus van het dak en zijn
uitgerust met een
gelaste druipneus, om de dichtingsopstand te beschermen. Ze worden geplaatst op een plaat uit
neopreen van
3cm en opgevuld met minerale wol, om de thermische onderbreking te waarborgen, en een
bovenstuk dat toelaat
om veiligheidstouwen te bevestigen.
De verankeringen worden onderling verbonden door een getwiste kabel uit roestvast staal,
diameter 10mm. Aan de toegangen tot het dak
bevindt zich een overzichtsbord van het gebruik.
Het systeem omvat ook twee volledige antivalharnassen met hun uitrusting.
De post omvat alle bijhorigheden, o.a. de coördinatie met het dichtingscomplex, de
berekeningsnota’s voor de bemeting, de keuring door een erkende instelling, de kabelklemmen,
enz.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
In het algemeen zijn de van kracht zijnde Europese normen van toepassing, met name:
• NBN EN 355 (2002): Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen Schokdempers.
• NBN 795 (1996): Bescherming tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen – Eisen
en proeven
• NBN EN 795/A1 (2001): Bescherming tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen –
Eisen en
proeven
• De voorgestelde verankeringsvoorziening voldoet aan klasse C van de Europese norm EN 795
(1996).
De persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de volgende normen:
• EN 353-1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn;
• EN 353-2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn;
• EN 354: Veiligheidslijnen;
• EN 355: Schokdempers;
• EN 358: Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels;
• EN 360: Valbeveiligers met automatische lijnspanner;
• EN 361: Harnasgordels;
• EN 362: Koppelingen.
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METINGSWIJZE
De Aannemer wordt naar de plannen en meetstaten verwezen.
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T4 Gevelsluitingen / Buitenafwerkingen
BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
Pro memorie, alle dichtingsstroken (EPDM of polyethyleen) en andere toebehoren in
voorzetmuren, bestemd om de migratie van vocht naar de binnenkant van het gebouw te
vermijden, en rond raamopeningen, onder aan de buitenmuren en op de plaatsen waar de
spouw achter de gevelbekledingen onderbroken is, zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de
diverse posten en/of de aanneming in haar geheel, zelfs als ze niet het voorwerp uitmaken van
een specifieke post
Ter herinnering: alle materialen, toebehoren en maatregelen die nodig zijn om de EPBvoorschriften, de akoestische voorschriften en de voorschriften op het vlak van brandveiligheid
na te leven, zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de diverse posten en/of van de aanneming
in haar geheel, zelfs als ze niet het voorwerp van een specifieke post uitmaken, en dit zowel voor
de delen architectuur als stabiliteit en speciale technieken.
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Bij al zijn handelingen en werken, zonder uitzondering, volgt de aannemer de EPB-studie en de
akoestische studie, die in dit kader van doorslaggevend belang zijn, op de letter; zo niet, draagt
de aannemer als enige alle gevolgen die eruit zouden voortvloeien.

41

Buitenschrijnwerk
BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
De plannen, details en meetstaten hebben voorrang op de algemene voorschriften. De
Aannemer houdt zich daaraan.

41.1

Vensters en vensterdeuren
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "buitendeuren en -vensters" omvat de levering en de plaatsing van alle elementen die
nodig zijn voor het samenstellen van buitenvensters en -deuren, met inbegrip van alle onderdelen
die er wezenlijk deel van uitmaken.
De eenheidsprijzen uit deze post moeten, ofwel volgens de uitsplitsing in de samenvattende
meetstaat, ofwel in hun totaliteit, steeds het volgende omvatten:
- het ter plaatse controleren van de precieze afmetingen;
- de stabiliteitsberekeningen van de gehelen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de aan de
ruwbouw bevestigde tussenstructuren waarop het schrijnwerk bevestigd wordt
- de opstelling van de nodige berekeningsnota's
- de uitvoeringsplannen en -details van de gehelen met aanduiding van de diverse structurele
verbindingen en aansluitingen en de lucht- en waterdichtheid aan de andere posten
- de aannemer legt de details van de aansluitingen van de verbindingen en hoeken voor op een
schaal van 1/5 of nauwkeuriger
- de montage van de venster- en deurprofielen, met inbegrip van al het hang- en sluitwerk;
- de levering en de plaatsing van de beglazingen en/of vulelementen, inclusief spieën, glaslatten en
dichtingen;
- de levering en de plaatsing, met inbegrip van alle bevestigings- en/of ophangmiddelen, alsook alle
waterdichte aansluitingen en de afwerking van de voegen tussen het schrijnwerk en de
ruwbouw…;

- Belangrijke opmerkingen
Sommige van deze elementen worden in aparte artikelen beschreven (hang- en sluitwerk,
beglazing…). Tenzij anders aangeduid in de samenvattende meetstaat, moeten ze echter altijd
begrepen zijn in eenheidsprijs.

MATERIALEN
Algemeen
- De aannemer legt vooraf de berekeningsnota's, de tekeningen van de uitvoeringsplannen en details, de monsters, enz. van de diverse onderdelen (profielen van deuren, vensterdeuren en
vensters, hang- en sluitwerk, verankeringswijze en wijze van afdichting tegen water en lucht aan de
ruwbouw) ter goedkeuring voor aan de ontwerper.
- De aannemer legt vóór de uitvoering, en zonder dat dit uitdrukkelijk gevraagd wordt, het
volgende ter goedkeuring voor aan de bouwheerAanbestedende Overheid en de ontwerper:
·
de nodige berekeningsnota’s, garantiebewijzen en attesten (markering,
corrosiebescherming…)
·
de monsters en/of prototypes van de diverse onderdelen, d.w.z. minstens één
opendraaiende hoek met alle profielen die er deel van uitmaken zoals klikprofielen voor het
inschuiven van eventuele bekledingen, de bekledingsprofielen, de decoratieve omkaderingen,
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de dorpelprofielen, waterlijsten... Deze monsters zullen worden bewaard in de werfkeet tot de
voorlopige oplevering.
·
een kleurenkaart van het standaard kleurengamma van de fabrikant.
Criteria op het vlak van de prestaties
De deuren, vensterdeuren en vensters moeten de prestaties bereiken die gedefinieerd staan in de
productnorm [NBN EN 14351-1] en die opgenomen zijn in [NBN B 25-002/1].
De deuren, vensterdeuren en vensters moeten beschikken over een CE-markering waarin een deel
van de prestaties aangekondigd worden door de fabrikant.
De eisen op het vlak van energieprestaties, luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid, weerstand
tegen windbelasting, bedieningskrachten en akoestische prestaties worden hieronder beschreven.
De overige prestaties (braakbestendigheid, gedrag tussen twee klimaten, duurzaamheid,
kogelwerendheid, weerstand tegen ontploffing...) zijn gedefinieerd in [NBN B 25-002/1].
Bij elk prestatieniveau dat in dit bestek geëist wordt, moeten de prestatieklassen opgegeven
worden.
Energieprestatie (thermische isolatie & zoncontrole)
Het buitenschrijnwerk moet zodanig ontworpen en uitgevoerd worden dat:
1. hun warmtedoorgangscoëfficiënt voor het voorziene gebruik beantwoordt aan de gewestelijke
reglementering (EPB reglementering – zie §00.6);
2. de vulelementen (beglazingen en andere doorzichtige of doorschijnende elementen)
veroorzaken geen:
- oververhitting of buitensporig energieverbruik door de klimaatregeling
- visueel ongemak of buitensporig energieverbruik voor verlichting.
De Uw-waarden van de vensters en vensterdeuren die deel uitmaken van de schil die het
beschermd volume van het gebouw afbakent, zijn vastgelegd in specifieke artikelen.
De UD-waarden van de ondoorzichtige deuren is vastgelegd in de specifieke artikelen.
De voorgestelde Uw-waarden voor de vensters en vensterdeuren, alsook de UD-waarden van de
geplaatste deuren, worden voorgelegd aan de ontwerper en de EPB-verantwoordelijke vóór elk
begin van vervaardiging.
Voor wat de zoncontrolerende eigenschappen betreft (zonnefactor en lichttransmissie), wordt er
verwezen naar de specifieke artikelen.
Luchtdoorlaatbaarheid, Waterdichtheid, Weerstand tegen windbelasting & Bedieningskrachten
Alle deur-, vensterdeur- en venstergehelen moeten voldoen aan de minimale algemene
prestatiecriteria inzake luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid, mechanische sterkte,
bedieningskrachten en weerstand tegen windbelasting, zoals vermeld in de tabellen 6, 7 en 8 van
§5.2 en §5.2.2.10.2 van [NBN B 25-002-1]: Buitenschrijnwerk - Deel 1 - Algemene voorschriften en
van [NBN B 25-002/1] .1.
Er worden proeven uitgevoerd in overeenstemming met NBN B25-002 art.5.2.3.1. De sequentie
van de proeven wordt uitgevoerd in overeenstemming met de figuur, in bijlage 2 van de hierboven
vermelde norm. Een test op de waterdichtheid met 250 drukpulsen wordt uitgevoerd tussen 0 + 50
-0 Pa tussen 250 ± 10 Pa. De duur van de drukvariatie mag niet korter zijn dan l sec. De
toepassingsduur van de drukwaarde mag niet korter zijn dan 3 sec. De proeven worden ofwel in de
werkplaats uitgevoerd (in aanwezigheid van een afgevaardigde van de keuringsinstelling), ofwel in
het een erkend laboratorium op monsters die genomen werden door de afgevaardigde van de
keuringsinstelling en op kosten van de gecontroleerde werkplaats. De voor te schrijven prestaties
zijn:
· Luchtdichtheid : klasse 4 /A4
· Waterdichtheid: klasse E1050/AE1050
· Mechanische weerstand tegen windbelasting: C4/ wk, wu
Bij gebrek aan specifieke aanduidingen in het bijzonder bestekbestek, zijn de prestaties op het vlak
van lucht- en waterdichtheid standaard gedefinieerd in de onderstaande tabel, in functie van de
blootstelling en de hoogte van het gebouw:
Ruwheid van het terrein Vereiste klassen

Stad (iv)

Bosrijk gebied (iii)

Platteland (ii)

Kust (i)
I-0

0 - 10 meter vanaf het maaiveld
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Luchtdoorlaatbaarheid 3) [NBN EN 12207]

3 1)

3 1)

3 1)

3

Waterdichtheid 4) [NBN EN 12208]

4A 2)

4A 2)

6A 2)

8A

Weerstand tegen windbelasting [NBN EN 12210]

C2

C2

C3

C3

Luchtdoorlaatbaarheid 3) [NBN EN 12207]

3 1)

3 1)

3 1)

3 1)

Waterdichtheid 4) [NBN EN 12208]

4A 2)

6A 2)

8A 2)

9A

Weerstand tegen windbelasting [NBN EN 12210]

C2

C3

C3

C3

Luchtdoorlaatbaarheid 3) [NBN EN 12207]

3 1)

3

3

3

Waterdichtheid 4) [NBN EN 12208]

6A 2)

8A

9A

9A

Weerstand tegen windbelasting [NBN EN 12210]

C2

C3

C3

C3

Luchtdoorlaatbaarheid 3) [NBN EN 12207]

3

3

3

4

Waterdichtheid 4) [NBN EN 12208]

8A 2)

9A

9A

9A

Weerstand tegen windbelasting [NBN EN 12210]

C3

C3

C4

C4

10 - 18 meter vanaf het maaiveld

18 - 25 meter vanaf het maaiveld

25 - 50 meter vanaf het maaiveld

50 - 100 meter vanaf het maaiveld
Luchtdoorlaatbaarheid 3) [NBN EN 12207]

Zie opmerking 5)

Waterdichtheid 4) [NBN EN 12208]

Exxx zie opmerking 5)

Weerstand tegen windbelasting [NBN EN 12210]

C5

> 100 meter boven het maaiveld
Luchtdoorlaatbaarheid [NBN EN 12207]

Zie opmerking 5)

Waterdichtheid 4) [NBN EN 12208]

Exxx 5)

Weerstand tegen windbelasting [NBN EN 12210]

Exxx 5)

1. Als een lagere thermische en/of geluidsisolatie is toegestaan, mag het bijzonder bestekbestek
het luchtdoorlatendheidsniveau klasse 2 voorschrijven.
2. Voor onbeschermde venters en vensterdeuren (ii) schrijft het bijzonder bestekbestek klasse 9A
voor in plaats van degene die in de tabel hierboven voorschreven is.
3. In lokalen met klimaatregeling is steeds het luchtdoorlatendheidsniveau klasse 4 vereist. Dit
voorschrift spruit voort uit de aanbeveling om zoveel mogelijk vaste vensters te voorzien in
gebouwen met klimaatregeling.
4. Voor vensters en vensterdeuren die beschermd zijn (iii) of zich in een dichtbebouwd stedelijk
gebied (iiii) bevinden, mag het bijzonder bestekbestek het overeenkomstige waterdichtheidsniveau
klasse B voorschrijven
5. Het bijzonder bestekbestek geeft de klasse van de proef op. Deze maakt het voorwerp uit van
een specifieke studie. Verklarende nota's
(i) Kuststreek: zone die reikt tot 2000 m van de dijk of, bij gebrek aan een dijk, van de lijn van het
springtij.
(ii) Onbeschermd venster: alle vensters die niet voldoen aan de definitie van "beschermd venster"
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(iii) Beschermd venster: het schrijnwerk wordt beschermd door een oversteek zoals L ≥ H/4 (Zie
afbeelding 7).
Opmerking: het schrijnwerk ter hoogte van uitspringende hoeken dient naargelang de architectuur
eveneens te worden beschermd.
(iiii) Stedelijk gebied met smalle straten (< 2,50 m).2.
Bij gebrek aan aanduidingen in het bijzonder bestekbestek, worden de prestaties op het vlak van
bedieningskrachten standaard gedefinieerd in de onderstaande tabel in functie van het gebruik van
het gebouw:
Weerstand tegen bedieningskrachten

Klasse
0

Klasse 1

Klasse 2

Draai- of schuifvensters Sluitkracht of kracht om de
beweging in te zetten, maximale waarde (N)

-

100

30

- Maximale kracht, (N)

-

100

30

- Maximaal koppel, (Nm)

-

10

5

- Maximale kracht, (N)

-

50

20

- Maximaal koppel, (Nm)

-

5

2

Toepassingen

-

Alle normale toepassingen waarbij de
bediening van het venster de gebruiker niet
voor speciale problemen stelt

Alle toepassingen die niet onder klasse 1 vallen,
bijvoorbeeld een gebruiker met een lichamelijke
handicap, naargelang de situatie

Met de hand bediend hang- en sluitwerk

Met vinger bediend hang- en sluitwerk

Zoals aangeduid in deze tabel, is Klasse 2 meer bepaald aanbevolen voor gebruik door personen
met een beperkte mobiliteit (PBM). De draai- en/of schuifvensters (vensterdeuren) behoren tot:
Klasse 1 / Klasse 2 (PBM).
Aanvullende klasse voor de bedieningskrachten: klasse A. Het bestek mag de volgende klasse A
voorschrijven. Het zou beperkt worden bij speciale toepassingen zoals vleugels die manueel
bediend worden voor schoonmaak, beperkte toegang:
- Maximale vergrendelings- en ontgrendelingskracht: 150 N
- Maximale kracht om de vleugel in beweging te zetten: 150 N
- Maximale kracht voor het openen/sluiten van de vleugel: 150 N
Opmerking: deze klasse ressorteert niet onder de Europese normen en moet in dit kader als klasse
0 beschouwd worden. Bij een venster dat samengesteld is uit verscheidene vleugels (bijvoorbeeld
dubbel draaivenster), mogen deze tot verschillende klassen behoren in functie van het voorziene
gebruik (beperkte, normale toepassing, onderhoud…)
Bij gebrek aan aanduidingen in het bijzonder bestekbestek, worden de prestaties op het vlak van
weerstand tegen verkeerd gebruik standaard gedefinieerd volgens [NBN EN 13115], in de
onderstaande tabel in functie van het gebruik van het gebouw:
Klassen [NBN Gebruik
Windverband
Statische
EN 13115]
(neusbelasting)
torsie
0

-

-

-

1

beperkt gebruik, zeer sporadische
bediening

200 N

200 N

2

matig gebruik, enkel toegankelijk voor het
onderhoud door deskundig personeel

400 N

250 N

3

normaal gebruik, eengezinswoningen,
kantoren

600 N

300 N
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800 N

350 N

Opmerking: voor draaivensters die enkel geopend moeten worden voor onderhoudsdoeleinden,
kunnen de proeven op het windverband en de statische torsie uitgevoerd worden met een
belasting die beperkt wordt tot 100 N.
CONDENSATIE
Risico van condensatie: De "belangrijke opmerkingen" aan het einde van paragraaf " 5.2.2.3.3.
"Condensatierisico" (p. 40) van NBN B 25-002-1:2009 vermelden dat condensatie kan optreden in
de beschreven bijzondere voorwaarden.
Om het comfort van de gebruikers van het gebouw te verbeteren, worden de volgende
voorschriften toegevoegd:
De berekening van het condensatierisico voor de gevelelementen zal worden bepaald via een
berekeningsmethode in overeenstemming met methode I. (volgens NBN EN ISO 13788: de
berekening zal worden uitgevoerd in overeenstemming met NBN EN 10077- 2.). De in aanmerking
te nemen temperaturen zullen beantwoorden aan de voorschriften van NBN B62-003, namelijk:
· + 20°C, binnentemperatuur (tabel 2 van NBN B62-003)
· -7 tot -12°C, buitentemperatuur (figuur 1 van NBN B62-003), - 8°C voor Brussel
· 50± 5% relatieve vochtigheid binnen (ARAB)
In de hierboven voorgeschreven voorwaarden mag er geen condensatie verschijnen op de
profielen noch op de beglazingen. De gebruikte rekenprogramma's zullen gevalideerd zijn in
overeenstemming met NBN ISO 10077-2, Bijlage D (normatief) en de norm EN 13947.
AKOESTISCHE PRESTATIES
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de naleving van de prestaties uit de nota van
de akoestiekspecialist die bij onderhavig bestek gevoegd is en/of de meest recente Belgische
normen die van kracht zijn.
De aannemer moet proefverslagen en technische fiches leveren die de prestaties van de
voorgestelde materialen en gehelen bewijzen.
PROFIELEN
Alle profielen zijn afkomstig van een en dezelfde fabrikant. De door de constructeur opgestelde
berekeningsnota moet rekening houden met alle bestaande gegevens inzake belastingen of
krachten en met de bovenvermelde prestatiecriteria.
De afmetingen van de profielen worden uitgedrukt in mm.
De vorm, het detail en de doorsneden van de profielen stemmen overeen met de aanduidingen op
de plannen en de eventuele principedetails die bij het dossier gevoegd zijn. Zij moeten afgestemd
zijn op de samenstelling van vaste en/of opengaande delen, de aard, de afmetingen en de
plaatsingswijze van de voorgeschreven beglazingen, vulpanelen, het hang- en sluitwerk, de
ventilatieroosters, dorpels, vensterbanken, binnenafwerkingen, eventuele rolluiken...
Tenzij anders aangeduid in de beschrijving en/of de detailstudies, zijn de profielen zodanig
ontworpen dat:
· alle profielen voor opengaande delen voorzien zijn met een drievoudige slag;
· de afwatering van de horizontale regels gerealiseerd wordt d.m.v. waterlijsten, druipneuzen…;
· de glassponningen voldoende hoog en diep zijn, alsook verlucht en gedraineerd (bij dubbele
beglazing) d.m.v. minimum twee drainageopeningen met een diameter van circa 8 mm;
· in het geval van enkele beglazing, er onderaan elke ruit een condensgootje voorzien is en een
afvoer naar buiten toe.
· de bovenvlakken van de horizontale regels afwaterend zijn naar buiten,
· de beglazingen en/of de vulelementen langs de binnenzijde vervangen kunnen worden,
behalve voor elementen met vulpanelen waarachter zich een gemetselde muur bevindt;

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 8 van 75

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 4 – SLUITINGENBUITENSCHIL

TECHNISCHE BEPALINGEN

·

het hang- en sluitwerk en de diverse aansluitingen gemakkelijk vervangen kunnen worden
zonder dat de belendende delen gedemonteerd moeten worden;
· overal waar nodig voor de binnenafwerking (vensterbanken, gordijnkast, zijbekleding…)
sponningen of groeven in de raamprofielen voorzien moeten zijn…;
· de eventueel voorziene luiken geplaatst kunnen worden;
Alle zichtbare vlakken worden na vervaardiging op een geschikte wijze behandeld om alle sporen
van werktuigen en bewerkingen te doen verdwenen.
SPONNINGEN
De profielen moeten toelaten om de beglazingen te plaatsen, standaard en zonder verantwoording
door de aannemer aan de hand van een relevant proefverslag; de plaatsing van de beglazingen
beantwoordt aan de Technische Voorlichting [TV 221].
TYPES VAN DEUREN EN VENSTERS
Het uitzicht van de diverse types deuren en vensters, de vorm, het uitzicht, de aard en de opbouw
van de opengaande en vaste delen zijn aangeduid op de plannen en/of in de gedetailleerde
meetstaat.
Bij gebrek aan specifieke bepalingen in het bijzonder bestekbestek en/of de detailstudies voor de
vervaardiging, worden de onderstaande voorschriften nageleefd; ze worden ingedeeld volgens het
type en de aard van de schrijnwerkelementen.
De terminologie en de schema’s van de deuren en vensters worden gegeven in de norm [NBN EN
12519]. Onder een links (rechts) opendraaiend venster wordt verstaan dat de ophangpunten
(scharnieren) op de linkerkant (rechterkant) bevestigd zijn als men er ernaar kijkt vanaf de kant
naar dewelke het raam opendraait.
Op tekeningen wordt de beweging van de vleugel naar de gebruiker toe wordt aangeduid met een
doorlopende lijn. De beweging van de vleugel van de gebruiker weg wordt aangeduid met een
stippellijn.
Draairamen:
· Er wordt minstens volgend aantal paumelles / scharnieren geplaatst:
tot een hoogte van 1000 mm: twee
tot een hoogte van 1800 mm: drie
meer dan 1800 mm: vier
indien het gewicht van de vleugel hoger is dan 100 kg, zijn er 5 ophangpunten nodig
· Het aantal en de plaats van de voorziene paumelles zijn ook afhankelijk van de breedte van de
vleugel en van zijn gewicht, alsook van de voorziene beglazing. De specificaties van de
fabrikant worden nageleefd.
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen die gedefinieerd worden in de norm [NBN
EN 13126-1]
De ramen met opengaande vleugels worden als volgt ontworpen:
· Ze zijn uitgerust met een drievoudige slag, waarvan er minstens één voorzien is van een
ingewerkte dichtingsstrip. De dichting van de opengaande delen bestaat uit neopreen of
kunststof; de dichting moet hol zijn en onder een druk een minimale dikte van 3 mm
behouden en/of bestaan uit een lippendichting. De dichtingen worden in volledige lengten
geplaatst en de hoeken zijn doorlopend, gevulkaniseerd of gelast. De dichtingen komen
overeen met degene die gebruikt werden voor de initiële proeven die uitgevoerd werden om
de prestaties op het vlak van lucht- en waterdichtheid van het raam te bepalen;
· Voor de houten ramen mogen de aanslagen in de onderregel van de vleugels uitgevoerd
worden in gemoffeld aluminium. de kleur moet worden gekozen uit het standaardgamma van
de fabrikant.
· Ze zijn uitgerust met een doorlopende decompressiekamer met anticapillaire groeven.
De sluit- en ophangpunten komen overeen met degene die gebruikt werden voor de initiële
proeven die uitgevoerd werden om de prestaties op het vlak van waterdichtheid van het raam te
bepalen; De afstanden tussen de sluitpunten voldoen aan de specificaties van de fabrikant.
De draai- en kipramen worden als volgt ontworpen:
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·
·
·

Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-3]
De draai-kipramen worden bediend met één enkele kruk op handhoogte (3 standen).
Het systeem dat verkeerde bediening belet is zodanig dat het in gekantelde stand onmogelijk
is om het raam van buitenaf te openen of op te tillen. Het wordt zodanig afgesteld dat de
vleugel niet uit de omlijsting kan vallen door een onhandige bediening van de kruk; een
blokkeermechanisme belet het kantelen van het raam wanneer de kruk in opendraaiende
stand staat en omgekeerd.
· Alle draai-kipramen zijn minstens voorzien van een driepuntssluiting. Ramen met een
vleugelbreedte of vleugelhoogte van meer dan 1,2 m zijn voorzien van een extra sluitpunt in
de onder- en bovenregel of op de stijlen; vanaf 1,8 m worden er twee extra sluitpunten
voorzien in de onder- en bovenregel, of op de stijlen.
· In de bovenregel van de vleugel bevindt zich een schaar die de vleugel geleidt tijdens de
kantelbeweging. Deze schaar laat toe om zowel de drukkracht van de vleugel op het vaste
raam als de symmetrie ten opzichte van dit laatste te regelen.
Kantelramen worden als volgt ontworpen:
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de normen [NBN EN 13126-8] en [NBN
EN 13126-9]
· Ramen die enkel kantelend opengaan, zijn voorzien van een zijdelingse en/of bovensluiting en
van minstens een tweepuntssluiting. De bovensluiting is ingewerkt.
· Kantelramen worden op handhoogte bediend door een openingsmechanisme bovenaan.
Afhankelijk van de breedte van het raam, bestaat het systeem uit één of meer scharen met
ingewerkte deurpen, die naast elkaar geplaatst zijn en boven de vleugel ingewerkt zijn. De
vleugels worden geleid door een stuk dat in een S-vormig profiel glijdt. De scharen worden op
een horizontale stang bevestigd. Ze zijn respectievelijk uitgerust met:
o één schaar tot een breedte van 1,2 m;
o twee scharen tot een breedte van 2,4 m;
o drie scharen tot een breedte van 3,6 m.
De naar buiten openvallend ramen zijn als volgt ontworpen:
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-10]
· De naar buiten openvallende ramen zijn uitgerust met een bovensluiting van de impost, één of
twee drukhendels volgens de breedte van de vleugel en een horizontale stang.
De draai- en kipramen beantwoorden aan de veiligheidscriteria die vermeld zijn in de norm [NBN
EN 14351-1]. Bij gebrek daaraan, zijn ze als volgt ontworpen:
· De draai- of kipramen zijn voorzien van twee taatspotten met rem. De ramen moeten in
eender welke stand open kunnen blijven staan. De vleugels zijn voorzien van een
blokkeersysteem om op ongeveer 20° open te blijven staan. Voor de kipramen worden er
zowel onderaan als bovenaan 3 sluitpunten voorzien. Voor de draairamen worden er aan
weerszijden 3 sluitpunten voorzien. De taatspotten zijn ingewerkt / opgebouwd.
· De ramen op taatsen zijn voorzien van twee taatspotten met rem. De ramen moeten in eender
welke stand open kunnen blijven staan. De vleugels zijn altijd voorzien van een zijdelings
vergrendelingssysteem en een 3-puntssluiting. Voor ramen met een breedte van meer dan
200 cm is er in de onderregel van het vast raam een lager gemonteerd (ramen die verticaal
draaien mogen niet uitgevoerd worden in PVC).
Schuiframen worden als volgt ontworpen:
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-15]
· Het schuivend deel wordt gedragen door een loopwagen bestaande uit minstens 4 lagers van
kunststof van goede kwaliteit / rvs. De rail is vervaardigd uit een profiel van aluminium / rvs.
Aan de kant tegenover de sluiting zijn twee stootbuffers voorzien.
Hefschuiframen worden als volgt ontworpen:
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-16]
· Zij worden uitgerust met een hef-schuifmechanisme, waarbij de overbrenging van de
loopwagen en de hefsleden gebeurt door middel van een stalen stang. Het schuivend deel
wordt gedragen door een loopwagen bestaande uit 4 lagers van *** / kunststof van goede
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kwaliteit / rvs en 2 onderling verbonden hefsleden. De rail is vervaardigd uit een profiel van
*** / aluminium / rvs.
· Aan de kant tegenover de sluiting zijn twee stootbuffers voorzien.
Kipschuiframen worden als volgt ontworpen:
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-17]
· De vleugel is voorzien van een omtreksluiting met centrale bediening met regelbare
vleugeldruk, regelbare en vergrendelbare scharen. De vleugel is uitgerust met een kruk die het
beweegbaar element doet kantelen door een rotatie van 90° naar omhoog en die, bij een
latere rotatie, de vleugel opnieuw in evenwijdige stand brengt. De rail is vervaardigd uit een
profiel van aluminium / rvs en is uitgerust met een veerbuffer.
· De vleugel is uitgerust met een enkelvoudige / dubbele kruk - zonder slot / met slot met
profielcilinder / met slot met veiligheidscilinder en twee sluitpunten in elke kozijnstijl + één
extra sluitpunt in de onderregel en de bovenregel.
Schuine / hellende ramen worden als volgt ontworpen:
· Schuine / hellende ramen moeten voldoen aan [TV 176].
· Het geheel wordt zodanig gemonteerd dat er op geen enkele plaats van de constructie water
kan stagneren.
Samengestelde raamgehelen worden als volgt ontworpen:
· Samengestelde ramen bestaan uit verscheidene elementen waarvan de tussenlijsten
vervangen zullen worden door vaste tussenprofielen of door de verbinding tussen de vaste
kaders. De inertie van de samengevoegde profielen moet aan de eisen op het vlak van
weerstand tegen windbelasting beantwoorden, hetzij door berekening, hetzij door een proef,
zoals vermeld in de norm [NBN B 25-002/1]. Deze elementen met grote afmetingen vertonen
altijd een voldoende stijfheid opdat het aantal bevestigingen beperkt kan blijven. Er wordt een
bijzondere aandacht besteed aan de dichtheid van de verbinding tussen de tussenprofielen. Zo
moeten de holle tussenregels voorzien zijn van een waterafvoersysteem. De profielen worden
bij de verbinding waterdicht gemaakt door verlijming of silicone.
· De samenstelling van deze gehelen is aangeduid op de plannen en/of detailtekeningen.

UITVOERING / VERWERKING
Algemeen
·

·

·

Het buitenschrijnwerk zal worden geplaatst in overeenstemming met de eisen van de
beschrijving, meer bepaald voor wat betreft de volgende elementen: profielen, beglazing,
vulelementen, dichtingsmaterialen, afwateringsprofielen, kozijnen, ventilatieroosters, hangen sluitwerk, sloten, verankeringsmiddelen, aansluitingen, aansluitprofielen, vullingen,
beglazingen, eventuele ventilatoren, binnenzonweringen, buitenzonweringen, …
De afmetingen die aangeduid worden in de plannen en de meetstaat zijn die van de ruwbouw
zoals hij moet worden uitgevoerd en worden dus louter ter indicatie gegeven. De aannemer
moet zelf de maten nemen op de bouwplaats alvorens over te gaan tot vervaardiging van de
elementen.
De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en geschoolde arbeiders.

Levering - Opslag
·

·

De venster- en deurblokken en hun toebehoren moeten worden vervoerd in omstandigheden
die de materialen tegen beschadigingen beschermen; ze worden zorgvuldig gestapeld en
vastgemaakt. De opslag op de bouwplaats moet tot het minimum beperkt blijven en mag niet
meer dan één week duren. De elementen moeten verticaal in de schaduw opgeslagen worden,
en mogen nooit op elkaar gestapeld worden.
De beschermingsfolie die in de fabriek aangebracht is op de voorgelakte profielen mag niet
vroeger dan één maand na levering op de bouwplaats verwijderd worden. Deze essentiële
voorzorgsmaatregelen moeten vermijden dat de elementen beschadigd worden door regenof condensatiewater voordat ze hun definitieve oppervlaktebehandeling gekregen hebben.

Montage
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Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de muuropening geplaatst en in functie van de
voorziene aansluiting op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is
perfect loodrecht, waterpas en in de as.
Indien het gewoon parementwerk betreft wordt, afhankelijk van de doorsnede van het vaste
raam, minstens 30 mm van het raamprofiel achter de dagkant van de ruwbouw geplaatst;
daartoe wordt een sponning van ca. 50 mm, met een maatafwijking van maximum 5 mm,
voorzien in de ruwbouw. De voegen tussen het raam en de openingen in het metselwerk
moeten minimum 5 en maximum 10 mm bedragen.
Indien er een buitengevelisolatie en/of een lichte gevelbekleding voorzien is, wordt het raam
geplaatst volgens de detailtekeningen en/of in overleg met de aannemers van de ruwbouw en
het buitenpleisterwerk.

Verankering aan de ruwbouw
·
·

Voor vensterramen met gewone afmetingen worden de bevestigingen beschreven in [TV 188].
De ramen worden zodanig bevestigd dat de belastingen van de ramen worden overgedragen
op de ruwbouw en dat de zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het
buitenschrijnwerk. Na plaatsing mag het raam niet kromtrekken. De bevestiging gebeurt
d.m.v. doken of rechtstreeks in de muur met pluggen en schroeven. Het aantal
bevestigingspunten moet voldoende zijn opdat het raam bestand zou zijn tegen de
windbelasting en elke andere eventuele belasting met een veiligheidscoëfficiënt van minstens
3. Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast of gegalvaniseerd staal (375 g/m2).
· Om iedere overdracht van koude tussen de muren en de ramen te voorkomen, worden de
ankerstukken in principe steeds achter de isolatie van de binnenmuur bevestigd. Bevestigingen
aan de buitenmuur zijn enkel toegelaten wanneer er speciale geïsoleerde verankeringsstukken
gebruikt worden.
· De bevestigingen aan de verticale stijlen en de boven- en onderregels van het vaste raam
wordt respectievelijk als volgt voorzien:
o in de hoogte: minimum twee op een afstand van ongeveer 20 cm van elke hoek, ter hoogte
van de scharnieren en vervolgens op een maximale tussenafstand van respectievelijk 100
cm voor de houten ramen, 75 cm voor de metalen ramen.
o in de breedte: minimum één bevestiging per 1 m breedte en minimum één bevestiging ter
hoogte van elke tussenstijl en op de plaatsen die het meest belast worden, om zo
vervorming van het stuk te voorkomen.
o er mogen altijd extra bevestigingen voorzien worden om te voldoen aan bijzondere eisen
die gesteld worden i.f.v. de beglazing en/of m.b.t. inbraakpreventie.
· In ieder geval zal de aannemer de verantwoording van het aantal en de plaats van de
verankeringen vooraf ter goedkeuring bezorgen.

Verbinding met de ruwbouw
·

·
·

·

De volledige omtrek van het buitenschrijnwerk aan de ruwbouw moet worden geïsoleerd. De
plaatsing staat borg voor een perfecte verbinding met de ruwbouw. De plaatsing van de
ramen en de continuïteit van de isolatie wordt gerealiseerd in overeenstemming met de
plannen en doorsneden en zal een EPB-conforme bouwknoop vormen.
Ramen die rechtstreeks in het parement geplaatst worden, moeten worden voorzien van een
dichtingsmembraan en van de nodige dichtingslagen (in overeenstemming met de
aanduidingen op de detailplannen).
De dichtingsstroken (EPDM, polyethyleen of soortgelijk en gelijkwaardig) en andere
toebehoren in voorzetmuren, die bestemd zijn om de migratie van vocht naar de binnenkant
van het gebouw te vermijden, en die rondom de ramen geplaatst worden, zijn begrepen in de
eenheidsprijzen van de diverse posten en/of van de gehele aanneming, zelfs als ze niet het
voorwerp uitmaken van een specifieke post.
De dichtheid wordt versterkt door gebruik te maken van geschikte dichtingsrupsen en
geschikte elastische kitten. De aansluitingskitten beantwoorden aan de Technische Specificatie
[STS 56.1]. De hechtingsvlakken moeten proper, droog en stofvrij zijn. Mortelspatten moeten
op voorhand verwijderd worden.
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·

Aan de dorpel wordt een dichtingsrups geplaatst die gedeeltelijk samengedrukt zal zijn om een
dichtingsvoeg te verwezenlijken. Bovenaan en aan de zijkanten van het buitenmetselwerk,
wordt een rups of strip geplaatst die als bodem zal dienen voor een dichtingskit die met de
spuit wordt aangebracht. Aangezien de plastische voegen slechts in twee richtingen kunnen
hechten, moeten ze worden aangebracht op een ondergrond die geen enkele hechting aan de
voeg vertoont.
· De voegbodem moet voldoen aan diverse criteria:
o de vorm hebben van een halfstijf profiel en gekalibreerd zijn om voldoende stevig in de
voegopening te klemmen om te weerstaan aan de druk van de kit bij de verwerking,
o voldoende soepel zijn om zich aan te passen aan de plaatselijke onregelmatigheden van de
af te dichten flanken
o chemisch inert zijn voor de bestanddelen van de kit en onrotbaar zijn
· De dichtingsrupsen worden in zo groot mogelijke lengten en rechtlijnig geplaatst. De
ondergrond bestaat uit een kunststof met gesloten cellenstructuur die voldoende
samendrukbaar is om het raam tegen de elementen van de ruwbouw vast te zetten. De
breedte van de dichtingsstrook (= diepte van de vulling) bedraagt minstens 20 mm. De
voegdikte bedraagt minstens 5 mm en niet meer dan 12mm. De dichtingsrupsen worden
geplaatst overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Deze ondergronden moeten
chemisch verenigbaar zijn met de aard van de voorgeschreven profielen en met de dichtingskit
uit polyurethaanschuim dat geïmpregneerd is met een product op basis van chloorparaffine,
was of neopreen. De dichtingsrups wordt vooraf samengedrukt en zal na plaatsing langzaam
opzwellen tot 20% van zijn nominale dikte, zodat de voeg slagregendicht gemaakt wordt.
De klasse van de kitten en de afmetingen van de voegen worden bepaald in functie van de
verschillende omstandigheden die een invloed hebben op het buitenschrijnwerk. Er mogen enkel
plastische voegen die de technische goedkeuring gekregen hebben gebruikt worden (minstens één
elastische kit, een butylrubber zonder olie, een acryl- of siliconenvoeg, hetzij klasse 4 volgens STS
38]):
De binnenafwerking wordt uitgevoerd in functie van de aard van het afwerkingsmateriaal van de
binnenmuren volgens de aanwijzingen van de ontwerper, ofwel met een afwerklat, ofwel met een
duurzaam elastische kit die met de spuit wordt aangebracht. Deze werken zijn eveneens
inbegrepen.
Let wel
In het kader van dit project wordt een zeer performante luchtdichtheid geëist, rekening houdend
met de verwachte energieprestaties. Daartoe moet de aannemer specifieke maatregelen treffen:
dichtingsstroken rondom de ramen, één tegen de buitenzijde van de dragende muur en één in de
dikte van de bepleistering van de insprong van de raamopeningen, of elk ander systeem dat door
de aannemer voorgesteld wordt om de vereiste prestatie te bereiken, die een aannemingslast
vormt.
De binnenafwerking (omkastingen, vensterbanken…) mag pas worden aangebracht nadat de
ontwerper de isolatie gecontroleerd heeft. De overblijvende openingen aan de binnenkant tussen
het schrijnwerk en de ruwbouw zullen volledig worden opgevuld met een isolerend en
onbederfelijk materiaal om een totale winddichtheid te verkrijgen: de voeg wordt goed gevuld met
gebakeliseerde rotswol die geen water opslorpt. Het vullen met polyurethaanschuim dat met het
pistool aangebracht wordt, is niet toegelaten.

CONTROLES
Vensterramen die vóór en na de plaatsing beschadigd zouden raken, vensterramen die abnormale
vervormingen zouden vertonen of beschadigd zouden zijn door vocht, mogen niet verwerkt
worden.
Geldige attesten met betrekking tot de brandweerstand en de brandreactie, en de documenten
met betrekking tot de CE-markering of andere vrijwillige certificaties (type ATG) moeten vooraf aan
de architect bezorgd worden.
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PROEVEN
· Er zal systematisch een proef geëist worden, waarvan de kosten integraal door de aannemer
gedragen zullen worden, tot volledige tevredenheid verkregen wordt. Indien het
schrijnwerkelement niet aan de functionele proeven voldoet, dan hebben de architect of de
AO het recht om een nieuwe reeks functionele proeven te eisen.
· De functionele proeven worden uitgevoerd door een onafhankelijk, aangemeld, erkend
laboratorium, onder het toezicht van de AO, volgens de norm [NBN EN 14351-1], de eisen zijn
opgenomen in [NBN B 25-002/1].
· Het geteste en goedgekeurde raam zal worden gemerkt en op de bouwplaats worden
bewaard als referentie. Het mag worden geplaatst, maar wel als laatste. Indien de producten
niet aan de proeven voldoen, dan kan de ontwerper de werken onmiddellijk laten stilleggen.
TOLERANTIES
De maattoleranties zijn vermeld in de norm [NBN B 25-002/1] en in [TV 188].
De toelaatbare maatafwijkingen in de breedte en in de hoogte voor opendraaiende vleugels,
gemeten in de glassponningen, zullen niet groter zijn dan ± 1 mm, vermeerderd met 0,5 mm per
bijkomende meter hoogte of breedte. Wat betreft de haaksheid van de opengaande vleugels
mogen de lengteverschillen van de diagonalen, gemeten onderaan de beglazingssponningen niet
meer bedragen dan ± 2 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter diagonaallengte, met
een maximum van 3 mm.
PLAATSING
De beschadiging van de profielen ten gevolge van de plaatsing, krassen, uitholling of slechte
bevestiging zal afkeuring en vervanging van het element tot gevolg hebben. De criteria op het vlak
van beschadiging zijn vermeld in [STS 52.1] voor houten schrijnwerk, [STS 52.2] voor aluminium
schrijnwerk en [STS 52.3] voor schrijnwerk in PVC.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[NBN B 25-002/1]
[NBN B 03-004]
[NBN S 23-002]
Kwaliteitseisen en aanbevelingen voor aluminium in de BOUW van het Aluminium Center Belgium
[TV 110]
[TV 192]
[TV 203]
[TV 222]
[NBN B 03-003]
[NBN ENV 1627 tot 1630]
[NBN D 50-001]
[NBN EN 1026] [NBN EN 12207]
[NBN EN 12211] [NBN EN 12210]
[NBN EN 1027]
[NBN EN 12208]

CE-MARKERING
·

Het schrijnwerk moet beantwoorden aan de volgende richtlijnen: Wettelijke basis Richtlijnen
83/189/EG en 98/34/EG
· De andere toepasselijke richtlijnen:
o 93/36/EG Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten van leveringen
o 93/37/EG Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van
werken
o 85/374/EG Aansprakelijkheid voor het op de markt brengen van producten met gebreken
o 92/59/EG Algemene productveiligheid
o 93/465/EG (De producten die vervaardigd zijn in overeenstemming met de
geharmoniseerde normen en die geëvalueerd zijn volgens de
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overeenstemmingsbeoordelingsprocedures die vastgelegd zijn door de Commissie worden
gekenmerkt door de aanbrenging van het CE-label. De op een product aangebracht CEmarkering verschaft het een voldoende vermoeden van overeenstemming om de vrije
circulatie ervan op de eenheidsmarkt te waarborgen.)
73/23/EG Laagspanningsapparatuur
89/106/EG Bouwproducten
89/686/EG Persoonlijke beschermingsmiddelen
Normen en planning:
[NBN EN 14351-1]
[prEN 14351-2]
[prEN 14351-3]
Systemen voor de controle van de CE-markering:
- Schrijnwerk en/of gordijngevels moeten beantwoorden aan de AoC = Attestation Of
Conformity van niveau 3 en moeten dus de volgende controles ondergaan :
Controle van de proeven types ITT door een "NOTIFIED BODY" (door een erkende
instelling)

·

Principe van de CE-markering:
ITT = Initial Type Testing (proeven op de overeenstemming van het initiële prototype)
FPC = Factory Production Control (controle op de overeenstemming van de productie met
het initieel prototype)
Autocontrole door de gevelaannemer zelf
IKZ principe / ISO 9000 / externe audit
Ingangscontrole, Controle van de productie, Controle van de afgewerkte producten
VERKOOP - prijsofferte en bestelling ONTWERP en PLANNING AANKOPEN – bestellingen en
leveringen PRODUCTIE – debieten, opstelling technische details, vervaardiging PLAATSING –
verpakking, transport, montage RECEPTIE – facturatie, waarborg, dienst na verkoop, onderhoud
Zichtbaarheid van de CE-markering:
Voor de producten die onder het attest van Overeenstemming niveau AoC 3 vallen
· op de documenten met betrekking tot het product
· Leveringsbonnen
· Verpakking
· Bevestigingen van bestellingen
· PV van oplevering / Facturatie
Voor producten die onder niveau AoC 1 vallen (die prestaties op het vlak van brand- en/of
rookweerstand vergen)
· Te voorzien op elk element
· Met EXTERNE controle van de NOTIFIED BODY
o
o

- Uitvoering
Om een verzorgde uitvoering te verwezenlijken, moeten de onderstaande richtlijnen en
voorschriften nageleefd worden:
[STS 52.07.1], [STS 52.12.3] (+ addendum-PVC)
[TV 188]
[TV 176]
[TV 188]
[TV 221]
Om een verzorgde uitvoering te verwezenlijken, moeten de onderstaande richtlijnen en
voorschriften nageleefd worden:
[STS 52.07.1], [STS 52.12.3] (+ addendum-PVC)
[TV 188]
[TV 176]
[TV 188]
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[TV 221]

41.11

Vensters en vensterdeuren uit hout

BESCHRIJVING
Zie het EPB-dossier voor de energieprestaties en het akoestiekdossier voor de akoestische
prestaties.

- Definitie / Omvat
Buitendeuren en -vensters worden als houten schrijnwerk beschouwd wanneer alleen het
materiaal "hout" instaat voor de mechanische sterkte van die bouwelementen. Eventuele
buitenbekledingen in metaal of ander materiaal doen niets af aan het feit dat deze elementen tot
het houten schrijnwerk behoren.

MATERIALEN
HOUTSOORTEN
De te gebruiken houtsoort is vermeld in de beschrijving.
Zie ook art. 02.42.4
Vóór de plaatsing van het schrijnwerk moet de aannemer de authenticiteit van het hout bewijzen
door het attest van herkomst en houtsoort voor te leggen. Bij twijfel heeft de AO het recht om
proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Indien de monsters niet aan de
voorgeschreven eisen voldoen voor wat betreft de houtsoort, dan zijn alle kosten van de proeven
ten laste van de aannemer.
KWALITEIT VAN HET HOUT
Het gebruikte hout moet voldoen aan [STS 04] en aan de criteria die opgesomd zijn in [STS 52.1]
De vochtigheid in de kern van het te verwerken hout bedraagt maximaal 18% met een tolerantie
van 3%, en moet verenigbaar zijn met de voorziene afwerking.
Het verwerkte hout is rechtdradig (maximaal 5% helling) = de helling van het draadverloop ten
opzichte van de zijvlakken zal kleiner zijn dan 5%, volgens STS 52.1]
Het hout is vrij van spint, kwasten, tussenschors, scheuren, onechte kernen met verrotting,
dubbelspint, draaigroei, vellingbreuk, wonden, wormsteken, wormgang, rot, uileveer, blauwe
verrotting, merg en wankanten.
Hout dat holten en scheuren zou vertonen die witte, gele of gekleurde stoffen bevatten die pas na
verwerking aan het oppervlak zouden verschijnen, moet worden afgekeurd. Merg is niet
toegelaten. Ingegroeide kwasten zijn toegelaten, loszittende kwasten waarvan de diameter kleiner
is dan 5 mm zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze zich op minstens 5 mm van de rand bevinden.
HOUTBESCHERMING – AFWERKING
Alvorens een afwerkingsbehandeling uit te voeren, moet het hout ontvet worden.
Wanneer de houtsoort van nature geen voldoende duurzaamheid bezit (3 of hoger), dan vergt het
hout een volledige beschermingsbehandeling. De beschermingsbehandelingen omvatten over het
algemeen twee aanvullende fasen: verduurzaming en afwerking. Deze 2 behandelingen hebben
een verschillende doelstelling en finaliteit.
Het doel van de verduurzamingsbehandelingen is om hout dat van nature onvoldoende duurzaam
is voor het gebruik waarvoor het bestemd is, duurzaam te maken.
De afwerkingsbehandelingen bieden een fysieke bescherming voor het oppervlak, en verschaffen
tegelijk een bijzondere esthetiek. Sommige kunnen ook een aanvullende verduurzaming van het
houtoppervlak verschaffen, maar zullen een niet-duurzame houtsoort geen bescherming bieden
tegen aantastingen door insecten en zwammen.
Het toepasselijke procedé voor de deuren en vensters uit hout is procedé C1, gedefinieerd in [STS
04.3]
Vorm en afmetingen van de profielen
De geschaafde afmetingen van het hout bedragen minstens 55 x 75 mm en houden rekening met
de geëiste prestaties, de berekeningsnota's, de samenstelling van de vaste en bewegende delen,
het hang- en sluitwerk en de dikte van de beglazingen en vulpanelen.
De profilering is zodanig dat:
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·

de sponning van de beglazing geventileerd is en voorzien is van een afvoeropening in het geval
van dubbele beglazing (volgens [TV 214], [TV 221] en [NBN S 23-002]).
· condensatiegoten met afvoer voorzien zijn in het geval van enkele beglazingen;
VERBINDING PROFIELEN
Het schrijnwerk wordt uitsluitend in het atelier voorbereid. De aannemer verbindt zich ertoe om er
te allen tijde voor te zorgen dat er in zijn werkplaats een temperatuur tussen 18 en 20 graden
Celsius heerst. De verbindingen van het houten schrijnwerk zijn als volgt ontworpen:
· De hoek- en eindverbindingen worden uitgevoerd met dubbele pennen of met
vingerlasverbindingen of door mechanische verbinding en gelijmd met een synthetische lijm
D3/D4.
· Al het ingewerkte hang- en sluitwerk is gegalvaniseerd of gechromateerd en alle elementen
die in het hout ingewerkt zijn, worden ingevet. Alle mechanische bevestigingsmiddelen
(spijkers, schroeven, enz.) zijn van roestvast staal.
· Na het lijmen worden de houten stukken mechanisch verbonden, en de gaten die daarbij
gemaakt worden, worden gevuld met een kneedbare houtkit of hermetische houten stoppen.
· Alle vlakken van het hout worden geschaafd, en de vlakken die zichtbaar moeten blijven
worden behandeld en gladgeschuurd tot alle sporen van werktuigen en behandelingen
verdwenen zijn.
· De gaten van de nagels waarmee de glaslatten bevestigd worden, moeten onmiddellijk met
geschikte houtpasta opgevuld worden; in voorkomend geval moeten zichtbare schroeven op
regelmatige tussenafstanden geplaatst worden.

41.11.9 Vensters en vensterdeuren: massief / gelamelleerd gelijmd
hout – (passiefbouw)
BESCHRIJVING
Geheel van deuren en vensters met structuur van "massief hout of gelamelleerd gelijmd hout",
voor passiefbouw, geschilderd of bedekt met een warmgelakte aluminiumafwerking.
TE BEREIKEN EISEN
(energie/akoestiek/dichtheid...)
De aannemer, en in het bijzonder het buitenschrijnwerk als sluiting van de buitenschil, moeten het
volgende bereiken:
• de eisen vermeld in de meetstaten;
• de eisen vermeld in het "EPB" dossier;
• de eisen vermeld in het "akoestiek" dossier;
Onverminderd de voorschriften die vervat zijn in dit element en zijn kind-elementen, zijn op het
buitenschrijnwerk de volgende elementen en hun algemene en specifieke eisen van toepassing:
→dit B;
→41 - Buitenschrijnwerk;
→41.2 - Inkomdeuren;
→42 - Buitenbeglazing en vulelementen;
→Goedkeuring verplicht. Cf. "02.21.4 - Controles en proeven, van dit B;
→02.42.1 - Criteria van aanvaardbaarheid, van dit B;
→02.19.1d - Luchtdichtheid, van dit B;

- Definitie / Omvat
Ramen uit composiet profielen vervaardigd uit massief of gelamelleerd gelijmd hout met een
bijkomende isolerende kern (indien nodig tot voldoening van de eisen) en beschermd door een
verduurzamings- en beschermingsbehandeling, afgewerkt met schilderwerk of een aluminium
bekleding (cf. infra). De post wordt verstaan inclusief de waterlijsten, drains, profielen van
warmgelakt aluminium en verschillende soorten dubbele en drievoudige beglazingen, alle
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mechanismen en het volledige hang- en sluitwerk, paumelles en bedieningskrukken van roestvrij
staal.
De Aannemer vindt de beschrijving van het hang- en sluitwerk (post PM) in de volgende elementen
(infra):
41.72 Hang- en sluitwerk
41.72.1 Bijkomende scharnieren en paumelles
41.72.2 Sloten
41.72.3 Krukken
41.72.4 Openings- en sluitsystemen
De Aannemer neemt ook de volgende toebehoren in aanmerking (infra):
41.72.4x Paniekstang
41.72.4y Buitendeursluiter
41.76.1x Deurstoppen
OMVANG VAN HET WERK
Dit werk omvat de opstelling van de gedetailleerde en volledige uitvoeringsplannen met de
aansluitingen aan de andere posten, het leveren en plaatsen van de ramen van vensters en
vensterdeuren, met inbegrip van de secundaire structuren die nodig zijn voor de goede bevestiging
ervan, de beschermings- en/of afwerkingsbehandeling voor het hout, het hang- en sluitwerk en de
beglazingen, de bijkomende isolatiestroken die dienst doen als thermische onderbreking in de
dagstukken, de niet-samendrukbare isolatiestroken, de dichtstoppingen, de dichtingsslabben en banden op de omtrek, de opvoegingen aan de buitenkant.
Het werk omvat de waterlijsten en de profielen aan de buitenkant op alle deur- en
vensterprofielen uit warmgelakt aluminium (maar het werk omvat niet de buitendorpels (zie
aparte posten in dit bestek). Voor de vensters in de bekleding van de onderste gevel en de deuren,
is de dorpel in dit artikel begrepen.

- Belangrijke opmerkingen
De Aannemer is zich volledig bewust van het belang van de zeer hoge prestaties die geëist worden
en in het bijzonder van de dichtheid van de gevelsluitingen, die getest zullen worden met
"blowertests" (cf. artikel "02.19.1d Luchtdichtheid" van dit B).
De Aannemer draagt alle voorziene en onvoorziene gevolgen in geval van niet-naleving van de
eisen van de aanneming.

MATERIALEN
UITZICHT
Het schrijnwerk voldoet aan de algemene kenmerken inzake uitzicht die gegeven worden door de
plannen en details van de Architect: afmetingen, verdelingen, zichtbare doorsneden, uitlijningen.
De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op de naleving van het visueel aspect van de
principes van de Architect; meer bepaald worden de geziene breedten langs buiten van de
horizontale en verticale profielen niet verhoogd; indien de op de plannen aangeduide
dimensionering moet worden herzien omwille van de stabiliteit, te bereiken prestaties
(energie/akoestiek/luchtdichtheid...), of om eender welke andere reden, die eveneens
verantwoord moet worden, dan gebeurt dat zo veel mogelijk in de diepte, en altijd in overleg met
de architect.
ALGEMENE KENMERKEN
De ramen beantwoorden aan de volgende kenmerken:
• De horizontale en verticale profielen worden niet verdubbeld bij meervoudige ramen: in een
zelfde profiel met kleinere afmetingen komen twee beglazingen, een beglazing en een slag, enz.
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• De glaslatten bevinden zich aan de binnenkant; alle sponningen zijn gedraineerd.
• De profielen zijn van gelaagd-gelijmd composietmateriaal; ze vertonen een symmetrische
opbouw over hun dikte.
• De buitenlatten bestaan uit sparrenhout (picea abies), of een soort van een equivalente kwaliteit
voor alle prestaties, elke andere keuze moet door de Ontw. worden goedgekeurd.
• Al het gebruikte hout moet beschikken over een FSC-attest of een soortgelijk attest.
• Het draadverloop van het hout is in de lengterichting, en is verplicht hetzelfde voor alle lamellen.
• Het hout is gedroogd tot 12 (± 3)% en de eventuele lamellen worden vóór het lijmen
rechtgemaakt;
• spint, kwasten, scheuren en andere gebreken worden geëlimineerd; de houten latten moeten uit
één stuk zijn (zonder lassen) en een zeer gelijkmatige tint en uitzicht vertonen.
Alle oppervlakken worden geschaafd, alle zichtvlakken worden fijngeschuurd, alle uitspringende
randen worden lichtjes afgerond.
• De dichtheid van het gebruikte hout moet door de gespecialiseerde aannemer geselecteerd
worden om te voldoen aan alle eisen van dit B (meer bepaald op het vlak van
energie/akoestiek/luchtdichtheid...).
• Het profiel moet zodanig opgebouwd zijn dat het de voorgeschreven prestaties bereikt; het
behoort tot de verantwoordelijkheid van de gespecialiseerde aannemer om de samenstelling van
de isolerende kern te bepalen, daar het contract in dit opzicht een resultaatsverbintenis inhoudt.
• De verlijmingskwaliteit moet voldoen aan de delaminatietest (EN 391) en afschuiftest (EN 392).
• Alle gebruikte lijmen zijn van het vochtbestendige type.
• Monsters van de composiet profielen, vergezeld van bewijsdocumenten die de opgelegde
eigenschappen aantonen, moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de D.W. alvorens de
vervaardiging aan te vatten ; de te leveren bewijsdocumenten omvatten de resultaten van
laboratoriumproeven over de opgelegde prestatie op het vlak van thermische isolatie en
luchtdichtheid ; het goedgekeurde staal zal als referentie dienen voor het gehele werk.
• De specificaties van hoofdstuk 3 van STS 52.0, die als referentie geldt, zijn van toepassing
Het schrijnwerk zelf, en de integratie ervan in de ruwbouw, beantwoordt aan de volgende
specificaties, die ook te bereiken prestaties vormen:
(hier verwijzen de aangeduide nummers van type "4.2.1.1" naar de STS 52)
PRESTATIES "LUCHT, WATER, WIND"
(vaste en opengaande delen):
• waterdichtheid NBN EN 12208 = klasse 4A volgens tabel 5 van STS 52.0; de proefdruk Pmax
bedraagt minstens 250 Pa ;
• mechanische weerstand tegen de windbelasting NBN EN 12210: de fabrikant dimensioneert de
profielen opdat ze bestand zijn tegen de normale en voorspelbare buitengewone belastingen ; de
mechanische weerstand tegen de windbelasting (profielen, verbindingen en bevestigingen)
behoort minstens tot klasse C2 volgens tabel 5 van STS 52.0 ;
• De lage luchtdoorlaatbaarheid is zodanig dat, bij tests die uitgevoerd worden in
overeenstemming met NBN EN 13829, met een drukverschil van 50 Pascal tussen binnen en
buiten, het luchtverlies niet groter is dan 60% van het volume per uur: n50 maximum 0,6 vol/ uur
BEDIENINGSKRACHTEN EN VERKEERD GEBRUIK
(opengaande delen)
• krachten voor de bediening van de vensters: klasse "A" STS 52.0:
• maximale kracht voor vergrendeling en ontgrendeling: 150 N
• maximale kracht om de vleugel in beweging te zetten: 150 N
• maximale kracht om de vleugel te verplaatsen: 150 N
• verkeerd gebruik : klasse "4" NBN EN 13115: intensief gebruik, scholen, openbare plaatsen :
• windverband (neusbelasting): 800 N
• statische torsie: 350 N
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ENERGIEBESPARING EN THERMISCHE PRESTATIES:
De thermische prestaties die nageleefd moeten worden voor al het buitenschrijnwerk zijn
opgenomen in de gedetailleerde meetstaten en de energievoorschriften;
BRAAKBESTENDIGHEID:
(van toepassing voor al het buitenschrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping, ongeacht of het zich
in een straatgevel of een andere gevel bevindt)
• Minimale braakbestendigheidsklasse volgens NBN ENV 1627: 3:
• proeven bij statische belasting volgens ENV 1628 en bij dynamische belasting volgens ENV 1629 :
zie respectievelijk de tabellen 11 en 12 van STS 52.0 die als referentie geldt ;
• test van manuele inbraakpoging volgens ENV 1630 : gereedschapsset B, minimale bestendigheid
5 minuten, minimumduur van de proef maximum 20 minuten (tabel 13 van STS 52.0) ;
• beglazingsklasse volgens NBN EN 356: P5A
HOUTBESCHERMING
Het schrijnwerk wordt geschilderd; de houten delen ervan zullen het volgende ondergaan:
• een bescherming van type C1, aangebracht in de werkplaats;
• een laag primer die in de werkplaats wordt aangebracht, verdund met een gesatineerde lakverf
op basis van alkydhars die droogt door oxidatie aan de lucht. Ca. 70 ml/m² aanbrengen om, na
droging, een dikte van 30 micrometer te verkrijgen.
• een ondoorzichtigmakende tussenlaag die in de werkplaats aangebracht wordt, bestaande uit
een gesatineerde lakverf op basis van alkydhars die droogt door oxidatie aan de lucht. Ca. 75
ml/m² aanbrengen om, na droging, een dikte van 40 micrometer te verkrijgen
• een ondoorzichtigmakende afwerklaag die in de werkplaats aangebracht wordt, bestaande uit
een gesatineerde lakverf op basis van alkydhars die droogt door oxidatie aan de lucht. Ca. 75
ml/m² aanbrengen om, na droging, een dikte van 40 micrometer te verkrijgen.
Bovendien:
• Het verfproduct is microporeus en vochtregelend. Het is geschikt als primer, als tussenlaag en als
afwerking. Droging minimum 16 uur tussen de lagen. Droog extract: ca. 54 vol.-%. Dichtheid: ca.
1,28g/cm³.
• Dit beschermings- en afwerksysteem is van toepassing op de delen buiten en binnen.
• De afwerking zal gelijkmatig en perfect dekkend zijn.
• De binnenoppervlakken worden voorzien van een bijkomende afwerklaag, of een laag met een
grotere waterdampdichtheid, om het principe van het dampscherm na te leven.
De kleuren zullen door de D.W. bepaald worden, op basis van monsters, uit het volledige
productgamma, zonder supplementen.
• na een eerste selectie van de kleur(en), bestaan de monsters die bestemd zijn voor de
uiteindelijke keuze verplicht uit stukken van de voorgestelde composiet profielen.
ALUMINIUM AFDEKPROFIELEN BUITEN
• Deze profielen zijn geëxtrudeerd uit een aluminiumlegering van kwaliteit AlMg3.
• Profielen volgens aanduidingen van de richtinggevende details van de Architect; bevestiging te
bestuderen door de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de Architect voor elk type
van situatie.
• De oppervlakken worden ontvet en schoongebeten, ze worden onderworpen aan een chemische
conversiebehandeling door chromatatie.
• Alle oppervlakken die zichtbaar zijn, zelfs toevallig of onder uitzonderlijke hoeken, worden in de
fabriek gelakt door elektrostatisch polyester- of epoxypoederlakken en moffelen, tot smelting en
volledige polymerisatie.
• De afwerklaag hecht in alle punten en heeft een minimumdikte van 60 micron.
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• De afwerking vertoont een gestructureerd oppervlak, kleuren naar keuze van de Ontw. uit het
volledige pallet RAL-kleuren, met inbegrip van getextureerde, gestructureerde kleuren van het
type schuurpapier en van het gemetalliseerde type, zonder prijstoeslag noch termijnverlenging.
• Het polyesterpoeder mag geen triglycid-isocyanuraat bevatten.
• Qualicoat"-label verplicht.
• Het snijden, plooien, tappen voor geschroefde bevestigingen, alsook alle andere bewerkingen
van de bekledingen uit plaat worden uitgevoerd vóór het warmlakken.
• Indien sommige stukken lakgebreken zouden vertonen, of in geval van beschadiging op de
bouwplaats, controleert de Architect de omvang van de gebreken ; naargelang hun omvang beslist
hij of het stuk wordt aanvaard of moet worden vervangen
BEGLAZINGEN
De algemeenheden met betrekking tot de types beglazingen zijn gedefinieerd in hoofdstuk "42".
De diverse soorten beglazing zijn opgenomen in de deurborderellen.
OPENINGSWIJZEN EN HANG- EN SLUITWERK
• De openingswijzen zijn aangeduid op de plannen
In het kader van de resultaatsverbintenis die de aannemer bindt op het vlak van de prestaties,
wordt er onderstreept dat alle opengaande delen minstens met dubbele slag zijn en voorzien zijn
van doorlopende dichtingsprofielen uit kunstrubber.
Voor de draairamen gebeurt de sluiting op minstens twee punten.
• Draai- en kipramen: minstens driepuntsvergrendeling, naast de vergrendeling van de assen ;
schaar en ééngreepsbediening op manshoogte; deze ramen zijn voorzien van een inrichting tegen
verkeerde bedieningen die het loshaken van de vleugels belet.
Alle stangenverbindingen zijn verplicht ingewerkt in inkepingen in het schrijnwerk; ze worden
uitgevoerd in niet-corrodeerbare materialen: brons, roestvrij staal, minstens 20 micron vernikkeld
staal.
De paumelles zijn verplicht van roestvast chroom-nikkel-staal van een kwaliteit die minstens gelijk
is aan AISI 304, gesatineerde of geborstelde afwerking.
• Krukken van roestvast staal van kwaliteit AISI 304, met een buisvormige doorsnede, diameter
19 mm; die een "L" vormen door het in een rechte hoek verbinden van twee stukken (gebogen
stukken verboden) ; afmetingen van de benen van de "L" perfect door verbinding van twee rechte
buizen in een rechte hoek (gebogen stukken verboden); afmetingen van de benen van de "L":
respectievelijk 50 en 135 mm; ovale rozet, dikte 11 mm, hoogte 65 mm, breedte 31 mm; onder
kunststof constructie, vierkante stang van 7 mm; onzichtbare bevestigingen door M5 schroeven;
alle zichtbare oppervlakken hebben een gesatineerde afwerking.
• De mechanismen voor de manuele opening van het schrijnwerk bevinden zich op 80 cm boven de
vloer, zodat ze bereikbaar zijn voor gehandicapte personen.
De kenmerken van het hang- en sluitwerk, hun plaatsingswijze en hun opbouw moeten perfect
afgestemd zijn op de geëiste prestaties.
Al het hang- en sluitwerk moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de D.W. aan de hand van
gedetailleerde documentatie en, voor de paumelles, krukken en rozetten, aan de hand van
monsters.
Let wel: Alle ramen omvatten een slot met sleutel (cilinder). Alle cilinders zijn van hetzelfde type en
kunnen met dezelfde sleutel bediend worden.
DICHTINGSBANDEN, DICHTSTOPPINGEN, OPVOEGINGEN
De producten die zorgen voor de water- en luchtdichtheid van het schrijnwerk, zijn afgestemd op
de opgelegde isolatieprestaties.
De onderstaande aanduidingen vormen minima.
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Zoals aangeduid in de details van de Architect : tochtbanden op de omtrek (voor te stellen), en
soepele dichtingsslabben (EPDM- of butylmembraan, dikte in de orde van 1,5 mm) ; deze banden
en slabben worden op de profielen gelijmd ; de wijze van verlijming aan de ruwbouw moet ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de Architect.
Dichtstoppingen: rupsen en doorlopende profielen van polyethyleen- of polypropyleenschuim met
gesloten cellenstructuur (inspuitingen met stijf polyurethaanschuim verboden) en/of sterk
samengedrukte vochtwerende minerale wol.
Opvoeging buitenkant met kit met blijvende plasticiteit, van het type polyurethaan met één of
twee componenten (siliconen verboden) op schuimbodem; de tint van de kit is naar keuze van de
D.W

UITVOERING / VERWERKING
De ramen worden geplaatst volgens de elementen "41.1 - Vensters en vensterdeuren"
AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN
• Stevig vastzetten van de houten profielen door middel van hardhouten blokjes (divers afval
verboden); bevestiging met “doorgaande” schroeven en pluggen, koppen dichtgestopt. De stoppen
die zichtbaar blijven, zowel binnen als buiten de lokalen, zijn van lorkenhout, zelfde behandelingen
als die voorzien voor de profielen.
• Doorlopende akoestische omtrek uit hout tegen ruwbouw, volgens plannen, details en nota
akoestiek.
• Plaatsing van de dichtingsslabben onderaan het schrijnwerk, en volgens aanduidingen van de
details van de Architect.
• Dubbele verzorgde dichtstopping en doorlopend lijmen van de tochtbanden, over de volledige
omtrek van de vaste delen van het schrijnwerk, om een doorlopend drievoudig scherm te vormen.
• Buitenopvoeging door middel van kit met blijvende plasticiteit, na aanbrenging van een
hechtingsprimer; het oppervlak van de voegen wordt gladgemaakt.
• De beschermings- en afwerklagen die in de werkplaats worden aangebracht worden verplicht
uitgevoerd vóór montage van het hang- en sluitwerk en plaatsing van beglazingen en voegen van
allerlei types.
• De aannemer gaat over tot het regelen van alle hang- en sluitwerkelementen, teneinde een
perfecte werking te verzekeren; deze regelingen worden ten laatste vóór de voorlopige oplevering
uitgevoerd.

CONTROLES
Vóór de uitvoering legt de Aannemer, via zijn gespecialiseerde uitvoerder, aan de Ontw. een
monster op ware grootte (schaal 1/1) voor en/of nodigt hij de Ontw. om zich "de visu" te
vergewissen van de kwaliteit (van de ramen en van de plaatsing) door een soortgelijke werd te
bezoeken.
UIT TE VOEREN CONTROLES
Goedkeuring van:
1.1. de gedetailleerde en volledige uitvoeringsplannen;
1.2. het referentiemonster van de profielen;
1.3. de hang- en sluitwerkmodellen, aan de hand van gedetailleerde technische documentatie en
monsters (paumelles, krukken en rozetten);
1.4. Qualicoat-certificaten, en controle van de overeenstemming van het uitzicht met het
goedgekeurde monster.
1.5. de materialen en verwerkingswijzen van de tochtbanden op de omtrek en de slabben.
Voorafgaande technische keuring van de producten van het beschermings- en afwerkingssysteem
voor het hout.
Overhandiging van:
1.6. de attesten van de beschermingsbehandeling van het hout van de composiet profielen;
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1.7. de documenten die de vereiste eigenschappen voor het lijmen van de gelamelleerde-gelijmde
composiet profielen aantonen;
1.8. het attest van herkomst van het hout, het FSC- of een gelijkwaardig attest;
1.9. de EURAS-EWAA attesten met betrekking tot de afwerking door anodisatie van de aluminium
profielen;
1.10. de verslagen van laboratoriumproeven die de overeenstemming van het schrijnwerk met de
specificaties op het vlak van thermische isolatie en luchtdichtheid aantonen.
Voor de steunen onder bepaalde ramen: voorafgaande technische keuring, na overhandiging van
het attest van de houtbehandeling en van de technische fiche van de isolatieplaten.
Controle :
1.11. de bevestiging van het schrijnwerk, de dubbele dichtstopping, het lijmen en de continuïteit
van de tochtbanden, de plaatsing van de EPDM- of butylslabben
1.12. de opvoeging aan de buitenkant: destructieve hechtingsproeven, aantal volgens noodzaak
1.13. de algemene goede uitvoering, en de overeenstemming van de werken met de goedgekeurde
uitvoeringsdetails
1.14. de goede werking van het hang- en sluitwerk
1.15. de kwaliteit van de aanbrenging van de afwerklaag op de bouwplaats, het dekkend vermogen
van de afwerking.

REFERENTIEDOCUMENTEN
Zowel de levering als de uitvoering vallen onder de verantwoordelijkheid van de Aannemer, die
instaat voor de gevolgen van en zich rekenschap geeft van alle maatregelen die nodig zijn voor de
goede uitvoering van de werken en de naleving van de bijzondere eisen die worden opgelegd door
de aanneming in haar geheel, de architectuurplannen, de meetstaten, dit B, de wetgeving ter zake
en de regels van het vak...
De gedetailleerde uitvoeringsplannen (schaal 1/5, 1/2 en 1/1 in functie van de zoom die nodig is
om de details te begrijpen) zullen door de aannemer te gelegener tijd ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de Architect; er mag geen enkele vervaardiging begonnen worden of bestelling van
materialen gebeuren voordat deze goedkeuring afgeleverd is.

41.11.9a Vensters en vensterdeuren: massief / gelamelleerd gelijmd hout
(passiefbouw) – geschilderde afwerking
BESCHRIJVING
BETREFT
Buitenschrijnwerk.
Geschilderde afwerking.

- Definitie / Omvat
TE BEREIKEN EISEN
Cf. meetstaten en algemeenheden "41.11.9 Vensters en vensterdeuren uit massief / gelamelleerd
gelijmd hout - (passiefbouw)"

- Ligging
Volgens plannen, meetstaten en details.

METINGSWIJZE
Cf. meetstaten en plannen.
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41.11.9b Composiet geheel: massief / gelamelleerd gelijmd hout (passiefbouw) –
afwerking uit aluminium
BESCHRIJVING
Buitenschrijnwerk. Composiet ingangsgehelen.
Afwerking zichtbare elementen: profielen van mat, gemetalliseerd, gestructureerd, warmgelakt
aluminium.

- Definitie / Omvat
OMVAT
alle verschillende elementen: deuren, vaste panelen, vaste beglazingen, platen, brievenbussen,
voorzieningen voor videofonie, luifel...
De houten buitenzijden worden beschermd met een verduurzamings- en
beschermingsbehandeling en afgewerkt met verf. De raamdelen die in contact staan met buiten
worden beschermd door profielen van warmgelakt aluminium met waterlijst. De post omvat de
diverse types dubbele en drievoudige beglazingen, de paumelles en bedieningskrukken in roestvast
staal.
TE BEREIKEN EISEN
Cf. meetstaten en algemeenheden "41.11.9 Vensters en vensterdeuren uit massief / gelamelleerd
gelijmd hout - (passiefbouw)"
Beschermingsprofielen uit aluminium, cf. "41.11.9"

- Ligging
Volgens plannen, meetstaten en details.

METINGSWIJZE
Cf. meetstaten en plannen.

41.11.9c Ondoorzichtige inkomdeuren: massief / gelamelleerd gelijmd hout thermische eisen en luchtdichtheid
BESCHRIJVING
BETREFT
Buitenschrijnwerk. Dienstdeuren (vuilnisbakkenlokalen, horeca, nooddeuren (van de
sportzaal...).
Afwerking zichtbare elementen: profielen van mat, gemetalliseerd, gestructureerd, warmgelakt
aluminium.

- Definitie / Omvat
TE BEREIKEN EISEN
Cf. meetstaten en algemeenheden "41.11.9 Vensters en vensterdeuren uit massief / gelamelleerd
gelijmd hout - (passiefbouw)"
Beschermingsprofielen uit aluminium, cf. "41.11.9"

- Ligging
Volgens plannen, meetstaten en details.

MATERIALEN
• omvat alle bijhorigheden, meer bepaald het hang- en sluitwerk van roestvast staal, het
schilderwerk, de voegen, alle bevestigings-, vastmetselings-, aansluitings- en afdichtingsmiddelen,
enz. ;
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• omvat het hang- en sluitwerk uit roestvast staal, bestaande uit twee trekkers en een cilinderslot
met elektrische sluitplaat en/of een andere systeem van het elektromagnetische type volgens wat
voorzien is in het dossier ST;
• omvat de ondoorzichtige vulelementen van het type sandwichpanelen bestaande uit minstens:
multiplexplaat 18mm buiten / houten structuur / thermische isolatie van het type PIR / akoestische
isolatie van het type minerale wol (dikte 5cm, 45kg/m³) / multiplexplaat 18mm binnen. Deze
elementen zullen worden geschilderd (zie supra 41.11.9);
• De deur is voorzien van een deurdranger en een inrichting die toelaat om de opening te
beperken tot 90° en om de deur in open stand te blokkeren;
• Totale thermische isolatiewaarde van de ondoorzichtige buitendeuren: volgens meetstaat.
• De aannemer zal, alvorens materialen te bestellen, de gedetailleerde gecoördineerde
uitvoeringsplannen voorleggen die ook de eventuele tussenliggende steunstructuur en de details
van de aansluitingen en afwerkingen omvatten.
• Hang- en sluitwerk van roestvast staal, bestaande uit twee trekkers en een cilinderslot.
• De deur is voorzien van een deurdranger en een inrichting die toelaat om de opening te
beperken tot 90° en om de deur in open stand te blokkeren.
• De post omvat alle bijhorigheden, meer bepaald het hang- en sluitwerk van roestvast staal, het
schilderwerk, de voegen, alle bevestigings-, vastmetselings-, aansluitings- en afdichtingsmiddelen,
enz.
VRIJE DOORGANG
• De vrije doorgang is de werkelijk beschikbare ruimte, exclusief hindernissen, om de circulatie van
PBM mogelijk te maken.
• De vrije doorgangsbreedte van een draai- of schuifdeur wordt geïllustreerd in de norm [ISO/FDIS
21542]. De GSV schrijft overigens een minimale vrije doorgang van 95 cm voor, dus een deur van
103 cm.
• Voor een draaideur is dit de afstand van het deurblad, op 90° geopend, en de tegenovergestelde
eindstand. In dit geval wordt een vrije doorgangsbreedte van 85 cm, d.w.z. het aanbevolen
minimum om de circulatie van PBM mogelijk te maken, verkregen door een deurblad van 93 cm te
plaatsen.
• Voor een schuifdeur is de vrije doorgangsbreedte de afstand tussen de primaire sluitrand van het
deurblad en de primaire rand van de stijl van het deurkozijn.
• De inkomdeuren voldoen aan de voorschriften van de productnorm [NBN EN 14351-1]. De
terminologie is opgenomen in de norm [NBN EN 12519] .
BEDIENINGSKRACHTEN
Volgens art. 41.1 Vensters en vensterdeuren. De indeling van de bedieningskrachten en -koppels
van de deuren wordt gedefinieerd in de norm [NBN EN 12217] (zie Tabel X).
De bedieningskracht behoort tot klasse F4 (PBM) volgens [STS 53.1] §53.1.4.2.3

UITVOERING / VERWERKING
De criteria voor de plaatsing zijn meer bepaald opgenomen in [STS 53.1] §53.1.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
[STS 53.1]
[NBN EN 14351-1]

METINGSWIJZE
Cf. meetstaten en plannen.
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41.5

Luiken en zonweringen - manueel of gemotoriseerd

41.57

Manuele of gemotoriseerde buitenzonweringen

41.57.3 Gemotoriseerde mobiele buitenzonweringen
41.57.3b Gemotoriseerde mobiele buitenzonweringen uit doek
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De werken omvatten de levering en de plaatsing van een uitwendig oprolbaar zonweringsysteem
omvattende:
• Een oprolbaar zonweringsscherm dat bevestigd is op een oprolbuis uit aluminium, onderaan
voorzien van een zichtbare verzwaringsstaaf
• Zijsponningen uit aluminium.
• Het bedieningsmechanisme door elektrische motor
• Een beschermingskast uit profielen van geëxtrudeerd aluminium.
• Het ophangsysteem en de bevestigingsinrichtingen.
De zonweringen worden in een nis geplaatst
De volledige bekabeling van het elektriciteitsbord naar de elektrische componenten (relais,
schakelaar, wind-/zonsensor...) en de volledige bekabeling tussen de elektrische componenten zijn
begrepen in het deel ST.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Oprolbare buitenzonwering bestaande uit een doek van glasvezeldraden dat in verschillende
openingsstanden gepositioneerd kan worden. De oprolbare stores verschaffen een plaatselijke
bescherming tegen de nadelen van rechtstreekse zonnestralen, verblinding en opwarming van de
lokalen. De behuizing wordt op het raam of op de gevel gemonteerd.

De zonweringen worden geïnstalleerd in vooraf gemonteerde cassetten, bestaande uit profielen
van geëxtrudeerd aluminium.
Vorm en afmetingen van de cassetten: vierkant design 95mmx95mm
De cassette bestaat uit maximum drie profielen waarvan er minstens één draaibaar is, om toegang
te krijgen tot de binnenkant.
Het onderhoudsdeksel wordt gesloten met een bereikbare schroef, ongeacht het gekozen type van
montage. Zo kan het doek of het aandrijvingsmechanisme vervangen worden zonder de cassette te
demonteren. De verzwaringsstaaf verdwijnt gedeeltelijk in de cassette, om de inbouwhoogte te
beperken. De cassetten zijn zelfdragend. Elk uiteinde van de cassette wordt gesloten door een
zijwand van gegoten Zamak. De zijwanden worden aan de profielen bevestigd door middel van
schroeven. Alle schroeven zijn van roestvast staal en worden onopvallend en indien mogelijk
onzichtbaar geplaatst.
Inbouw in een spouwmuur of een nis
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De cassette van 95x95mm past perfect in de spouw van een spouwmuur of in een nis. De speciale
sponningen van 27x95mm die in dit geval gebruikt worden, die dus dezelfde diepte hebben als de
cassette en die de functie van zijbekleding van de spouw kunnen vervullen, bestaan uit een
basisprofiel en een afwerkingsprofiel. Na verwijdering van deze laatste kan de store verticaal
gedemonteerd worden, zonder dat de cassette in haar geheel gedemonteerd moet worden.
Bovendien is er in de spouw genoeg ruimte om er een aansluiting voor de motor in onder te
brengen.
Volgens de architectuurdetails (achter de cassetten van stores is de levering en plaatsing van een
gevelisolatie voorzien).
Zijdelingse geleiding
De zijdelingse geleiding bestaat uit sponningen in aluminium, waarin de schoenen van de
verzwaringsstaaf glijden. Deze schoenen zijn zodanig ontworpen en opgebouwd dat een geruisloze
werking verzekerd is.
De geleiding dient als steun voor de cassette, deze laatste is bevestigd met pennen.
De standaard geleiding bestaat uit een sponning 27x27mm, bevestiging door onzichtbare clips, en
een dubbele variant 57x27mm, die als tussensponning dient voor gekoppelde stores. De stevigheid
van de uiteinden dankzij hun robuust materiaal biedt bovendien een hogere mechanische sterkte.
Volgens architectuurdetails.
Veiligheid onder windbelasting
Klasse 2.
Verzwaringsstaaf
In geëxtrudeerd aluminium met een rechthoekige vorm, van 20x38mm. De ballast van de
verzwaringsstaaf bestaat uit warmgegalvaniseerd staal.
De zwarte kunststof eindstukken van de verzwaringsstaaf zijn voorzien van een geluidsdemping in
geval van gebruik met een geleiding uit aluminium.
Bestelling
Gemotoriseerd: een asynchrone motor van 230 V is in de oprolbuis gemonteerd en beschikt over
een geïntegreerde schakelaar en een thermische beveiliging. De motor kan worden uitgerust met
een stekker van het type Hirshmann.
· oprolbuis in aluminium met ingewerkte asynchrone motor, wrijvingsloos, beschermd door een
thermische uitschakelaar
· planetaire reductiekast; gelijkmatige verdeling van de belasting door satelliet- en planetaire
tandwielen die in serie gemonteerd zijn
· gesynchroniseerde schakelkringen op de oprolbuis
· automatische loskoppeling van de verschuifbare tandwielen op de eindeloopposities boven en
onder
· rem met elektrische ontkoppeling zodra de motor onder spanning gezet wordt
Doek
Glasvezeldoek van het type Sergé, gewicht ca. 525 g/m². De kleur zal door de architect gekozen
worden uit het volledige gamma van de fabrikant.
Het doek wordt vervaardigd uit glasvezeldraden, die vooraf omhuld werden met een laag in de
massa gekleurd polyvinylchloride. Het doek is vormvast, ongevoelig voor vocht en warmte. De
kleuren zijn onveranderlijk: coëfficiënt 4/5 of zelfs 5 voor het grijs met de Weatherometer. De
verticale randen van het doek zijn versterkt met een door hoogfrequentlassen bevestigd lintje dat
onderaan in een lus eindigt, wat de stevigheid nog verbetert. Bij openingen van meer dan 2,5 m,
zowel in de breedte als in de hoogte, bestaat het doek uit banen die horizontaal aan elkaar gelast
zijn. In de andere gevallen bestaat ze uit één stuk.
Het doek is maatvast, ondoorlatend, onbederfelijk, corrosiebestendig, bestand tegen UV-stralen,
koud en warmte
· Dikte volgens NBN EN ISO 5084:1996: 0,83 mm ± 0,05 mm
· Gewicht volgens ISO 3801:1977: 525 g/m² ± 5%
· Ketting volgens ISO 7211-2:1984: 18 draden per cm ± 0,5
· Inslag volgens ISO 7211-2:1984: 14 draden per cm ± 0,5
· Brandweerstand volgens NF P92-503:1985: M1
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· Breeksterkte ketting volgens NBN EN ISO 13934-1:1999: 270 daN ± 5%
· Breeksterkte inslag volgens NBN EN ISO 13934-1:1999: 240 daN ± 5%
· Kleur te bepalen op basis van de kleurenkaart van de fabrikant
· g-waarde [beschermingscoëfficiënt] 10%
De architect mag verscheidene kleuren kiezen zonder meerprijs. Het doek wordt bovenaan op een
oprolbuis in aluminium bevestigd met een speciale platte band.
Het doek wordt zonder schroeven noch kleefband bevestigd, om het onderhoud en de vervanging
te vergemakkelijken.
Om ervoor te zorgen dat de store rechtlijnig opgerold wordt en zonder plooien uitgerold wordt,
dient de fabrikant de buigkenmerken van de oprolbuis voor te stellen in functie van de breedte en
de hoogte, alsook het gewicht van het doek en de verzwaarde staaf
Maximale doorbuiging van de oprolbuis: maximum 4 mm
Montage
Al het bevestigingsmaterieel bestaat uit rvs.
Waarborg
Waarborgtermijn: 5 jaar

SPECIFIEKE CONTROLES
Vóór de levering:
Proefverslagen gecertificeerd door een onafhankelijke keuringsinstelling.
Kopie van het gedetailleerd uitvoeringsplan van het voorgestelde mechanisme.
Volledige gedetailleerde documentatie.
Bij de levering:
Toleranties.
Alle onderdelen moeten beantwoorden aan de door de fabrikant voorgeschreven normen.

METINGSWIJZE
- meetcode:
eenheid; elk element omvat al het toebehoren;

41.7 Bijzondere elementen en toebehoren
41.71

Dorpels

41.71.1 In het raamsysteem ingewerkte dorpels
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft geprefabriceerde vensterdorpels, die een onlosmaakbaar geheel vormen met het voor
de vensterramen gekozen profielsysteem (PVC / aluminium…). Ze worden geleverd en geplaatst
met alle nodige toebehoren, zoals geschikte steunen, verankeringen, verbindingsprofielen, speciale
eindstukken, in- en uitspringende hoeken…

MATERIALEN
Het geheel (venster en dorpel) waarborgt een perfecte aansluiting met de vensters en steekt
voldoende uit op het gevelvlak om als waterlijst te dienen. De afmetingen van de dorpelprofielen
voorzien een minimale uitsteek van 35 mm op de voltooide gevel. Ze zijn bovendien zodanig
ontworpen dat vervormingen ten gevolge van temperatuurschommelingen vermeden worden.

UITVOERING / VERWERKING
De plaatsing gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. De dorpels van
vensters uit aluminium worden in een rechte lijn opgesteld en uitgevoerd in zo groot mogelijke
lengten. Verankeringen worden minstens om de 75 cm voorzien. De voeg tussen de ramen en de
verticale eindbladen wordt gevuld met elastische kit. De plaatsing waarborgt de continuïteit van de
waterdichting. De verwerking is in overeenstemming met [TV 188].
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41.71.1x In het raamsysteem ingewerkte dorpels uit aluminium
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen en gedetailleerde meetstaat.

MATERIALEN
De dorpels van vensterdeuren en vensters worden vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, met
een dikte van minstens 3 mm.

- Algemene kenmerken
Alle voorschriften van hoofdstuk 41.12 zijn van toepassing op deze post.
Specificaties
De vensterdorpels zijn Z-vormig geprofileerd, met een voorrand volgens de details van de
architect. Helling volgens details (algemeen geval 5% ; minimum 2%). De opstand tegen de ramen
is plat ; de voorzijde is voorzien van een druipneus.
De dorpels worden voorzien van verticale zijdelingse opstanden vóór dewelke het
omkaderingssysteem (insprongen gevelbekledingen, sponningen van de zijdelingse geleidingen van
de stores, in voorkomend geval) geplaatst zal worden.
Breedte volgens detailplannen
De oppervlakteafwerking wordt uitgevoerd door elektrostatisch poederlakken, kwaliteit en kleur te
kiezen door de ontwerper uit het volledige gamma van "gemetalliseerde - getextureerde" kleuren
».
Voor de dorpels die antislip voorzien zijn, zal het oppervlak uitgevoerd worden door middel van
traanplaat, gegroefd, een geëxtrudeerd profiel of een antislipmateriaal om te beantwoorden aan
de door de Ontw. opgelegde eisen.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Vastzettingsankers en steunen worden minstens om de 60 cm aangebracht.
De dorpels worden over hun volledige lengte versterkt door onbederfelijke platen van het type
multiplex, te voorzien tussen de ruwbouw en de buitenkant van de thermische isolatie van de
gevel.

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto aantallen

41.71.1y In het raamsysteem ingewerkte dorpels uit aluminium - antislip
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Voor de dorpels die antislip voorzien zijn, zal het oppervlak van bepaalde dorpels uitgevoerd
worden door middel van een Zwitserse dorpel, om te beantwoorden aan de door de Ontw.
gestelde eisen.
zie art. "41.71.1x In het raamsysteem ingewerkte dorpels uit aluminium".
Zie detailplannen en meetstaten.

METINGSWIJZE
netto aantallen
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Hang- en sluitwerk

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De rubriek "hang- en sluitwerk" omvat de levering en de plaatsing van alle voorziene hang- en
sluitwerkelementen, dat wil zeggen alle bedienings-, balancerings-, ophangings-, sluitings- en
vergrendelingsorganen… De algemene en/of specifieke eisen die gesteld worden aan het hang- en
sluitwerk, alsook de directe toepassingsgebieden, staan vermeld in de beschrijving en onder deze
rubriek, maar zijn begrepen in de eenheidsprijs van de profielen.
· Het hang- en sluitwerk moet de opening in de voorgeschreven richting mogelijk maken. Er zal
gebruik gemaakt worden van paumelles, scharnieren, korfroosters, sluit- en
vastzetinrichtingen. Deze elementen zijn vervaardigd uit materialen die afgestemd zijn op de
functie die ze moeten vervullen en zullen verenigbaar zijn met het materiaal van de profielen.
In het geval van metalen profielen, zullen ze een doeltreffende bescherming hebben om
elektrolytische koppels te vermijden. Alle toebehoren voor de bevestiging en andere pennen,
schroeven, enz. zullen uit roestvast staal bestaan.
· Het hang- en sluitwerk zal door de fabrikant van de ramen voorgesteld worden in functie van
het gewicht en de afmetingen van de deuren en vensters. De constructeur kan verplicht zijn
om zijn keuze van hang- en sluitwerk te motiveren.
· Op eenvoudig verzoek moeten de modellen van al het hang- en sluitwerk, de krukken,
rozetten, sloten en andere toebehoren ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
bouwheerAanbestedende Overheid.
Metingswijze
· Tenzij dat specifiek anders aangeduid wordt in de beschrijving en/of de samenvattende
meetstaat, is de prijs van al het hang- en sluitwerk begrepen in de eenheidsprijs van het
buitenschrijnwerk (profielen).
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM).

UITVOERING / VERWERKING
·
·

·

Het hang- en sluitwerk zal hoofdzakelijk ingewerkt zijn, moet gemakkelijk vervangbaar blijven.
De sluitingsorganen zullen zodanig opgesteld worden dat ze een ergonomische bediening door
één enkele persoon mogelijk maken, waarbij de activeringskrachten altijd kleiner zijn dan 200
N en de kracht om de venstervleugels te verplaatsen kleiner moet zijn dan 150 N. Wanneer het
nodig is om verscheidene sluitingspunten te voorzien, zullen ze in werking gesteld worden
door een vensterpomp die in de profielen verborgen stangen zal bedienen.
Bij de vensterramen zullen de krukken zich ca. 150 cm boven de vloerpas bevinden en bij de
buitendeuren ca. 105 cm boven de vloerpas. Deze maten moeten vooraf met de architect en
de AO besproken worden, wanneer het gaat om woningen die aangepast zijn voor bejaarden
en/of personen met een handicap.

CONTROLES
Alle hang- en sluitmechanismen moeten gemakkelijk, zonder speling, feilloos en geruisloos werken.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[NBN EN 1303]
[NBN EN 1670]
[NBN EN 12051]
[NBN EN 179]
[NBN EN 1125]
[NBN EN 1154]
[NBN EN 1155]
[NBN EN 1158]
[NBN ENV 162? tot 1630]
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41.72.1 Aanvullende scharnieren en paumelles
BESCHRIJVING
Zie hoger

41.72.2 Sloten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Voor alle toegangen, volgens het sleutelplan.

- Belangrijke opmerkingen
Er dienen gemotoriseerde meerpuntssloten te worden voorzien voor de betrokken ramen die
vermeld zijn op de plannen van de rookafvoer.
Meer bepaald op de inkomdeuren en op de vensters in elk inkomsas.

MATERIALEN
Alle sloten zitten vervat in een universele slotkast, zodat de daartoe in de deur benodigde
uitsparing desgevallend ook bruikbaar is voor andere toepassingen. De sloten zijn geschikt voor
zowel linksdraaiende als rechtsdraaiende buitendeuren. De slotkasten zijn vervaardigd uit staal en
zijn aan de binnen- en buitenzijde gemoffeld teneinde een bescherming tegen corrosie te
verkrijgen. Alle andere gemetalliseerde delen zijn afgewerkt door galvanisatie of het aanbrengen
van een laag cadmium. Alle bevestigingen en verbindingen zijn beschermd tegen uitboren en zijn
voorzien van antimanipulatiestiften. De tuimelaars zijn gelagerd. Dag- en nachtschoten zijn van
messing. De sleutels van de cilinder bedienen zowel dag- als nachtslot. Per cilinder worden steeds
drie sleutels meegeleverd met ring en bijhorend identificatieplaatje uit kunststof.
De mechanische sloten en sluitplaten beantwoorden aan de eisen van de norm [NBN EN 12209]
voor een slot van "Code 3" en de cilinder moet voorzien zijn van een bescherming volgens grade 4
van de norm [NBN EN 1303].
In overleg met de architect en de AO, moeten de sloten geïntegreerd worden in een slotenplan. De
gevraagde sleutelcombinaties zullen ter goedkeuring voorgelegd worden uiterlijk drie maanden
vóór de aanvraag van voorlopige oplevering. ALLE DEUREN MOETEN IN HET SLEUTELPLAN
WORDEN.
Basisprincipes
Het sleutelplan omvat ook de binnendeuren
Elk sleutelplan omvat minstens een algemene loper en twee groepen secundaire lopers.

UITVOERING / VERWERKING
De cilindersloten worden ca. 105 cm boven het vloerniveau geplaatst.
De montage van de sloten in de profielen van de buitendeuren moet zodanig gebeuren dat ze
braakbestendig zijn. De cilinders mogen niet meer dan 2 mm uitsteken ten opzichte van het vlak
van de vleugel om te vermijden dat ze verwijderd kunnen worden. Wanneer ze meer dan 2 mm
uitsteken, zal een veiligheidsrozet dóór het deurblad bevestigd worden.

CONTROLES
Na plaatsing moeten de sloten moeiteloos en probleemloos werken. De dagschoot zal steeds
gemakkelijk in het slot vallen zonder gebruik te maken van de kruk. In gesloten toestand mag er
geen speling zijn op de dagschoot.

41.72.3 Krukken
BESCHRIJVING
Zie hoger
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41.72.4 Openings- en sluitsystemen
BESCHRIJVING
Zie hoger

41.72.4x Paniekstang
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Antipanieksluiting van type B (drukstang) volgens NBN EN 1125: de horizontale bedieningsstang
van het antipaniekslot is ontworpen om een deel van een steun of een ander montagesysteem te
zijn en werkt in de richting van de uitgang.
De antipaniekinrichting beantwoordt aan de norm NBN EN 1125 "Hang- en sluitwerk Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor gebruik op
vluchtwegen - Eisen en beproevingsmethoden" en draagt het CE-label.
De antipaniekstang bestaat uit één enkel blok omvattende het mechanisme en de die de deur
onmiddellijk vrijgeeft bij een lichte druk (< 80 N).
Het monoblokmodel biedt een maximale vrije doorgang en minder risico van beschadiging.
Plaat, plaatje en kap in staal.
Mechanisme, bichromaat verzinkt.
Huis, kleur aluminium epoxy
Duwplaat, zwart gestructureerd.
Het slot is van het inbouwtype, voor Europrofielcilinder, met gesloten kast in verzinkt staal van
±1,5 mm dikte.
Dit slot bezit een paniekfunctie; d.w.z. dat de bediening van de binnenstang de nachtschoot intrekt
en de dagschoot vrijgeeft. De uitgang is altijd vrij.
Het slot is dus geschikt voor nooduitgangen.
Het is bovendien voorzien van een automatisch vergrendelingsmechanisme van de nachtschoot
dat ervoor zorgt dat de deur bij elke sluiting in veiligheidstoestand gesteld wordt. De nachtschoot
wordt automatisch geprojecteerd door een veer die geactiveerd wordt door het indrukken van de
taster die aanwezig is op de voorplaat van het slot in combinatie met de dagschoot.
De dagschoot wordt automatisch geblokkeerd door de taster in te drukken. Het slot wordt
daardoor een 2-puntsluiting.
De voorplaat bestaat uit geborsteld roestvast staal en de sluitplaat uit verchroomd staal van 3 mm
dik.
De schoten zijn van staal, de tuimelaar bestaat uit staal.
Het slot is doorboord om de schroefbussen van de plaatjes en rozetten erdoor te kunnen steken
om de elementen onderling te bevestigen.
In het geval van dubbele deuren, is de vaste vleugel uitgerust met een tegenbehuizing met
ingewerkte stangen boven- en onderaan en duwstang. Elke actie op de duwstang van één van de
vleugels geeft automatisch de twee vleugels van de dubbele deur vrij.
Werking:
• ingang: de sleutel van de cilinder (binnen- of buitenkant) laat toe om de buitenkruk actief of nietactief te maken. Indien de buitenkruk actief is, kan de deur bediend worden.
• uitgang: altijd mogelijk door bediening van de stang aan de binnenkant.

- Ligging
Volgens gedetailleerde meetstaat en deurenborderel

METINGSWIJZE
per stuk, per type
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41.72.4y Paniekslot bediend met een kruk
BESCHRIJVING
Paniekslot met cilinder (PZ), bediend door een kruk.
Dit element vormt een variant van de post "41.72.4x - Paniekstang" hierboven, waarvan de
voorschriften hier van toepassing zijn, meer bepaald voor wat betreft de normen en de referenties.
Het is altijd mogelijk om het vertrek te verlaten in de evacuatierichting en het slot is geschikt voor
elke nooduitgang.
De sluiting/opening logica zal worden bepaald in overleg met de AO en de Ontw.

- Ligging
Volgens meetstaat en deurenborderel.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
• Werking:
→ingang in het lokaal: de sleutel van de cilinder laat toe om de buitenkruk actief of niet-actief te
maken. Indien de buitenkruk actief is, kan de deur bediend worden.
→in de evacuatierichting: altijd mogelijk door bediening van de kruk.
• de specificaties van de fabrikant worden nageleefd.
• geschikt voor een enkele deur of een deur met twee vleugels die tegelijk opengaan bij een
evacuatie, spanjoletten verboden.
• voldoet aan de normen [NBN EN 1125] en [NBN EN 179];
• inrichting van type A volgens de norm [NBN EN 179]:
→Openingskracht: de kracht die vereist is om de antipanieksluitingen die met een kruk bediend
worden (type A) te ontgrendelen: max. 70 N.
→Herinschakelingskracht: de kracht die vereist is om een automatische vergrendelingsinrichting in
te schakelen om de antipanieksluiting voor nooduitgangen opnieuw in vergrendelde stand te
zetten is kleiner dan 50N
→De krukken beantwoorden aan een duurzaamheid grade 7 (200 000 cycli).
→Bediende antipanieksluiting: het element moet bestand zijn tegen een loodrechte kracht van
1000 N en tegen een verticale kracht van 500 N.
→De verticale stang is in het element geïntegreerd.
→Corrosiebestendigheid: De krukken of de duwplaat zijn corrosiebestendig zoals gedefinieerd in
de norm [NBN EN 179].
• De elementen zijn afgestemd (afmetingen, gewicht...) op de enkele of dubbele deuren waarop de
inrichtingen bevestigd worden.
• Bij de levering van de antipanieksluitingen wordt de duidelijke en gedetailleerde gids voor hun
installatie en hun onderhoud in het Nederlands en in het Frans geleverd.
• Uitzicht en kleur, naar keuze van Ontw.;
• De sluitinrichting wordt zodanig geregeld dat de bediening van de vleugels niet aangetast wordt;

METINGSWIJZE
per stuk, per type.

41.72.4z Buitendeursluiter
BESCHRIJVING
- Ligging
Voor alle buitendeuren.
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MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De deurdrangers beantwoorden aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en
beproevingsmethoden (1997).
Het betreft deurdrangers met glijarm: de deurdranger met scharnierarm is balkvormig en is
vervaardigd uit een aluminiumlegering met zeer hoge corrosieweerstand of uit gietijzer dat
overtrokken is met een aluminium afdekkap. De deurdranger is van het hydraulisch gedempte
pomptype.
Deze deurdrangers zijn regelbaar en afgestemd op de verschillende belastingen waaraan de
deuren onderworpen zullen worden in functie van
· de categorie en het type van de deuren,
· de massa van de deurvleugels,
· de deurbreedte.
Specificaties
Kleur: natuurkleur
De eindslag is instelbaar via de regelarm.
De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10%
vermeerderd of verminderd kan worden.
De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen.
De aannemer zal de technische documentatie vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de
ontwerper.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De bevestiging is onzichtbaar dankzij de aanbrenging van een beschermingsplaat.

41.76 Toebehoren
MATERIALEN
Vóór plaatsing zal een representatief monster van alle toebehoren ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de bouwheerAanbestedende Overheid en de architect.

41.76.1 Toebehoren
41.76.1x Deurstoppen
BESCHRIJVING
- Ligging
Alle deuren

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Het betreft geschikte deurstoppen, bestemd om in de vloer of de muur te worden bevestigd, om
de opening van de deur te beperken. Model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect.
Specificaties
Materiaal: roestvast staal AISI 304 en aanslag in massief rubber, omvattende een kleine insprong
aan zijn basis, die een onopvallend rozet vormt.
Diameter: rvs ongeveer 25 mm; rubber: ca. 38 mm
Identiek aan post 55.65.6a
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UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Het gat zal zodanig geboord worden dat de vloer- of muurafwerking niet beschadigd wordt, op
minstens 2,5 cm van de rand van een ruit. De inplanting wordt beslist in overleg met de ontwerper
en zal rekening houden met de afmetingen van de deurgreep om de muren niet te beschadigen.

41.77

Signaletiek

41.77.1 Zichtbaarheidsmotief op beglazing
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft decoratieve en/of zichtbaarheidsmotieven op maat, naar keuze van de Ontw., volgens
door AR voorgestelde tekening, die op de beglazing van sommige ramen geplaatst worden.
Toepassing
Op verschillende beglazingen, vast en opengaand.
Metingswijze :
Meeteenheid : per M2
Meetcode : netto aantal gemeten volgens het uitwendig profiel van de motieven, met inbegrip van
eventuele leemten / opgesplitst per type
Aard van de overeenkomst: Vermoedelijke hoeveelheden (VH)

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
Verschil in reflectiecoëfficiënt (LRV) van minimum 30% tussen de motieven en de achtergrond
· Hoogte 1: tussen 85 en 100 (PBM) cm boven de vloerpas
· Hoogte 2: tussen 140 en 160 (PBM) cm boven de vloerpas
Er moeten minstens drie monsters voorgelegd worden aan de Ontw.

41.77.4 Logo
41.77.4x Belettering bevestigd op de gevels
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Levering en plaatsing van metalen uithangborden die vervaardigd zijn met letters uit rvs in
overeenstemming met de voorschriften en details van de architect.
Elementen in rvs 316 die uitgesneden zijn in een metaalplaat met een minimale dikte van 3 mm en
op hun achterzijde voorzien zijn van gelaste of geschroefde bevestigingen (hoekstukken of
rechtstreeks gelast).
Afwerking: geborsteld inox.
Lettertype: zie plannen/details architect;

Illustratie ter informatie.
De onafhankelijke letters worden aan de gevel bevestigd door middel van bevestigingen waarvan
het detail (systeem en bemeting) ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de Ontw.
De letters worden perfect horizontaal geplaatst.
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- Ligging
Volgens plannen/details

41.9

Metalen luifel

41.91

Volledige metalen luifel

41.91.1 Volledige metalen luifel
41.91.1a Volledige metalen luifel
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Volledig en samenhangend geheel in overeenstemming met de plannen en details.
Berekening, levering en plaatsing van een metalen luifel metalen uit warmgelakt staal met
bedekking uit polycarbonaat.
Details ter goedkeuring voor te leggen goedkeuring aan de Ontw.
Met inbegrip van:
• verdiept vak voor opvang van regenwater.
• dakbedekking uit polycarbonaat
• behandeling en schilderwerk
• bevestigingen door middel van elementen en schroeven in rvs en alle afwerkingsprofielen,
voegen, verbindingen, enz.
• berekeningsnota
De voorschriften van hoofdstuk 23 en 42 die betrekking kunnen hebben op de werken van deze
post zijn van toepassing.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Totale prijs voor het gehele werk

42

Buitenbeglazingen en vulelementen
BESCHRIJVING
De samenstelling, de dikte en het type van de glasplaten van alle beglazingen moeten zodanig door
de aannemer bepaald worden, dat er tegelijk voldaan wordt aan de thermische, akoestische en
veiligheidseisen die vermeld zijn in de diverse delen van het bestek. De doorsnede van de profielen
moet dienovereenkomstig bemeten worden.
Alle elementen van deze afdeling zijn "PM".

- Definitie / Omvat
De post "buitenbeglazing en vulelementen" omvat alle werken en leveringen die onontbeerlijk zijn
voor het plaatsen van de buitenbeglazingen en/of vulpanelen die voorgeschreven zijn in de
beschrijving, met inbegrip van al het toebehoren, d.w.z. het glas, de steunblokjes, de nodige
afdichtingskitten, enz.
De glaslatten en hun bevestigingsmiddelen worden beschreven in het hoofdstuk m.b.t. de
vensterprofielen, hoofdstuk 41.
Metingswijze
De prijs van de buitenbeglazing en de vulelementen is begrepen in de globale eenheidsprijs van het
schrijnwerk en/of de lichtstraten, overeenkomstig de specificaties voor de beglazingen in de
betrokken posten.
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Aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) Begrepen in de prijs van de buitendeuren en vensters.

MATERIALEN
Algemeen
Dubbele of meervoudige beglazingen moeten beschikken over een BENOR-certificaat of soortgelijk
certificaat.
De afwezigheid van een thermische behandeling van de beglazingen met betrekking tot het risico
van breuk door thermische spanningen moet worden verantwoord met een berekeningsnota die
ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan het controlebureau. Deze berekeningsnota zal in het
bijzonder rekening moeten houden met de oriëntatie en de schaduwzones op de beglazingen
(zonwering, positie van het raam ten opzichte van de ruwbouw, enz.), de binnen- of
buiteninrichtingen.
Geharde beglazingen zullen de Heat Soak Test (100%) moeten ondergaan in overeenstemming met
NBN EN 14179. Attest te leveren.
De randen van beglazingen met een gewicht van meer dan 200 kg moeten worden geslepen (JPI);
De maximale toleranties op de afmetingen van de beglazingen bedragen 2 mm;
Vervaardigingswijze - Verschillende beglazingstypes
· Het uitzicht, de bijzondere kenmerken en de kwaliteitscriteria van de voorgeschreven
beglazingstypes staan vermeld in de beschrijving en moeten beantwoorden aan de bepalingen
van NBN S23-002, uitgave 2008.
· De aannemer zal erop toezien dat de beglazingen tijdig worden besteld en geleverd. Hij is ook
als enige verantwoordelijk voor de afmetingen en de precieze dikte van de beglazingen. Op
eenvoudig verzoek van de architect, zal de aannemer hem een duidelijke documentatie en/of
monsters ter goedkeuring voorleggen. Voor wat betreft de veiligheidsbeglazingen, moeten de
overeenkomstige proefverslagen eveneens worden voorgelegd.
Bepaling van de dikte van de glasplaten en van de samenstelling van de elementen
· De samenstelling, de dikte en het type van de glasplaten van alle beglazingen moeten zodanig
door de aannemer bepaald worden, dat er tegelijk voldaan wordt aan de thermische,
akoestische en veiligheidseisen die vermeld zijn in de diverse delen van het bestek. De
doorsnede van de profielen moet dienovereenkomstig bemeten worden.
· De dikte van de beglazingen moet door de aannemer van de beglazingen bepaald worden, in
overeenstemming met TV 214 en 221; er zal ook rekening gehouden worden met [NBN S 23002] en [NBN S23-002-3].
· Er zal ook rekening gehouden worden met de eisen van de akoestische voorschriften.
· Alle samenstellingen moeten worden verantwoord en vóór het begin van vervaardiging ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de Ontw.
De beglazingen dragen het CE-label in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde
normen. De prestatiekenmerken zijn gedeclareerd.
De aannemer bezorgt de bouwheerAanbestedende Overheid een gedateerd certificaat dat
ondertekend is door de producent, die zich ertoe verbindt om de beglazing vanaf de vermelde
fabricagedatum te waarborgen voor een duur van 10 jaar tegen elke hinder die veroorzaakt wordt
door condensatie of stof. De waarborg verplicht de aannemer om gratis een nieuwe beglazing te
leveren, met inbegrip van de kosten voor demontage en plaatsing.
Isolatiewaarde
De gedeclareerde waarde (λD of RD) van de producten voor dewelke de isolatie een belangrijke
eigenschap is, wordt bepaald volgens de principes die vermeld zijn in [NBN EN ISO 10456].
De Ug-waarde van de beglazingen wordt berekend of gemeten volgens de Belgische normen [NBN
B 62-004] en/of [NBN EN 673 - 674 - 675].
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De geëiste Ug-waarde van de beglazingen wordt bepaald in de overeenkomstige artikelen. Dat
geldt ook voor de waarden van de zoncontrole (voor de beglazingen en doorzichtige of
doorschijnende elementen), lichttransmissie (factor τv) en kleur.
Waarde volgens plannen, meetstaten et EPB onderdeel.

UITVOERING / VERWERKING
Sponningen - glaslatten
· De beglazingen mogen pas geplaatst worden nadat de sponningen en de glaslatten de
afwerkingslaag van de vensterramen hebben gekregen.
· De afmetingen van de glasplaten zijn zodanig dat ze vrij in de glassponning passen. Vóór de
plaatsing van de beglazingen moeten de sponningen en glaslatten, alsook de randen van de
beglazing gereinigd en ontvet worden. De beglazing wordt in principe steeds van binnenuit
aangebracht, en de glaslatten zullen zich eveneens aan de binnenzijde bevinden.
· De afmetingen van de glaslatten zijn afgestemd op de dikte van de beglazing, de sponning en
het raamprofiel en ze worden over hun volledige lengte bevestigd d.m.v. een kliksysteem of
d.m.v. roestvrijstalen schroeven of nageltjes (bij de houten profielen).
· De nuttige hoogte van de sponningen moet worden berekend in functie van de afmetingen
van de glasplaat.
Bevestiging van de beglazing - beglazingsblokjes
· Geen enkele glasplaat mag rechtstreeks in contact komen met harde materialen, zonder
tussenplaatsing van beglazingsblokjes die verenigbaar zijn met zowel de beglazing als de kit
en/of met de doorlopende dichtingsprofielen. Voor de beglazingsblokjes mag gebruik gemaakt
worden van:
o blokjes van elastische en onbederfelijke kunststof, hardheid Shore-A 60 tot 95, naargelang
hun functie (steunblokjes C1 -> 75 tot 95, stelblokjes C2 -> 75 tot 95, spatieblokjes C3 -> 60
tot 70).
o blokjes van geïmpregneerd hardhout, gebruiksklaar (beuk, sipo, teak, enz.) die bestand zijn
tegen een druk van 15 kg/cm2 (de dikte van de blokjes wordt aangeduid door een
kleurencode);
· De minimale dikte, breedte en lengte van de beglazingsblokjes stemmen volgens hun functie
(steun-, stel- of spatieblokjes) overeen met de bepalingen van NBN S23-002 uitgave 2008. Bij
het bepalen van de positie en afstand tussen de blokjes wordt rekening gehouden met het
raamtype, de ophanging, het vergrendelsysteem en de garantie dat:
o de continuïteit van de kitten niet wordt onderbroken;
o de hele dikte van de beglazing op de steunblokjes rust en dat deze het volledige gewicht van
de beglazing kunnen dragen;
o de haaksheid van het vensterraam en zijn goede werking worden verzekerd en dat
vervormingen uitgesloten zijn.
· De glasplaatser controleert vooraf of er geen elementen in de omgeving van het glas
voorkomen die een correcte plaatsing in de weg zouden kunnen staan door schaduw te
veroorzaken (zonweringen, borstweringen…) om thermische breuk te voorkomen.
Voegen van de beglazing - glaslatten - plastische voegen
· Alle gebruikte kitten moeten verenigbaar zijn met het materiaal dat gebruikt werd voor de
vensterprofielen. Na opvoeging dient een complete water- en winddichtheid te worden
verkregen.
· De kit dient ongevoelig te zijn voor temperaturen van -20 tot 80°C, dient vorstbestendig en
waterbestendig te zijn en bestand tegen de courante impregneermiddelen voor houtwerk.
Kitten die aangebracht worden op gelakte aluminiumprofielen zijn vrij van azijnzuur om
corrosie te voorkomen.
· Het is bovendien nodig om de door de fabrikant van de kitten aanbevolen primers te
gebruiken vooaleer de kitten aan te brengen.
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·

Er zullen enkel kitten gebruikt worden die beschikken over een technische goedkeuring van de
BUtgb. De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant, zoals ze in de technische goedkeuring
gepubliceerd zijn, dienen integraal te worden nageleefd.
Afdichtingsproducten
De dichtingsproducten beantwoorden aan [STS 56.1] en aan [TV 221]. (zie ook [STS 38].05)

CONTROLES
Na het plaatsen van de beglazing moet worden nagekeken of er een behoorlijke hechting is tussen
het glas, de voegdichtingen en de profielen. Na de plaatsing en vóór de voorlopige oplevering
worden alle etiketten en opschriften verwijderd en overhandigd aan de bouwheerAanbestedende
Overheid. Vóór de voorlopige oplevering worden alle beglazingen en spiegels zorgvuldig ontvet en
volledig gereinigd; er mogen geen sporen van vingers, stopverf, etiketten of stof meer voorkomen.
Gebreken die tot afkeuring leiden
· De glasplaten moeten goed vlak zijn zodat ze goed op elkaar en tegen de sponning aansluiten.
· De beglazing moet overal dezelfde kleur hebben en vrij zijn van bellen, lenzen, gal, draden,
brandvlekken, gaatjes, weerschijn of andere gebreken die voortkomen van het blazen, trekken
en snijden.
· Als men van links naar rechts en van onder naar boven en omgekeerd naar het glas kijkt, mag
er zich geen enkele vervorming voordoen.
· De aanwezigheid van ringen van Newton in het glas wordt eveneens als een gebrek
beschouwd en heeft afkeuring tot gevolg.
· Het vensterglas weegt minstens 2,4 kg per vierkante meter oppervlakte en per millimeter
dikte.
Waarborgen
De aannemer bezorgt aan de bouwheerAanbestedende Overheid een door de producent
ondertekend en gedateerd attest waardoor deze voor een termijn van 10 jaar, vanaf de vermelde
fabricagedatum, een waarborg verstrekt tegen het vertroebelen door condensatie of stofafzetting.
De waarborg verplicht de aannemer om gratis een nieuwe beglazing te leveren, met inbegrip van
de kosten voor demontage en plaatsing.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
NBN S23-002 uitgave 2008
NBN S 23-002
NBN S 23-003
TV 176
TV 214
TV 221
STS 52
NBN EN-572
NBN EN 357
NBN EN 410
NBN EN 1096
NBN EN 1288
NBN EN 12898
NBN EN 1748
NBN EN 1863
NBN EN ISO 12543
NBN EN 673-674-675
NBN B 62-004

- Uitvoering
NBN S23-002 uitgave 2008
STS 52
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TV 214 - Glas en glasproducten - Functie van beglazing (1999)
TV 221 – Plaatsing van glas in sponningen (2001)
De voorschriften en de aanbevelingen van de fabrikant van de profielen en de beglazing of de
vulelementen.

43

Gevelbekledingen
BESCHRIJVING
De plannen, doorsneden en details die de documenten van de offerteaanvraag vergezellen,
hebben enkel als doel om de algemene principes op te sommen en om de architecturale intenties
te vertalen en de stedenbouwkundige vergunning na te leven.
De te verwerken elementen worden dus door de Aannemer bestudeerd met het doel om te
beantwoorden aan de architecturale, esthetische en algemene technische kenmerken die bepaald
werden door de Ontwerper en aan de gedefinieerde prestaties, met inachtneming van de planning.

43.2

Mechanisch bevestigde stijve bekledingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft de bekleding van de gevelmuren.
Het betreft werken voor de uitvoering van de vastgehaakte en aan de ruwbouw bevestigde
gevelbekledingen.
De Aannemer waarborgt een zorgvuldig afgewerkt werk, perfecte aansluitingen en esthetische
verbindingen tussen de verschillende materialen en gevelbekledingen, tussen de bekledingen en
het sluitingsbuitenschrijnwerk, tussen de bekledingen en de ruwbouw, enz. In dat kader wordt er
voor de verschillende voorziene gevels voorgeschreven dat alle verbindingen en aanpassingen die
nodig zijn voor de assemblage van de elementen een aannemingslast vormen, en dat de
verdelingen die in het dossier voor de opdracht voor werken beschreven staan wezenlijk formeel
zijn; het doel van de aanneming is dus de volledige realisatie van de globale buitenschil van het
gebouw.
In overeenstemming met de algemene en specifieke bepalingen van het bijzonder bestekbestek,
moeten de eenheidsprijzen van elk type gevelbekleding altijd, in hun totaliteit, het volgende
omvatten (algemene en niet-beperkende lijst):
• alle elementen die beschreven staan op de algemene plannen, de detailplannen, de meetstaten,
in dit B;
• de opmeting van de werkelijke afmetingen, in situ, op het gebouw in het stadium van gesloten
ruwbouw, het afstemmen van de werkelijke afmetingen van het uitgevoerde gebouw op de
ontworpen plannen van de AR, welke afstemming geconcretiseerd moet worden door een
uitvoeringsplan dat moet worden voorgelegd aan de Ontw.;
• de studies en de proeven, zowel wat betreft de esthetiek en de afwerking, als wat betreft de
geëiste prestaties, in het bijzonder op het vlak van energie, akoestiek, vloeistofdichtheid (water,
damp...), brandweerstand, mechanische sterkte... ;
• De uitvoering van een prototype voor elk type gevel (zie hierna);
• de plaatsing, de handhaving en de verwijdering van de steigers en de beschermingszeilen;
• het voorbereiden en schoonmaken van de ondergrond vóór de plaatsing;
• de perfecte schoonmaak en het proper en in goede staat houden van de gevels tot de levering;
• alle beschermingsmaatregelen voor het op dat ogenblik bestaande bouwwerk (cf. deel 0 van dit
B);
• het verwijderen, sorteren, wegvoeren van al het afval in overeenstemming met afdeling 07 van
Deel 0 van dit B.
• de gevelbekledingselementen zelf (cf. specifiek artikel hierna);
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• de onafhankelijke regelstructuur, die de bevestiging en de precieze regeling van de
bekledingselementen mogelijk maakt, bestaande uit een netwerk van profielen (hout/staal/... in
functie van het type van gevel). De regelstructuur wordt op de drager (ruwbouw) verankerd en
bevestigd. De isolatie wordt erin ingebracht, tussen de profielen of onder de profielen (cf.
detailplannen voor elk materiaal);
• alle profielen en inrichtingen (ondersteuning, ophanging, bevestiging, verankering, verbinding...),
die ofwel voorzien zijn in de architectuurdetails, ofwel er niet in voorzien zijn, maar nodig blijken
voor de volledige, goede uitvoering van de bouwwerken, zijn "pro memorie" inbegrepen en
verdeeld over de gehele post. De studie van deze elementen maakt integraal deel uit van de
aanneming en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect;
• alle nodige dichtingen en hun aansluitingen op de algemene afdichting van het gebouw;
• de hoekafwerkingen, de verbinding met de andere gevelmaterialen... ;
• de isolatie en het regenscherm;
Deze post omvat ook, in voorkomend geval:
• het verwijderen en terugplaatsen van de regenwaterpijpen;
• het opvullen, verwijderen en voorlopig beschermen van de geveldelen waarop dit type van
bekleding niet zal worden aangebracht;
• het traceren en/of loodrecht stellen van de structuren van muren, plafonds, kasten…
• het maken van eventuele uitsparingen voor de inbouw van leidingen, inbouwtoestellen of
toegangsluiken, alsook de bijhorende randafwerking voor inbouwelementen;

MATERIALEN
TECHNISCHE FICHES
De Aannemer levert:
• De technische fiches van de materialen.
• De attesten van behandeling in de centrale.
• De monsters.
• De door de BUtgb afgeleverde ATG is vereist voor elk type van werk. Bij gebrek daaraan, moet
het product of materiaal in kwestie beschikken over een technische goedkeuring van het land van
herkomst. Bovendien moet de Aannemer het bewijs leveren dat deze goedkeuring beantwoordt
aan de Europese richtlijnen, met andere woorden het materiaal of product moet beschikken over
een door de EUtgb afgeleverde goedkeuring. Het is de taak van de Aannemer om de aanvraag in te
dienen en elke goedkeuring te verkrijgen die door de Ontw. wordt geëist.

UITVOERING / VERWERKING
PLANNING
De aannemer is verplicht om alle werken tijdig uit te voeren rekening houdend met de planning.
Alle eventuele schade en gevolgen van een te laattijdige uitvoering van deze werken zijn volledig
ten zijnen laste.
UITVOERINGSPLAN EN ONTWERP
Alvorens de gevelbekleding te plaatsen, vergewist de Aannemer zich ervan dat de draagstructuur
effectief overeenkomt met de aanduidingen op de plannen en met de voorschriften, hij vergewist
zich ook van de mogelijkheid om de werken perfect uit te voeren. Indien er incoherenties worden
vastgesteld of indien er wordt vastgesteld dat het onmogelijk is om zich hieraan te houden, dan
volgt de Aannemer het protocol dat gedetailleerd vermeld is in Deel 0 van dit B (00.29.3 Hiërarchie van de documenten en eventuele incoherenties).
De aannemer stelt de gedetailleerde uitvoeringsplannen op op grote schaal (10%, 50% en 100%
volgens zoom en noodzaak), met nauwkeurige vermelding van de gebruikte materialen en
aanduiding van de voorgestelde technische oplossingen. Deze oplossingen zullen worden
gecontroleerd, meer bepaald vanuit het oogpunt van de stabiliteit, door het studiebureau voor
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Stabiliteit; de Aannemer draagt, via zijn gespecialiseerde onderaannemer, de volledige
aansprakelijkheid voor het werk en zijn opvatting, hij waarborgt hun levensduur volgens de
gebruikelijke termen van de tienjarige waarborgen.
In alle gevallen zal de aannemer, vóór uitvoering en zelfs vóór iedere bestelling van materialen, de
volgende elementen voorleggen aan de Ontw.:
• Berekeningsnota van de regelstructuur (doorsnede, bevestigingen... )
• Uitvoeringsplannen van het legpatroon en de bevestiging van het wandsysteem en van de
onderliggende structuur; deze moeten de principes van het legpatroon van de ontworpen plannen
van de stedenbouwkundige vergunning en van de AR naleven, zoals in het bijzonder geïllustreerd
op de vooraanzichten en de detailplannen.
• Plannen van de regelstructuur (met inbegrip van de bevestigingen ervan) in de ruwbouw.
• Het patroon van de gevelbekleding integreert zich op harmonieuze wijze in de diverse openingen
(deuren, vensters...) en in de verschillende materialen.
• het geheel is zodanig ontworpen dat stagnatie van water op de vlakken, de boorden, de randen,
in de luchtspouwen, vermeden wordt.
• ATG en andere goedkeuringen.
PROTOTYPE
De aannemer zal te gelegener tijd en op een tijdstip dat verenigbaar is met de algemene planning,
een prototype van elke gevelbekleding ter goedkeuring voorleggen aan de Ontw.; dit prototype
omvat alle onderdelen ervan en heeft een oppervlakte van minimum 20 m² (hoekelement,
dakmuurtje, venster, verschillende bekledingen... ). Indien de prototypes zonder voorbehoud
werden goedgekeurd door de Ontwerper, mag de aannemer vervolgens de montage van de
volledige gevel aanvatten, waarbij het prototype in de definitieve realisatie mag worden
geïntegreerd.
MONSTERS
Alle afgewerkte producten, de materialen en systemen worden in de vorm van monsters
voorgelegd aan de Ontwerper, meer alle types wandsysteem.
UITVOERING
• De uitvoering is nauwgezet conform met het VGP dat door de coördinator-ontwerp werd
opgesteld en bij dit B gevoegd is. Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de
coördinator-verwezenlijking worden nauwgezet nageleefd.
• De buitenoppervlakken van de gevelbekledingen op de gelijkvloerse verdieping tot een hoogte
van 200 cm boven de ingangsdorpels, en/of het maaiveld dat ermee in contact komt, worden
versterkt en uitgevoerd in schokbestendige materialen. De Aannemer zet de oplossingen die in dat
verband overwogen worden duidelijk uiteen aan de Ontw. De buitenoppervlakken mogen noch
scherpe, snijdende, stekende randen, noch bramen of onregelmatigheden omvatten die, bij
normaal gebruik, een persoon die met deze oppervlakken in contact komt, zouden kunnen
verwonden.
• De plaatsing en de uitvoering worden verzorgd door een professionele onderneming die over de
nodige ervaring en stevige referenties beschikt met betrekking tot het voorgeschreven
bekledingssysteem.
• In voorkomend geval zullen de zichtbare bevestigingen zodanig geplaatst worden dat ze perfect
uitgelijnd en/of symmetrisch zijn in overleg met de AR, zodanig dat een patroon met een
regelmatig en harmonieus ritme in acht genomen wordt.
• De aard, de doorsneden en de tussenafstand van de profielen van de regelstructuur, en het
aantal bevestigingsmiddelen worden bepaald in functie van de mechanische belastingen (wind,
eigen gewicht...) en de modulatie van de bekledingselementen, de kenmerken van de
aangrenzende draagstructuur en het algemeen ontwerp van de gevel (volgens de aanduidingen op
de principeplannen). Waar nodig worden waterlijsten en uitzettingsvoegen voorzien.
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• de montage van de gevelbekledingen gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvoering van de
andere gevelelementen waar zij op aansluiten, zoals de gevelisolaties, de buitenvensters en deuren, de venster- en deurdorpels, de plinten en de dakrandafwerkingen...
• Deze bouwdelen omvatten houten of metalen steun- en vastzetprofielen, met inbegrip van de
onderliggende structuren uit massief hout en meerlagige platen, uit staal
• Deze omvatten de aanvullende thermische isolatie die nodig is aan de verbinding van de
isolatiematerialen (al dan niet van verschillende aard), teneinde een doorlopende en globale
isolerend omhulsel te verkrijgen rond het beschermd volume.
• De Aannemer zal een bijzondere aandacht besteden aan de afwerkingen van de verbindingen
met de andere gevelbekledingen of dakbedekkingen, aan de afwerkingen tegen ramen, tegen
ventilatieroosters en alle doorgevoerde technische elementen (schoorstenen, verluchtingen,
buizen, kabels, enz.), aan de verbindingen tussen platen in in- en uitspringende hoeken.
• De luchtspleet die aan de achterkant van het wandsysteem wordt gerealiseerd, is gedraineerd en
geventileerd. Het water dat achter de gevelbekleding dringt, moet naar beneden kunnen
wegvloeien en naar buiten worden afgevoerd, meer bepaald aan elke horizontale onderbreking
van de luchtspleet (vensterlateien bijvoorbeeld).
• De te gebruiken bevestigingsmiddelen zijn volledig roestvast en ongevoelig voor vocht, ze
worden gekozen in functie van de ondergrond en van het gewicht en de weerstand tegen
windbelasting van de voorziene bekleding, de bevestigingen worden diep genoeg en stevig in de
ruwbouw verankerd.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• STS 36
• STS 52.0
• [NBN EN 12865]
• [NBN EN 12153]
• [NBN EN 12154]
• [NBN EN 12155]
• [NBN EN 12179]
• [NBN EN 13050]
• [NBN EN 13986]
• NBN I 07-002 (Metalen bekledingen - Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van
ferrometalen)
• NBN EN 1993-1-10-ANB (Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting)
• NBN EN 10204 (Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten)
• NBN ENV 1993-1-1 (Berekening van staalconstructies - deel 1.1: algemene regels en regels voor
gebouwen)
• NBN ENV 1090-1 (Uitvoering van staalconstructies - Deel 1: Algemene regels en regels voor
gebouwen)
• NBN ENV 1090-4 (Uitvoering van stalen draagsystemen - Deel 4: Aanvullende regels voor
draagsystemen met holle doorsneden)
Deze documenten worden aangevuld door:
• Aflevering VII (AAV), deel één (Metaalconstructies - technische voorschriften) (Ministerie van
Openbare Werken, uitg. 1988 en addenda)
• NBN EN 1999-1-1 (en NBN EN 1999-1-1-ANB) (Algemene regels en regels voor gebouwen)
• NBN EN 1999-1-3 (en NBN EN 1999-1-3) (Aanvullende regels voor vermoeiing)
• NBN EN 573-3 (Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van de
geknede producten - Deel 3: Chemische samenstelling)
• NBN EN 515 (Aluminium en aluminiumlegeringen - Gewelde produkten - Aanduiding van de
metallurgische toestanden)
• NBN EN 485 (485-1 EN 485-2 485-4) (Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat, band en dikke
plaat
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Het volledige werk, zijn materialen en in het bijzonder de kwaliteit van het hout, beantwoorden op
alle punten aan de volgende reglementering:
• [STS 04];
• [TV 243] van het WTCB "Gevelbekledingen uit hout en plaatmaterialen op basis van hout";
De Europese richtlijn 89/106 betreffende bouwproducten (BPR);
MECHANISCHE STABILITEIT EN INWERKING VAN DE WIND
De gevelbekleding wordt bevestigd op horizontale of verticale latten, die zelf aan de draagstructuur
bevestigd zijn. De bekleding moet de weerstand tegen de belastingen door de wind, het eigen
gewicht en schokken waarborgen.
• NBN EN 1995-1-1;
• NBN EN 1993-1-1;
• NBN EN 1999-1-1;
• WTCB-rapport nr. 11;
THERMISCHE ISOLATIE
• De EPB-reglementering;
• NBN B 62-002;
AKOESTISCHE ISOLATIE
• NBN S 01-400-1
• Het bouwwerk streeft ook naar het vermijden van "geluidslekken" door hun impact te beperken.
• De Aannemer verzorgt in het bijzonder de verbindingen tussen de bekleding zelf en de openingen
in de gevel (ventilatieroosters, buitenschrijnwerk, hun voegen en aansluitingen op de gevel).
• Het bouwwerk leeft de voorschriften van het studiebureau voor akoestiek na;
BRANDVEILIGHEID
• Het bouwwerk leeft de "brandvoorschriften" van de aanneming na;
• alle gevelbekledingen in combinatie met de onderliggende materialen ("end use condition")
moeten voldoen aan de toepasselijke brandreactie-eisen in functie van het type gebouw en zijn
bestemming;
• het systeem is "opengewerkt", bijgevolg moet het latwerk onder de bekleding ook brandwerend
gemaakt worden en moet het aan dezelfde eisen voldoen aan de buitenbekleding zelf;
• NBN EN 13501-1;
• brandreactieklasse B-s1, d0 te bereiken. Indien nodig voorziet de Aannemer, om deze
brandreactieklasse te bereiken, een beplating A1 of A2 met de nodige dichtheid aan de achterkant
van de bekleding, in post PM te verdelen;
• het materiaal wordt vóór plaatsing brandwerend gemaakt door impregnering in autoclaaf onder
vacuüm onder hoge druk;
• Verwijzing naar de voorschriften: gids B van de passieve preventie die opgenomen is in de
referenties;
• Het geplaatste hout werd getest en heeft een attest voor de vereiste brandreactieklasse
gekregen;
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Planken/Platen

43.24.2 Planken en platen van hout en composiethout
43.24.2x Gevels - planken van massief hout
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft alle werken met het oog op de uitvoering van de gevelbekledingen uit planken van
massief hout (ook 'wandsysteem' genoemd), teneinde een zorgvuldig afgewerkt bouwwerk te
verkrijgen dat perfect aansluit op de andere gevelelementen.
De gevels staan rechtstreeks bloot aan de fysische en mechanische inwerking van de
weersomstandigheden (wind, regen en zonnestraling), en daar werd rekening mee gehouden.
Dit hoofdstuk preciseert de algemeenheden (eerder beschreven onder de subtitel "43.2 Mechanisch bevestigde stijve bekledingen") zonder ervan af te zien.
De eenheidsprijs omvat alle eisen die beschreven en vermeld worden in hoofdstuk "43.2", die hier
niet allemaal werden overgenomen.
De te voorziene doorsneden, de afstand tussen de stijlen van de onderliggende regelstructuur, en
alle bevestigingsmiddelen worden door de Aannemer bepaald in functie van de belastingen, het
gewicht en de modulatie van de bekledingselementen, de kenmerken van de ruwbouw, de dikte
van de voorgeschreven isolatie en conform de aanduidingen op de principeplannen van de
ontwerper.
OPTIES OP HET VLAK VAN HERGEBRUIK
Naast de basis post van dit werk, die de levering en de verwerking van een nieuw gevelmateriaal
omvat, dient de Aannemer de volgende aparte prijzen in voor een hergebruikmateriaal (planken
van massief hout):
• een gefixeerde PTT prijs (Post tegen terugbetaling) voor de levering van het hergebruikmateriaal
alleen (zonder de verwerking te tellen), hergebruikmateriaal naar keuze van de Aannemer:
grenenhout, azobé, douglas, of ander hout van vergelijkbare of betere kwaliteit vooraf te valideren
door de AR ;
• een prijs voor de verwerking alleen van dit hergebruikmateriaal (dat aan dezelfde eisen
beantwoordt als het nieuwe product);
Zie ook hierna.
• De Aannemer heeft aan de AO een bijkomende reserve van 2% van de beklede oppervlakte
geleverd, teneinde eventuele herstellingen die achteraf nodig zouden zijn te kunnen uitvoeren.

MATERIALEN
De volgende voorschriften worden onderscheiden tussen nieuwe en/of hergebruikte onderdelen,
indien van toepassing.
HOUTSOORT - NIEUW
• Larikshout: Larix spp. (EU);
• Duurzaamheidsklasse (volgens NBN EN 350-2): duurzaamheid klasse III;
• Kleur: roodbruin;
• Vol.massa bij 15% RV: 600 KG/M3;
• Maatvastheid: Matig maatvast;
• Het (harsrijke) hout 'ontvetten' vóór afwerking om risico's van vervormingen te vermijden. Het
vochtpercentage van het hout bij plaatsing mag niet hoger zijn dan 15% (±1%);
• Te bereiken brandreactieklasse euroclasse B-s1, d0;
• De "CE-markering" van de planken:
→is verplicht
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→is conform [EN 14915]
→vermeldt de fysische kenmerken, de brandreactieklasse, de waterdampdoorlatendheid, de
warmtegeleiding, akoestiek, de duurzaamheid,
KENMERKEN VAN HET WANDSYSTEEM UIT MASSIEF HOUT
De kwaliteit van het hout moet zodanig zijn dat een bijzonderheid in de structuur van dit laatste,
ongeacht of ze aan de oppervlakte zichtbaar is of niet, de mechanische sterkte van het stuk, zijn
vorm of rechtheid niet in het gedrang en/of geen abnormaal moeilijke afwerking of een beperkte
duurzaamheid ervan met zich meebrengt.
In het algemeen zijn de eisen van dit B die toepasselijk zijn op de keuze van het hout voor de
deuren en vensterramen eveneens van toepassing voor het wandsysteem, namelijk: rechtdradig,
geen spint, gering aandeel kwasten, enz.
• Het "nieuw" hout is afkomstig van duurzaam en verantwoordelijk beheerde bossen;
• In optie, hout afkomstig van hergebruik;
• Afmetingen en doorsneden van de planken: minimale lengtes van 3 m, niet-overlappende
voegen, cf. detailplannen die voorrang hebben;
• Opengewerkte plaatsing van parallellogramvormige doorsneden, tussenafstand van 10mm
minstens;
• Geen enkele geplaatste plank mag een dikte kleiner dan 18mm of een breedte groter dan
145mm hebben;
• De slankheid van de planken (breedte/dikte) moet kleiner zijn dan 8;
• De vorm en de profilering en/of de overlappingswijze zijn ontworpen om stagnatie van water op
de vlakken, randen of ribben tegen te gaan. Het water wordt gemakkelijk afgevoerd dankzij de
afschuiningen en afrondingen ;
• horizontale oppervlakken worden vermeden en vertonen minstens een helling van 15°.
• regellatwerk, onderliggende structuur op alle punten op dezelfde manier behandeld als het
wandsysteem zelf;
• horizontale of verticale plaatsing (cf. meetstaten en plannen);
• Bevestigingsmiddelen: nagels van roestvast staal (lengte minstens 2,5 x de dikte van de plank);
• Op de gelijkvloerse verdieping moet de bekleding tot een hoogte van 2 meter bestand zijn tegen
vandalisme en graffiti en wordt ze dienovereenkomstig versterkt en behandeld.
UITZICHT
• te bereiken uitzichtsklasse "A":
→zich houden aan de te volgen aanbevelingen om een optimale houtkwaliteit te verkrijgen
volgens [TV 243], meer bepaald met betrekking tot de kwasten, de vervormingen, het spint, de
spleten, het draadverloop, de harszakjes, enz. ;
→naleving van de normen betreffende de klassen voor het uitzicht van het wandsysteem, die de
toegelaten bijzonderheden definiëren en opsommen: [NBN EN 14519] voor massief naaldhout en
[NBN EN 14951] hout voor massief loofhout;
• uniforme kleur, perfect rechte draad;
zijn uitgesloten: (cf. de hogervermelde NBN)
• kernhout (merg);
• wankanten, spint, barsten, spleten;
• al het hout dat al een aantasting door zwammen heeft ondergaan;
• harszakjes;
• niet-vastzittende kwasten;
• onregelmatige aders;
VOCHTGEHALTE VAN HET HOUT
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Indien nodig wordt het hout gedroogd alvorens te worden verwerkt, tot een maximaal gemiddeld
vochtpercentage van 15% (±1%). Meting volgens [NBN EN 13183-2] met een elektrische
vochtmeter (meting van de elektrische weerstand via twee elektrodes);
BEVESTIGINGSMIDDELEN
• Roestvast staal van het commerciële type A4, met hoog molybdeengehalte.
Ongevoelig voor weersomstandigheden en vocht;
• De bevestigingen mogen niet gecorrodeerd zijn door de zure aard van het geplaatste hout of
door zijn impregnering, de Aannemer wint informatie in over de overeenstemming tussen
geplaatst hout/aard van de bevestigingen, de Aannemer zal aansprakelijk gesteld worden in geval
van vlekken door een reactie (bijvoorbeeld zwartachtige vlekken tussen de tannines en het
ijzeroxide...) ;
• Spijkers/schroeven (dikte 3-4 mm) met een geringde, gegroefde of gedraaide vorm, teneinde het
afrukken of het omhoogkomen van de planken tegen te werken;
• Gladde spijkers en nieten zijn verboden;
• andere bevestigingsmiddelen die specifiek zijn voor de specialist die belast is met de uitvoering
mogen worden voorgelegd aan de Ontw.;
DRAINERING EN VENTILATIE VAN DE SPOUW (min. 20 mm)
Het water moet gemakkelijk zelf kunnen afvloeien onder inwerking van de zwaartekracht, in alle
punten van het geheel.
De luchtspleet die aan de achterkant van het wandsysteem wordt ingericht, laat in elk geval toe
om:
• de infiltratie van vocht door rechtstreeks contact tussen het wandsysteem en de dragende muur
te vermijden;
• het water dat via de naden van het wandsysteem binnendringt af te voeren en te verhinderen
dat de draagmuur
vochtig wordt;
• het eventueel in het wandsysteem aanwezige vocht te laten drogen (infiltratie, bijvoorbeeld);
• equivalente hygrothermische voorwaarden te handhaven aan weerszijden van het wandsysteem
om
een vochtgradiënt die de houten elementen bovenmatig zou kunnen vervormen te vermijden;
• Er wordt ook een regenscherm van zwarte kleur voorzien achter het latwerk en dit is in deze post
begrepen;
• Elk contact tussen de planken van het wandsysteem en elk ander materiaal van de gesloten
gebouwschil wordt zorgvuldig vermeden (behalve natuurlijk zijn eigen onderliggende structuur);
er worden openingen gecreëerd onder- en bovenaan het wandsysteem (ook boven en onder
vensteropeningen of elk "gesloten compartiment" dat wordt gecreëerd door de schikking van de
elementen). Er wordt een goede tussenventilatie voorzien. Bij verticaal geplaatste planken
vertoont de onderliggende structuur een latwerk en een steunlatwerk om de continuïteit van de
ventilatie aan de achterkant van het wandsysteem te verzekeren.
Er is een gaasnet voorzien om te vermijden dat er insecten in de spouw achter de latten van het
wandsysteem dringen.
HOUTBESCHERMINGSBEHANDELINGEN
• Behandeld door impregnering onder druk in autroclaaf, kleurloos of kleur te bepalen door de
ontwerper op basis van voorgelegde kleurmonsters op de gebruikte houtsoort;
• De Aannemer stelt een globaal behandelingssysteem voor voor de planken en hun onderliggende
structuur. Zowel in de context van een "nieuwe" plaatsing als in de context van een plaatsing met
"hergebruik". Het ontwerp en de uitvoering van de behandelingen wordt gevolgd in overleg met
een vertegenwoordiger of een officiële mandataris van de onderneming die de
impregneringsproducten aflevert. De Aannemer bewijst en waarborgt de overeenstemming van de
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producten, hun waarde en hun nut onder de voorwaarden van de aanneming en waarborgt ook
het definitief uitzicht (kleurloze behandeling);
• Het bekledingshout dat bestemd is om in contact te staan met de buitenomgeving, maar ook zijn
onderliggende structuur, worden chemisch behandeld door diepgaande impregnering tot in de
kern van het hout of door her-impregnering (hergebruikt hout) in autoclaaf onder druk om geschikt
te zijn voor gebruik in klasse 3 of 4:
→brandwerend;
→ tegen de effecten van veroudering, vergrijzing, versterkt de duurzaamheid, verlengt de
levensduur en bewaart het nagestreefde esthetisch uitzicht;
→tegen het binnendringen van water;
→tegen aantastingen door insecten (houtetende larven, termieten...) ;
→tegen basidiomycetenschimmels (alle types zwammen en schimmels);
→ tegen aantastingen van het uitzicht, o.a. oppervlakkige blauwe verrotting;
→antistatisch en zonder formaldehyden;
• De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op de vochtigheidsgraad van 15% die bereikt
moet worden bij de plaatsing, de Aannemer houdt daar rekening mee in zijn algemene planning;
• De verduurzamingsproducten moeten worden aangebracht in overeenstemming met de
instructies van de fabrikant.
• Het voorgestelde product is natuurlijk en niet toxisch. De verduurzamingsbehandeling
beantwoordt aan de voorwaarden van het Belgisch homologatiesysteem. In het bijzonder op grond
van proeven die werden uitgevoerd volgens de norm [NBN EN 599-1], waarborgt de Aannemer een
aanvaardbaar toxicologisch profiel om de impact van de producten op het milieu te minimaliseren,
alsook de overeenstemming met de Europese richtlijn 98/8/EG;
• De technische goedkeuring ATG van de BUtgb is verplicht;
• brandwerende behandeling onder certificaat, de Aannemer waarborgt op zijn
verantwoordelijkheid dat de effectieve brandweerstand van het verwerkte hout onveranderd blijft
tijdens de volledige levensduur die overeenkomt met zijn duurzaamheidsklasse;
• het gebruikte impregneringsproduct is 100% natuurlijk en 100% biologisch afbreekbaar, de pH is
neutraal (geen corrosie van andere elementen in contact, bevestigingen, enz.) ;
• de Aannemer toont door middel van een certificaat aan dat het impregneringsproduct niet
schadelijk is;
• na droging gedurende 4 tot 6 weken maximum, verwijdering van de eventuele witte afzettingfilm die op het oppervlak verschenen zou zijn door reiniging met een zachte borstel, een doek en
water;
• hygroscopische test na impregnering geslaagd volgens [EN16755]. De uitgevoerde tests tonen
geen extractie of aanwezigheid van impregneringsproduct aan het oppervlak van de geteste
houtsoort.
• het geïmpregneerd hout is bestand tegen een hoge vochtigheid en is als dusdanig geschikt voor
buitengebruik zonder enige andere bekleding;
• Oppervlakteafwerking: kleur te bepalen door de ontwerper na voorlegging van kleurmonsters op
de gebruikte houtsoort;
• geen coating voorzien, rekening houdend met de grootte van het project, dat een steiger om de
10-15 jaar zou vergen;
HERGEBRUIKMATERIAAL
• Vergelijkbare of superieure kwaliteit als nieuw hout. Het gekozen hergebruikmateriaal en zijn
plaatsing voldoen op alle punten aan de eisen en voorschriften van dit B, en meer bepaald dit
element.
• Hergebruikt hout heeft tinten lichtgrijs/bruin/donkergrijs/een mengeling van verschillende
kleuren is toegestaan...
• De hergebruikborden zijn gewassen en geborsteld. Ze zijn vrij van verfsporen, metalen
accessoires (spijkers, schroeven, enz. van de oude gebruik moeten verwijderd worden).
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• Gezien de context van hergebruik voegt de Aannemer bij zijn prijsvarianten alle documentatie en
referenties die nodig zijn om de kwaliteiten van het voorgestelde hergebruikproduct aan te tonen.
• Het hergebruikte materiaal is vrij van grote beschadigingen of scheuren die de uitvoering of de
weerstand in de loop van de tijd als buitengevelbekleding in gevaar kunnen brengen.
• de Aannemer legt het product ter onderzoek voor aan de Ontw. De Aannemer toont aan dat het
hout in goede staat verkeert en dat het is opgeslagen onder geschikte omstandigheden die de
biologische afbraak niet bevorderen. Indien mogelijk geeft de aannemer de herkomst van het hout
aan (het oude gebruik). Hij voert een nauwgezet onderzoek van de planken uit om de aan- of
afwezigheid van zichtbare tekenen van biologische aantasting te identificeren (uitvlieggat, teken
van schimmelontwikkeling...).
• de Ontw. behoudt zich het recht voor het hergebruikproduct te weigeren als het niet voldoet aan
voldoende technische en esthetische criteria..
• de Aannemer legt de certificaten en goedkeuringen die door deze aanneming worden geëist ter
bewijs voor. Indien het gekozen hergebruikte hout niet de vereiste natuurlijke biologische
duurzaamheid heeft, moet het in ieder geval behandeld worden met een gepaste behandeling om
de nodige duurzaamheid te verkrijgen, ook al heeft het in het verleden al behandelingen
ondergaan.
• CE-markering is niet van toepassing.
• de Aannemer deelt de (natuurlijke) biologische duurzaamheid van het hout mee aan de Ontw.
door te verwijzen naar de houtsoort. Als de houtsoort niet bekend is, dan wordt een identificatie
door microscopische sneden uitgevoerd.
• de Aannemer kan indien nodig zijn voorstel voor het hergebruikhout ter advies voorleggen aan
het het "Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf" (21 Av. P. Holoffe, 1342
Limelette, www.cstc.be).

UITVOERING / VERWERKING
• De uitvoering beantwoordt aan [TV 243], in het bijzonder hoofdstuk 7 "uitvoering";
• [STS 04.3] hout en plaatmaterialen op basis van hout;
• [STS 04.3] houtbehandeling;
• Montage: In overeenstemming met de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen;
• type van plaatsing: horizontaal / verticaal
• type van plaatsing: opengewerkt / met overlapping (met sponning) /met overlapping (overnaads)
/ "gesloten" met messing en groef
• doorsnede van de planken: compléter

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
Naleving van de volgende referenties, zowel voor het wandsysteem uit nieuw hout als in het kader
van hergebruik:
• dit B en meer bepaald:
→ "02.19.1 Te bereiken prestaties en eisen";
→ "02.21.4a Controles en proeven" (in het kader van hergebruikt, de noodzakelijke en haalbare
testen) ;
• de Aannemer zal als referentie verscheidene gerealiseerde projecten die al verscheidene jaren
bestaan voorleggen;
• de Aannemer levert het bewijs dat het product beantwoordt aan de eisen van de Europese
technische specificaties;
• het product bezit de "CE-markering" (niet in het kader van hergebruikt);
• het impregneringsprocedé voldoet aan de voorschriften van [STS 04] Hout en plaatmaterialen op
basis van hout;
• meer bepaald [STS 04.3] Behandelingen van het hout voor klasse "C2" buitenschrijnwerk gebruiksklasse 3;
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• [TV 243] uitvoering, kwaliteit van het materiaal, in het bijzonder hoofdstuk 4 "Eisen voor
gevelbekledingen";
• [NBN EN 14915:2020] "Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen,
conformiteitsbeoordeling en markering";
• [NBN EN 13501:2019] "Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - meer bepaald Deel
1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag";
• [NBN EN 13823:2020] "Reactie op brandtests voor bouwproducten";
• [NBN EN ISO 11925-2:2020] "Reactie op brandtests - Ontvlambaarheid van producten die worden
blootgesteld aan directe botsing met vuur";
• [NBN EN 16755:2017] "Duurzaamheid van brandgedrag - Klassen van brandvertragende
behandelde houtproducten in binnen- en buitentoepassingen";
• [NBN EN 350-1] en [NBN EN 350-2] Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten Testen en classificatie van de duurzaamheid voor biologische agentia van hout en op hout
gebaseerde materialen;
• Franse norm [NF DTU 41.2] "Revêtements extérieurs en bois";
• De biocidenverordening [BPR, verordening (EU) nr. 528/2012], vermeldt de verboden producten
(chroom, arsenicum...)
• de adviezen van de Belgische Vereniging voor Houtbescherming (BVHB), die voor elk geval
afzonderlijk homologaties aflevert voor de impregneringsprocedés, in overeenstemming met de
eisen van de norm NBN EN 599.

METINGSWIJZE
netto-oppervlakte, alle openingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken;

43.25

Platen, metaalplaten en cassetten

43.25.1 Platen uit vezelcement
43.25.1x Gevels - platen uit vezelcement voor gevelplinten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze post betreft de bescherming van de isolatie aan de voet van de gevel (nr. 6 in onderstaande
schets)
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- Ligging
Gevels – gevelplinten, volgens plannen, meetstaten en details.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De bekledingsplaten uit geautoclaveerd vezelcement bestaan uit Portlandcement, minerale
vulstoffen die geselecteerd werden voor een extraglad oppervlak, natuurlijke organische
versterkingsvezels, minerale pigmenten en functionele additieven.
De platen zijn bestemd voor buitengebruik in overeenstemming met de norm NBN EN 12467 Vlakke platen van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethoden (2000).Het
materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar.
De plaat heeft een natuurlijk en specifiek zacht gewolkt uitzicht. Het oppervlak vertoont zachte
schuurlijntjes en bevat een substraatgebonden hydrofobering. De plaat is uitstekend bestand
tegen blootstelling in open lucht.
De platen worden geproduceerd op een Hatschek-machine, dubbelgeperst, geautoclaveerd,
gekalibreerd en geschuurd. Vervolgens worden de platen op de beeldzijde en de rugzijde
waterwerend gemaakt.
Specificaties
Type: dubbelgeperst, geautoclaveerd
Dikte: 12 mm
Afmetingen (LxB): Maatvoering in overeenstemming met de gevelplannen; de platen zijn
gerectificeerd.
Dichtheid: ca. 1.580 kg/m3 ovendroog
Toleranties, in overeenstemming met de norm EN 12467 (niveau I) / na zagen dikte ± 0,5 mm;
lengte en breedte ± 3 mm; uit het lood 1,0 mm/m
Oppervlakteafwerking: opgeschuurd
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In de massa gekleurde platen. Kleur naar keuze van de architect uit het volledige gamma van de
fabrikant
Buitenhoek: in verstek gezaagd
Bevestigingsmiddelen: verlijming + mechanische bevestiging met bolkopschroeven uit roestvast
staal, diameter ca. 4,8 mm, lengte 38 mm volgens richtlijnen van de fabrikant, kleur van de kop
identiek aan de kleur van de platen /
Aanvullende specificaties
De mooie zijde en de achterzijde zijn afgewerkt met een hydrofobering
De aannemer levert aan de AO circa 20 m2 extra beplating met het oog op eventuele
herstellingswerken.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De verwerking gebeurt in overeenstemming met de jongste voorschriften van de fabrikant van de
geleverde materialen en de principetekeningen.
De vezelcementplaat wordt gebruikt als bescherming voor de isolatie van de onderkanten van
gevels. De platen worden in stroken gezaagd naargelang de hoogte van de te bekleden de isolatie.
De platen worden verticaal in de grond ingegraven en tegen de isolatieplaten gelijmd en er
mechanisch aan bevestigd. In het geval van onderkanten van geventileerde gevels, moet de
bevestiging van de platen tegen de isolatieplaten altijd verzekerd worden zonder de ventilatie van
de geventileerde gevel erboven te belemmeren.
De vezelcementplaat moet in de grond ingegraven worden over minstens de helft van de hoogte
en mag maar maximum 300 mm boven de grond uitsteken. Dat komt overeen met een
plaatbreedte van 600 mm.
Wederaanvulling met zand, steenslag, gestabiliseerd zand…
De lijm wordt gekozen in functie van de te lijmen contactzone. De hechting van de lijm op de
isolatie en op de vezelcementplaat moet worden gecontroleerd door de leverancier van de lijm.
Het lijmen gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen en onder de garantievoorwaarden van
de leverancier van de lijm.
Certificaten
Overeenstemming met de norm NBN EN 12467 "Vlakke vezelcementplaten".
Technische kenmerken
· Tests conform het kwaliteitsbeheersysteem ISO / EN 12467
o Soortelijk gewicht Droog 1.580 Kg/m³
o Breukspanning in buiging Omgeving, ⊥ 32,0 N/mm²
o Omgeving, // 22,0 N/mm²
o Elasticiteitsmodulus Omgeving, ⊥ 14.000 N/mm²
o Omgeving, // 12.000 N/mm²
o Hygrische beweging 0-100%, matig 1,60 mm/m
o Porositeit 0-100% < 25%
· Indeling
o Duurzaamheidsklasse EN 12467 Categorie A
o Sterkteklasse EN 12467 Klasse 5
o Brandreactieklasse EN 13501-1 A2-s1-d0
· Type van test of betere raming
o Impermeabiliteitstest EN 12467 Ok
o Warmwatertest EN 12467 Ok
o Verzadigd droog test EN 12467 Ok
o Vries dooi test EN 12467 Ok
o Warmte-uitzettingscoëfficiënt α < 0,01 mm/mK
o Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,390 W/mK
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Bijkomende test
Impactweerstand, Hard body (1 kg) cm hoogte / mm diepte 80/0,51
Hygrische beweging na 24u onderdompeling < 1,20 mm/m
na 6u
beregening End use < 0,8 mm/m
met Karstenpijp 48u < 1 ml
Parelend effect Contacthoek >140°
Brandreactieklasse (end use) Met minerale wol DR 12.07.2012 A2,s1-d0 Met PIR DR
12.07.2012 B,s1-d0

Kleurvastheid en veroudering
De platen ondergaan een homogene en gelijkmatige evolutie van het uitzicht met behoud van de
basistint, rekening houdend met een patina eigen aan elk verouderingsproces.
Maximale kleurafwijking op een gevel gemeten volgens Cielab: ΔL=5.

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto-oppervlakte, alle openingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken; netto lineair.

43.5 Gevelbepleisteringen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Twee types bepleisteringen:
- Basis- of tussenpleister voor de behandeling van moeilijke ondergronden buiten.
- Sierpleister of beraping voor alle buitentoepassingen van afwerkingen: Ze zijn ofwel mineraal, ofwel op basis
van siliconenharsen.
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalen van het bestek, moeten de in deze post
vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit,
steeds het volgende omvatten:
· het plaatsen en naderhand verwijderen van de steigers en afdekzeilen die nodig zijn voor de
uitvoering;
· in voorkomend geval, het verwijderen en terugplaatsen van de regenwaterpijpen;
· de voorlopige bescherming van de niet-bedekte geveldelen;
· alle elementen, met inbegrip van alle toebehoren en bevestigingselementen, de werken en leveringen
voor de uitvoering van de gevelbepleisteringen;
· het verwijderen van alle afval en verpakkingen, het reglementair wegvoeren en het storten.
De post omvat de gevel- en plafondbepleisteringen in horizontale oppervlakken.

MATERIALEN
Alle onderdelen van het systeem vormen één geheel. Ze moeten door dezelfde leverancier geleverd worden
die, solidair met de uitvoerder, de aansprakelijkheid zal dragen voor een bevredigend eindresultaat.
Brandreactie: De gevelbekledingen in combinatie met de onderliggende materialen ("end use condition")
moeten voldoen aan de eisen in functie van het type gebouw.

UITVOERING / VERWERKING
De gevelbepleisteringen worden met de grootste zorg uitgevoerd. Daartoe belast de aannemer enkel bekwame
en gespecialiseerde arbeiders met de uitvoering van het werk. Wanneer de aannemer het werk toevertrouwd
aan een onderaannemer. Daartoe verstrekt hij een lijst van 10 werken die in de loop van de voorbije twee jaar
uitgevoerd werden door de door hem voorgestelde onderaannemer en die zich bij voorkeur in de omgeving
van de huidige bouwplaats bevinden. Indien de aannemer de werken met zijn eigen personeel uitvoert, dan zal
hij dezelfde referenties verschaffen voor elk van de ploegbazen. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het
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recht voor om elke arbeider te weigeren die hem onbekwaam lijkt of die de werken niet met de vereiste zorg
uitvoert.
De bepleisteringen mogen niet worden aangebracht wanneer de temperatuur lager is dan 5°C, bij regen of
zware hitte.
Er mag gebruik gemaakt worden van beschermingen tegen zonnestralen en/of regen.
Overeenkomstig de rubriek VGP gevelwerken, opgesteld door de coördinator-ontwerp en bij onderhavig bestek
gevoegd. Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de coördinator-verwezenlijking worden
nauwgezet nageleefd.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[TV 209]
[WTCB Tijdschrift (1999/1)]

43.52 Bepleisteringssystemen op isolatieplaten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft alle leveringen en alle werken met het oog op de uitvoering van een gevelafwerking uit beraping op
isolatieplaten of op niet-isolerende platen.
Voor de werken voor het langs buiten isoleren van de gevelmuren, vóór plaatsing van de wandsystemen, wordt
er verwezen naar 44.4 Isolatie.
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalen van het bestek, moeten de in deze post
vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit,
steeds het volgende omvatten:
· het plaatsen en naderhand verwijderen van de steigers en afdekzeilen die nodig zijn voor de
uitvoering;
· in voorkomend geval, het verwijderen en terugplaatsen van de regenwaterpijpen;
· het opvullen, verwijderen en/of voorlopig beschermen van de geveldelen waarop geen beraping zal
worden aangebracht;
· het voorbereiden en schoonmaken van de ondergrond;
· het leveren en plaatsen van de isolatielaag of de drager;
· het leveren en plaatsen van de versterkingshoekstukken, eindprofielen en andere
versterkingstoebehoren indien nodig;
· de levering, de voorbereiding van de sierpleisters en de eigenlijke uitvoering;
· het verwijderen van alle beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde en het opruimen
van de bouwplaats;
· het verwijderen van eventuele spatten van bepleistering;het verwijderen van alle afval en
verpakkingen, het reglementair wegvoeren en het storten ervan.
Soorten bepleisteringen :
De bepleistering bestaan uit één (pleister) die gewapend is (mineraal of organisch bindmiddel) en een afwerk
(pleister).
Ze bestaan verscheidene groepen afwerkpleisters: minerale pleisters, organische pleisters, organische
siliconenpleisters en silicaatpleisters.
De pleister die deel uitmaakt van een systeem pleister-isolatie zal bij voorkeur in de fabriek voorgedoseerd zijn.
Hij bestaat uit vulstoffen, water, één of meer bindmiddelen, en eventueel toeslagstoffen en pigmenten.
· Het bindmiddel van een minerale pleister is cement of kalk, of nog een mengsel van de twee.
· Het bindmiddel van een organische pleister bestaat uit één of meer soorten harsen.
· Het bindmiddel van een silicaatpleister of siliconenpleister is een siliciumbindmiddel.
Minerale pleisters zijn dikker dan synthetische pleisters, pleisters op basis van silicaten en pleisters op basis van
siliconen.
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De afwerkpleisters die gebruikt worden op de isolatieplaten zijn gewoonlijk "sierpleisters" en verschillen door
hun uitzicht en kleur. Ze kunnen glad zijn, een beraping, gerold, gekamd, gekrabd, gewassen, gespoten, enz.
De pleisters die aangebracht worden op een isolatie zijn voorzien van een synthetisch of metalen
versterkingsgaas dat bestand is tegen alkalis en corrosie.

MATERIALEN
Het systeem beschikt over een verklaring van geschiktheid voor het gebruik volgens artikel 02.42.1
De onderdelen van het systeem zullen na verwerking een geheel vormen en zijn verplicht afkomstig van
dezelfde leverancier.
Het volledige systeem van bepleistering en zijn ondergronden moet beschikken over een technische
goedkeuring BUtgb.
Wanneer een gekleurde pleister wordt aangebracht, neemt de aannemer de nodige voorzorgsmaatregelen
voor de bestelling, zodat de volledige bestelling in één enkel lot geleverd wordt, om niet onderhevig te zijn aan
kleurverschillen. Vóór de uitvoering legt de aannemer minstens 5 monsters van de kleur en de structuur ter
goedkeuring voor aan de ontwerper. Deze monsters zullen worden uitgevoerd op een overeen te komen
plaats. Enkel duurzame en pastelkleuren zullen worden aanvaard.

UITVOERING / VERWERKING
De uitvoering moet beantwoorden aan de bepalingen van [TV 209] - De buitenbepleisteringen (WTCB, 1998).
Vóór uitvoering vergewist de aannemer zich van de uitvoeringsomstandigheden, het type van ondergrond en
de hygrometrische gesteldheid van de gevel. Wanneer sommige aspecten een nadelige invloed zouden kunnen
hebben op de kwaliteit van de uitvoering, verwittigt hij de ontwerper onmiddellijk.
Vanaf een hoogte van 10m en in het geval van bekleding aan de plafonds, moeten de isolatie- of steunplaten
mechanisch bevestigd worden.
De weersomstandigheden moeten in acht genomen worden. Het werk mag niet uitgevoerd worden:
⇒ bij regen.
⇒ wanneer de temperatuur lager is dan 5°C
⇒ bij een droge, krachtige wind.
⇒ in volle zon of bij een temperatuur hoger dan 35°C
Wanneer de werken, met de toestemming van de ontwerper, toch worden uitgevoerd, zal men tijdens de
werken zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen treffen, bijvoorbeeld beschermingszeilen.
Wanneer een steiger nodig is voor de uitvoering van de werken, dan moet die ter plaatse blijven tot het einde
van de werken. Er wordt eventueel een zeil geplaatst om de verse pleister te beschermen, ofwel tegen de felle
zon, ofwel tegen de krachtige wind, die de fysische en mechanische kenmerken van de aangebrachte pleister
zouden kunnen schaden. Aan het einde van de werken blijven er geen sporen van de bevestiging van de
steigers achter.
Tijdens de opslag, het transport en op de bouwplaats worden voorzorgsmaatregelen getroffen om
beschadiging van de producten en van de uitvoering te vermijden.
Bij het ontwerp en de uitvoering dienen de volgende elementen te worden nageleefd:
⇒ de uitzettingsvoegen van de drager moeten doorlopen in de isolatie en de bepleistering;
⇒ er moet een vochtwerend membraan aangebracht worden tegen opstijgend vocht;
⇒ er moeten bijkomende wapeningen geplaatst worden ter hoogte van de geveldelen die blootgesteld zijn aan
voetgangers of het verkeer of in de delen van de gelijkvloerse verdieping van de gemeenschappelijke
gebouwen of de trottoirs;
⇒ Er moet een perfecte verbinding verwezenlijkt worden op de plaats van de afvoeren of andere doorvoeren in
de gevels;
⇒ De droogtijd tussen de diverse lagen en de afwerklaag moet worden nageleefd.
Vóór de uitvoering moet de isolatielaag gecontroleerd en indien nodig hersteld worden; delen die niet hechten
of niet stevig zijn, moeten worden verwijderd.
In overeenstemming met de voorschriften van het bestek, zal de pleister in verscheidene lagen worden
aangebracht. Alvorens de grondlaag aan te brengen, krijgen de zones die blootgesteld zijn aan schokken
(gelijkvloerse verdieping) een eerste geschikte laag.
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Het effenen van de hechtingslaag of onderlaag gebeurt verplicht na plaatsing van een geschikt wapeningsnet
over de volledige oppervlakte. Dat net wordt bevestigd door middel van een techniek die geschikt is voor de
pleister, de isolatielaag en de ondergrond. Alvorens de afwerklaag aan te brengen, wordt een primer
aangebracht, zeker wanneer de wapening mogelijks gedurende meer dan één week blootgesteld zal zijn.
De droogtijd van de voorgaande lagen moet worden nageleefd alvorens de afwerklaag aan te brengen door
middel van een droogpleister. Het geheel wordt zodanig afgewerkt dat elke zichtzijde in één enkele bewerking
behandeld wordt om een homogene kleur te verkrijgen.
De verbindingen tussen verschillende materialen moeten worden overbrugd door een wapening, bestaande uit
een net dat op de ondergrond bevestigd wordt. Dit wapeningsnet heeft een breedte van minstens 20cm. Diepe
gaten worden eerst geëffend met een geschikt product.
Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met hoekstukken in RVS die in de pleister geplaatst worden.
De uitvoeringstekeningen moeten voldoen aan de voorschriften van [TV 209] - artikel 6.3.

CONTROLES
Voor de vlakheid van de bepleistering bedraagt de maximale afwijking 5 mm per 2 m met een gladde textuur
De aannemer verstrekt de richtlijnen voor het onderhoud aan de Aanbestedende Overheid.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[ETAG 004]
[WTCB Dossier (2009/4.11)]
[WTCB Dossier (2011/2.10)]
[BUtgb 2003/2]: BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN MET PLEISTERAFWERKING: PLAATSINGSTECHNIEK EN
UITVOERINGSDETAILS

- Uitvoering
[TV 209]
[WTCB Dossier (2011/2.10)]
[BUtgb 2003/2]: BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN MET PLEISTERAFWERKING: PLAATSINGSTECHNIEK EN
UITVOERINGSDETAILS

43.52.1 Bepleisteringssystemen met mineraal bindmiddel op
isolatieplaten uit kunststof
43.52.1a Bepleisteringssystemen op isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen
(EPS) / geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De bepleistering wordt aangebracht op een isolatie uit geëxpandeerd polystyreen (EPS).
Het systeem voldoet aan de Europese brandclassificering volgens EN 13501 ‐1: B s2 d0.
De kenmerken van de te gebruiken materialen zijn:
Isolatielaag:
· EPS: waarde λD≤0,032W/mK, dikten volgens plannen, EPB tabel en meetstaten
Primer op de ondergrond: samenstelling op basis van een acryldispersie.
Onderlaag met wapeningsnet: samenstelling op basis van harsbindmiddelen / minerale bindmiddelen (<5
gew.-% organische bindmiddelen)
Materialen van het wapeningsnet: glasvezeldoek van minstens 150g/m2.
Afwerkpleister :
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Het buitenbepleisteringssysteem beschikt over een technische goedkeuring (ATG) en voldoet aan de richtlijnen
van de Eutgb.Acrylaatgebonden inkleurbare sierpleister zonder korrel.
De wapeningslaag moet voldoende hard zijn alvorens de afwerklaag met een RVS-plakspaan in een dikte van 1
à 1,5 mm aan te brengen. De Sd -waarde van de sierpleister mag max. 0.35 m bedragen.
Onmiddellijk vlak zetten met een spaakmes of polierijzer. Na de eerste droging, de pleister schuren met korrel
80, of glad zetten met een latexspons en weinig water, nog voor de laag volledig is uitgehard. Het tijdstip van
de nabewerking dient proefondervindelijk bepaald te worden en is afhankelijk van temperatuur en
luchtvochtigheid.
De volgende laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 1mm. Onmiddellijk vlak zetten met een spaakmes of
polierijzer.
Na uitharding van het oppervlak dient het oppervlak geschuurd te worden met korrel 120 tot 140, met een niet
roterende vlakschuurmachine (draaibewegingen tekenen zich af op het oppervlak). Vervolgens het schuurstof
verwijderen.
Eventuele herstellingen in de laatste laag met dezelfde korrel schuren om doffe of glanzende vlekken te
vermijden.
Technische gegevens
Gegeven
Densiteit
Waterdampdiffusie Sd-waarde
Waterdampdiffusie µ-waarde
Waterdoorlatingscoëfficiënt W
Warmtegeleidingscoëfficiënt 
Brandklasse

Norm
DIN 53217 EN ISO 2811
DIN EN ISO 7783-2
DIN EN ISO 7783-2
DIN EN 1062-3
DIN 4108
EN 13501-1

Waarde
1,8
0,40-,044
400-500
<0,05
0,7
A2-s1,d0

Eenheid
g/cm³
m
Kg/(m².Vh)
W/(m.K)

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De uitvoering gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en die van de ATG. De
bescherming of de aanbrenging van de afwerklaag met het pistool wordt uitgevoerd na het egaliseren van de
eerste laag.

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto-oppervlakte, met inbegrip van isolatieplaten en voorbereidings- en afwerklagen.
Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken. De dag van de openingen en vensters en de onderkant van
de lateien worden niet geteld; De verpakking van balken, kolommen, VB, enz. is begrepen in de eenheidsprijs
en zal geen aanleiding kunnen geven tot supplementen.

43.6

Aansluitingen en afwerkingen

43.61

Randaansluitingen

43.61.1 Randplanken
43.61.1x Randelement uit zink
BESCHRIJVING
Deze bouwdelen zijn gevelelementen, en in die hoedanigheid zijn ze onderworpen aan de
voorschriften van de elementen "43 gevelbekledingen" en volgende, in het bijzonder voor wat
betreft de procedures, de esthetiek, de controles, de toegelaten toleranties en de
verantwoordelijkheden van de Aannemer.
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Deze bouwdelen omvatten de levering en de volledige plaatsing van profielen van het type rand uit
zink die zorgen voor de verbinding van de gevels en houten wandsysteem en van de
onderzijden/verlaagde plafonds buiten van het uitkragend volume.

- Definitie / Omvat
• De verbindingenaansluitingen tussen gevelbekledingen op basis van de details van de architect
en van de details die door de Aannemer op punt gesteld moeten worden en door hem ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Ontw.
• Alle bijhorigheden die nodig zijn om deze post uit te voeren volgens de regels van het vak;
• Alle profielen en middelen voor het ondersteunen, bevestigen en aansluiten, die voorzien zijn op
de architectuurdetails of nodig zijn voor de goede en volledige uitvoering van de werken, zijn in
deze post begrepen. De studie van deze elementen maakt deel uit van de aanneming en moet ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de Ontw.;
• alle bijhorigheden voor vastzetting, regelingen en bevestigingen;
• al het zaag- en plooiwerk en alle aansluitingen, alsook de opvoegingen aan de aansluitingen met
de andere buitenelementen en alle andere materialen en/of elementen;
• de verzorgde reiniging van het geheel vóór de voorlopige oplevering;
• het plaatsen van voorlopige beschermingen en het in goede staat herstellen van de bekledingen
na uitvoering van de werken;
• Het behouden van de bestaande beschermingen en de plaatsing van aanvullende beschermingen
wanneer dat nodig blijkt;
• De gedeeltelijke demontage/hermontage van bekledingen rondom, in voorkomend geval;
• De aanpassing van de bekledingen van de bestaande gevels, de herstelling ervan met eventuele
aanvullingen met materialen van identieke aard als de bestaande;
• De aanpassing van de kroonlijsten, bakgoten en regenwaterpijpen, in voorkomend geval;
• De plaatsing van wateropvanginrichtingen, in voorkomend geval;

- Ligging
Cf. plannen en meetstaten.

MATERIALEN
De rand uit zink wordt uitgevoerd door middel van zink van hoge kwaliteit Z1 (99,995% zuiver zink),
gedefinieerd door [NBN EN 1179] met toevoeging van titaan (min. 0,06% – max. 0,2%), koper (min.
0,08% – max. 1,0%) en aluminium (max. 0,015%).
Dikte en uitzicht: cf. plannen en meetstaten, naar keuze van de Ontw.

UITVOERING / VERWERKING
• de profielen worden in de samengevoegde gevelelementen geïntegreerd en belemmeren de
continue dichtheid van het volume op geen enkele wijze, in het bijzonder ter hoogte van de
bevestigingen staan de profielen de afvloeiing van het water dat eventueel in de gevelbekledingen
gevangen zit niet in de weg, de profielen verhinderen de ventilatie niet;
• De profielen zijn verenigbaar met de verwerkte bedekkingsmaterialen en worden zodanig
bevestigd dat elke aantasting van de algemene esthetiek, elke oxidatie en/of vervorming ten
gevolge van (bijvoorbeeld) de temperatuurschommelingen vermeden worden;
• De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig;
• De randprofielen worden in een rechte lijn geplaatst en in zo groot mogelijke lengten. De
bevestiging aan de drager gebeurt met een bevestigingswijze die geschikt is voor de drager en de
dakbedekking, in overeenstemming met de detailtekeningen van de uitvoering van de Aannemer,
de plannen van de Ontw. en de voorschriften van de fabrikant.
• Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen om bevuiling van de gevel (bijvoorbeeld door
waterafdruipingen) aan de opening van de voegen te beperken. Daartoe zal er tussen de druiplijst
van het profiel en de horizontale of verticale gevelvlakken voldoende ruimte wordt voorzien;
bovendien zal er gebruik gemaakt worden van geschikte koppelstukken.
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AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
• [TV 244]
• [TV 175]
• [TV 186]
• [TV 202]
• [TV 219]
• [TV 244]
• [TV 266]

METINGSWIJZE
Cf. plannen, details en meetstaten.

43.69

Aansluitingen en afwerkingen

43.69.4 Brievenbus
43.69.4a Brievenbusgeheel
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit werk vormt een coherent en volledig geheel, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
Alle bijhorigheden voor de uitvoering van de brievenbussen in overeenstemming met de plannen
en details.
Met inbegrip van:
• levering en plaatsing van alle brievenbussen ;
• deur + sluitsysteem en sleutels ;
• alle uitsnijdingen en afwerkingen die nodig zijn voor de inbouw van de brievenbussen in het
gevelpaneel;
De volledige bevestiging van het geheel in de gevel maakt deel uit van dit artikel (alle bevestigingen
bestaan uit roestvast staal), alsook de scharnieren en alle bijhorigheden voor bevestiging, steunen
en koppelingen, alsook het volledige hang- en sluitwerk.
Model en afwerkingen naar keuze van de Ontw. uit het gamma van de fabrikant (gamma van
minimum 5 modellen die overeenkomen met de details).

MATERIALEN
Het model moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ontw., op basis van volgende
specificaties:
Geheel van brievenbussen, enkelzijdig buitenzijde, bestaande uit een behuizing van elektrisch
verzinkt staal, dikte 0,8 mm, met inwendige horizontale scheidingen en verstijvers.
Voorzijde met deurtjes en regenkleppen die voorzien zijn van een naamkaarthouder, volledig uit
warmgelakt staal vervaardigd.
De regenkleppen aan de buitenzijde en de deurtjes aan de binnenzijde zijn allemaal van het op te
tillen type.
Monteren van de deurtjes en de kleppen op assen of scharnieren die langs buiten onzichtbaar zijn.
Afmetingen van elke brievenbus : minimumhoogte 40 cm, breedte 25 cm, diepte 24 cm.
Elk deurtje omvat een cilinderslot, geleverd met 2 sleutels.
AFWERKINGEN
• behuizing van de brievenbus: in de fabriek gelakt, zwarte kleur;
• de buitenzijde met de kleppen, de deurtjes: warmgelakte afwerking door epoxy- of
polyesterpoederlakken en moffelen tot volledige smelting en polymerisatie;
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• de afwerking hecht in alle punten en is minstens 50 micron dik; de kleur wordt door de Ontw.
gekozen uit het volledige RAL gamma, met inbegrip van gestructureerde en gemetalliseerde verf
• Kleurloze siliconenkit, goedgekeurd door de BUTgb.

UITVOERING / VERWERKING
Uitvoering volgens de aanduidingen op de gedetailleerde principeplannen van de architectuur,
volgens de regels van het vak.
De brievenbussen worden uitsluitend langs de binnenkant van de bussen bevestigd; geen enkele
bevestiging mag reliëfs vertonen waaraan men de handen zou kunnen verwonden.
Uitvoering van een waterdichte aansluiting in aluminium van dezelfde kwaliteit rond de regenklep
die toelaat om de brievenbus met een insprong van ca. 6 cm t.o.v. het vlak van de gevel te
plaatsen.
De omtrekvoeg tussen het brievenbussengeheel en de geraamten of de platen van het vaste
schrijnwerk wordt gesloten met een doorlopende rups van siliconenkit, gladgemaakt oppervlak ;
aanbrenging op de houten latten die de opengewerkte buitenbekleding vormen is verboden.
Uitvoeringstoleranties op de loodrechte stand en horizontaal = 2 mm absoluut.

METINGSWIJZE
Cf. plannen, details en meetstaten.

44

Dichtmaken en isoleren van de buitenwanden

44.1

Vloeistofdichtheid

44.12

Vloeistofdichtheid > verwijzing naar § 34.23

44.12.9 luchtscherm / dampscherm
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zijn van toepassing:
• de voorschriften van het deel "Energie EPB", die voorrang hebben op dit B. De Aannemer wordt
naar dat deel verwezen.
• de voorschriften van de subtitel van dit B "32.2 - Gasdicht maken", ze
vullen de voorschriften van dit element aan;
• de voorschriften van het artikel van dit B "02.19.1d - Luchtdichtheid";
• [TV 215] uitgave geactualiseerd in februari 2019, hoofdstuk "6 – dampscherm";
• [NBN EN 12524] Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen
- Getabelleerde ontwerpwaarden;
LUCHT- EN WATERDAMPDICHTHEID
De Aannemer levert en plaatst een luchtscherm/dampscherm tussen de ruwbouw en de warme
zijde van de thermische isolatie (cf. de architectuurdetails van de aanneming), om:
• te vermijden dat de hoeveelheid inwendige condensatie (door de convectie van de vochtige
binnenlucht of door de diffusie van waterdamp of het bouwvocht) buitensporig en dus
ontoelaatbaar wordt;
• verschijnselen van inwendige condensatie in de materialen waaruit het nieuwe gebouw bestaat
te vermijden (intern dauwpunt van de thermische isolatie meer bepaald);
• rechtstreekse wateropslorping (door de thermische isolatie), door capillariteit afkomstig van de
aangrenzende constructie-elementen te vermijden;
Het werk zal ook dienen als bescherming tegen het secundaire risico van inwendige condensatie,
tijdens de zomer en in de lente, wanneer de dampdruk buiten hoger is dan binnen en wanneer
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bijgevolg de damp van buiten naar binnen door de wand dringt. Het is dus belangrijk om geen
absolute lucht-/dampdichtheid te realiseren en om de dampflux naar binnen, die de droging van de
muur mogelijk maakt, niet volledig te blokkeren.
De Aannemer berekent, bepaalt en doet een voorstel voor het te plaatsen
luchtscherm/dampscherm, (moet van type E2 of E3 zijn) in functie van de eisen die worden
voorgeschreven door het deel "Energie EPB" en in functie van de volgende factoren:
• dampdiffusieweerstandsgetal µd;
• equivalente dampdiffusiedikte µd (of Sd), die rekening houdt met de invloed van de plaatsing;
• absolute en relatieve vochtigheidsgraad;
• geraamde gemiddelde jaarlijkse dampdruk Pa in het gebouw;
• de klasse van binnenklimaat (moet van klasse II of klasse III zijn volgens [TV 215]);
• Op dit ogenblik is het nog moeilijk om, op het tijdstip van het ontwerp, de globale luchtdichtheid
van een gebouw te berekenen; ook de doeltreffendheid zal pas a posteriori gecontroleerd worden,
door een reële test in situ.
• Indien de resultaten onbevredigend blijken en het onmogelijk blijkt om de lekken nauwkeurig te
bepalen, dan wordt de Aannemer als enige verantwoordelijk geacht voor de doeltreffendheid van
de luchtdichtheid van het beschermd volume in zijn geheel beschouwd; de Aannemer zal dus een
bijzondere zorg besteden aan de verwerking van de materialen, aan de verbindingen tussen
elementen van verschillende aard, aan de opvolging tijdens het verloop van deze werken, aan de
mededeling van de eisen aan de onderaannemers en de arbeiders, aan hun betrokkenheid bij het
proces;
LUCHTDICHTHEID
• Alle thermisch geïsoleerde, beschermde volumes moeten luchtdicht en waterdampdicht zijn;
• Met deze dichtheid wilt de Aannemer verhinderen dat lucht door de beschermde volumes dringt,
zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen;
• het procedé heeft ook als doel om de rotatie van lucht rond en door de isolatielaag uit te sluiten;
• de Aannemer leeft de EPB van de aanneming en de globale aanpak van de energieprestatie van
het gebouw na.
OPTIE: HYGROVARIABELE LUCHTSCHERM-/DAMPSCHERMFOLIE
Zogenaamd intelligent membraan, waarvan de waterdampdoorlatendheid evolueert met de
relatieve vochtigheid gebouw/klimaat. Het membraan is relatief dampdicht wanneer de relatieve
vochtigheid laag is en laat damp door wanneer de relatieve vochtigheid hoger is.
Het membraan remt de doorgang van damp wanneer de binnenlucht droger is (bijvoorbeeld in de
winter), en laat de droging van de muren toe wanneer de relatieve vochtigheid binnen hoger is
(gewoonlijk in de zomer of de lente).

MATERIALEN
• de verenigbaarheid van het luchtscherm/dampscherm met de materialen waarop het wordt
aangebracht is totaal, meer bepaald op het vlak van de hechting, een cruciaal punt wanneer het
dampscherm door opspuiting wordt aangebracht.
• Het dampscherm wordt doorlopend geplaatst en met dichte naden. (meer bepaald aan de
bouwknopen).

CONTROLES
De Aannemer legt een materiaal en zijn berekeningsnota's voor, die de overeenstemming van het
luchtscherm/dampscherm en het nieuwe gebouw aantonen.
De Aannemer levert:
• De technische fiche van het materiaal;
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• De monsters;
• een ATG, de attesten van de brandreactie, de non-toxiciteit;
• een certificaat dat bewijst dat het onschadelijk is voor de mens;

44.12.9a luchtscherm / dampscherm – spuitbaar
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Vloeibaar dampscherm dat op de buitenzijde van de gevelblokken gespoten wordt, het werk wordt
zorgvuldig uitgevoerd opdat het dampscherm een ononderbroken doorlopend scherm vormt dat
ontworpen is als een luchtdicht volume. Doorboring van dit scherm moet worden vermeden. De
plaatsing van het dampscherm zal worden uitgevoerd in functie van de plaatsing van de
isolatieplaten, de aard van de ondergrond, de verbindingen met de andere gevelelementen. Het is
verboden om vochtige constructie-elementen in te sluiten onder het dampscherm.
LUCHTDICHTE VEZELIGE VLOEIBARE LAAG
• vloeibare luchtdichte laag, al dan niet met hygrovariabele µd-waarde, de Aannemer stelt een
product voor waarvan de µd-waarde het peil waarborgt dat door het deel "Energie EPB" wordt
voorgeschreven;
• geschikt voor grote oppervlakken, zelfs als ze moeilijk toegankelijk zijn;
• geschikt voor openingen in de gevel met onregelmatige of complexe vormen;
• laat de bewegingen van wanden toe, waarborgt een duurzame elasticiteit;
• kan worden bedekt met pleister, verf, lijm, kleefband... ;
• hecht aan alle oppervlakken die courant gebruikt worden in gebouwen (minerale ondergronden,
al het niet-bepleisterd metselwerk, al het beton, poreuze platen...)
• hecht aan alle membranen, alsook op membranen uit PE, PA, PP en aluminium, op geschaafd en
gevernist hout, houtagglomeraatplaten (platen van agglomeraat, OSB, multiplex, MDF en
onderdakplaten uit houtvezel), op niet-verroeste en/of ontvette metalen ondergronden, op stijve
kunststoffen.
• gebruik mogelijk als hechtingsbrug tussen de ondergrond en een andere bekledingslaag.
• krimp maximaal beperkt bij droging.

MATERIALEN
SPECIFICATIES
• µd-waarde (of Sd-waarde): volgens [NBN EN 1931], het materiaal moet het peil waarborgen dat
door het deel "Energie EPB" wordt voorgeschreven;
• Materiaal: acrylaat-polymeer dispersie op waterbasis, versterkt met vezels;
• Kleur: van donkerbruin tot zwart na volledige droging;
• Gewicht: 400 g/m² (droog), naargelang de aangebrachte dikte en het oppervlak. NBN EN 1849-2
200;
• Dikte van de film: vochtige film van 1,4 mm
• Hygrovariabele sd-waarde: 0,15 - 5,00 m. NBN EN ISO 12572
• Brandreactie: Euroclasse E - NBN EN 13501-1
• overschilderbaar en mogelijkheid om er kleefband op te kleven.
• Temperatuurbestendigheid: stabiel tussen -40°C en +90°C (droog)
• Aanbrenging op vochtige (maar niet natte) ondergronden moet mogelijk zijn (watergedragen);

UITVOERING / VERWERKING
• de door de fabrikant voorgeschreven verwerkingsvoorwaarden (meer bepaald opslag,
verwerkingstemperatuur, voorbereiding van de ondergrond, trillingen, droogtijd...) worden
nauwgezet nageleefd;
• de aanbrenging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak;
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• geen verwerking onder 5°C;
• Beschermingsuitrusting: integrale persoonlijke beschermingsuitrusting verplicht, omvattende
masker, beschermingsbril en handschoenen;
• perfecte en luchtdichte bescherming, van de volledige interventiezone en van hetgeen ze bevat;
• meer bepaald doeltreffende bescherming van alle oppervlakken, vaste voorwerpen en
omringende materialen, o.a. de oppervlakken die bestemd zijn om zichtbaar te blijven (hout, glas,
keramiek, bakstenen, natuursteen, vernis, metaal...).
• aanbrenging buiten onder beschermde zone;
• de Aannemer wordt verantwoordelijk geacht voor elke schade ten gevolge van de verwerking;
• de ondergrond wordt gereinigd, ontdaan van vocht, silicone of elke andere stof die door zijn aard
de hechting belemmert;
• de ondergrond wordt zorgvuldig voorbereid en geschikt gemaakt voor de aanbrenging van de
gespoten vloeibare afdichtingsﬁlm;
• indien nodig worden te gladde of te weinig hechtende ondergronden lichtjes geschuurd.
• op spleten/barsten van meer dan 2mm wordt een soepel niet-geweven vlies gebruikt om de
verbinding te verzekeren na het opvullen van de barst;
• opspuiten van het dampscherm, uitvoering van de afwerkingen;
• aanbrengen met het pistool (grote oppervlakken) en kleine retouches met een penseel;
• Wanneer de te bestrijken oppervlakken onregelmatig of gestructureerd zijn, worden
verscheidene lagen aangebracht totdat de vereiste dikte verkregen wordt;
• de minimumdikte van de laag wordt regelmatig gecontroleerd.
• de net geplaatste natte ﬁlm moet worden beschermd tegen vocht van buitenaf en tegen regen
tot hij volledig en tot in diepte gedroogd is.
• reiniging van de interventiezone;
• het afval en het schoonmaakwater van de werktuigen schoonmaken, en ze verwijderen in
overeenstemming met de voorschriften van de aanneming;
• De gespoten film vormt, na droging, een luchtdichte dampschermlaag die dekkend en elastisch
zijn;
• De film blijft dekkend bij aanbrenging van opeenvolgende lagen "nat op nat";
• De film laat toe om oppervlakken die niet natuurlijk lucht- en winddicht zijn af te dichten (zoals
de
schuimvoegen van vensters...) ;
• De film laat toe om verbindingen tussen constructie-elementen te realiseren (zoals schrijnwerk /
dak / muur / vloeren / houten platen);

44.13

Soepele regenschermen

44.13.1 Regenscherm uit folies
44.13.1x Kunststof folies
BESCHRIJVING
- Ligging
Geventileerde gevels, volgens plannen, meetstaten en details

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Regenwerende folies uit PU-gecoat polyester met een hoge dampdoorlaatbaarheid met
geïntegreerde zelfklevende randen.
Folie van PU-gecoat polyester met geïntegreerde dubbele kleefband, die als UV-bestendig
regenscherm werkt op geventileerde gevels met open voegen van maximum 50 mm en die
maximum 40% van de totale oppervlakte van de gevel vertegenwoordigt.
· Breuksterkte ca. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1+2)
· Waterdichtheid Waterdicht W 1 (EN 13859-1+2)
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Sd-waarde ca. 0,1 m
Permeantie > 3,0 g/m2·h·mmHg
Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +80°C
Treksterkte lengterichting/dwarsrichting en scheursterkte met de spijker: 250/300 N/50mm en
185 / 185 +/- 20 N
Oppervlaktemassa ca. 200 g/m2

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Verwerking volgens de jongste aanwijzingen van de fabrikant.
De toebehoren voor de plaatsing zijn degene die aanbevolen worden door de fabrikant van het
regenscherm.
Alle aansluitingen, doorboringen... worden perfect dicht gemaakt met de producten en
plaatsingsmethodes die aanbevolen worden door de fabrikant van het regenscherm.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de zorg die besteed moet worden aan een
bijzonder verzorgde afwerking van dit werk.
Er wordt geen enkele bedekking van het membraan toegelaten voordat de Ontw. zijn akkoord
heeft gegeven. De aanneming zal te gelegener tijd een inspectiebezoek door de ontwerper
organiseren.

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in de prijs van de isolatie.

44.4

Isolatie
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De totale dikte van de isolatie moet worden nageleefd, volgens EPB tabel.
De tussendiktes die eventueel in de details getekend zijn, worden ter informatie gegeven.
Indien een andere samenstelling of een verschillend aantal lagen nodig is dan wat in de technische
details getekend is, dan dient de algemene aannemer de coördinatie te verzorgen; het aantal
lagen, hoeveel het er ook zijn, is begrepen in de eenheidsprijzen van de opdracht.

- Belangrijke opmerkingen
In alle gevallen wordt de Aannemer verwezen naar de EPB-studie en de meetstaat en leeft hij die
na.

44.41

Isolatie uit platen

BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
Zie artikel 32.41

MATERIALEN
Zie artikel 32.41

UITVOERING / VERWERKING
Zie artikel 32.41

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
32.41 Isolatie uit platen

- Uitvoering
32.41 Isolatie uit platen
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44.41.1 Isolatie uit platen - kunststoffen
44.41.1e Isolatie uit platen - polyisocyanuraat (PIR)
BESCHRIJVING
- Ligging
Isolatie van de gevels, met inbegrip van alle horizontale en verticale insprongen die nodig zijn om
de continuïteit van de isolatie te waarborgen, meer bepaald in de ingangen, onder de dorpels van
vensters en vensterdeuren, rond de vensters en vensterdeuren, enz.
Volgens plannen, meetstaten en details

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Het betreft stijve isolatieplaten uit polyisocyanuraat (PIR) die op beide zijden bekleed zijn met een
aluminiumfolie met een laag emissievermogen. Ze bevatten noch CFK's, noch HCFK's.
De platen beschikken over de CE-markering en een technische goedkeuring.
SPECIFICATIES
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0,023 W/m K
• Druksterkte: >100 kPa voor een vervorming van 10%
• Bestandheid tegen waterdamp: 100 MN.s/g
• Brandreactie: minimum B-s3,d0
• dikte: volgens plannen

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De platen worden goed tegen de muur gezet en afgeregeld en worden geplaatst volgens de
instructies van de fabrikant en de referentiedocumenten.
Om te voldoen aan de eisen van de "brandreglementering" is een horizontale isolatieband uit
rotswol van 30cm hoog voorzien op elke verdieping over de volledige omtrek van het gebouw in
het verlengde van elke verdiepingsvloerplaat, met inbegrip van de onderkant van de gelijkvloerse
verdieping, volgens de plannen, volgens het hieronder beschreven principe en volgens de
voorschriften die uiteengezet worden in de publicaties van het WTCB, [TV257] en de "ETICS en de
brandveiligheid van gevels".
→https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbricontact&pag=Contact54&art=818

Deze isolatie beantwoordt aan de norm EN 13162 en heeft een brandreactie A1 volgens EN
13501.1. Haar volumieke massa is groter dan of gelijk aan 90 kg/m³. Bevestiging door verlijmen en
vastpennen. De pluggen die gebruikt worden voor de bevestiging van de stroken zijn pluggen met
rozetten (slag- of schroefpluggen) die over een Europese Technische Goedkeuring beschikken die
opgesteld werd volgens de Gids voor Europese Technische Goedkeuring nr. 014.
Drager:
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De buitenzijde van de binnenwand van de muur moet vlak zijn. Cementbramen en lijmresten
moeten worden verwijderd.
Bevestiging en plaatsing:
De bevestiging en de plaatsing van de platen gebeuren uitsluitend met de door de fabrikant
aanbevolen materialen, door verlijming en mechanische bevestiging. Elke plaat omvat minstens 4
bevestigingen van roestvast staal en rozetten uit kunststof op ongeveer 10 cm van de randen.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de noodzaak om de aansluitingen rond de
bevestigingen van de bekledingselementen perfect uit te voeren.
Tevens zal de isolatie onder de dorpels van deuren, vensters en vensterdeuren perfect aansluiten
op de vormen en hellingen van deze elementen.
Overlapping van de naden:
De voegen tussen de platen worden bedekt met een strook UV-bestendige kleefband, bestaande
uit gemodificeerd polyamide en een versterkte combinatie membraan-vezels.
Dit membraan bezit een hygrovariabele µd-waarde en zal goedgekeurd zijn door de fabrikant van
de isolatieplaten.
De onderzijde van het membraan is over haar volledige breedte voorzien van een zelfklevende laag
met sterke kleefkracht die een eenvoudige en perfect onzichtbare plaatsing mogelijk maakt.
Regenscherm:
Pro memorie in de prijs van de isolatie begrepen, beschrijving volgens apart artikel.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Netto hoeveelheid, per totale dikte. Openingen kleiner dan 0.5 m² worden niet afgetrokken.

44.41.1y Stroken minerale wol
BESCHRIJVING
Post 44.41.1e van toepassing.

45

Buitentrappen, leuningen en onderhoudsrails

45.1

Volledige borstweringen en trappen

45.11 Trappen op maat
45.11.3 Metalen trappen > verwijzing naar § 23.31
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De hier beschreven algemeenheden zijn van toepassing op het metalen buitenschrijnwerk, in het
algemeen (trappen, treden, bordessen, leuningen, borstweringen, leuningregels...)
De hoofd- en secundaire draagstructuren van de gehelen worden eveneens gedefinieerd en in
aanmerking genomen door het deel "stabiliteit", ook voor wat betreft hun afwerkingen. De
Aannemer houdt rekening met de voorschriften van het deel stabiliteit, die voorrang hebben voor
wat betreft de mechanische sterkte van de structuur.
Elk geplaatst metalen geheel is onderworpen aan de tienjarige waarborg.
De posten dienen te worden verstaan inclusief de volgende elementen, die door de aannemer, in
alle gevallen, vóór uitvoering en zelfs vóór bestelling van materialen, ter goedkeuring voorgelegd
zullen worden aan de Ontw.:
• Uitvoeringsplannen van de werken en hun bevestigingen in de structuur;
• Berekeningsnota van de werken (structuur, bemeting en bevestigingen);
• Berekeningsnota van de eventuele regelstructuur waarin de borstweringen / leuningen bevestigd
worden
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Alle materialen moeten vorstbestendig zijn en voldoende duurzaam zijn rekening houdend met de
weersomstandigheden. De buitentrappen moeten in alle omstandigheden gemakkelijk en zonder
gevaar gebruikt kunnen worden.

MATERIALEN
VERZINKT STAAL
• Alle te behandelen metalen stukken worden ontdaan van hun walshuid en moeten een glad en
proper oppervlak hebben.
• Alle onzuiverheden zoals vet, sporen van roest, bramen, splinters of lasdruppels worden
zorgvuldig verwijderd. Geprefabriceerde elementen wordt gegritstraald met staal of grind of
gezandstraald.
• Na de voorbereidende behandelingen (zandstralen, afbijten) worden de stalen profielen en de
bevestigingselementen behandeld tegen corrosie en vervolgens behandeld door warmverzinken of
warmlakken naargelang de bestemming van elk bouwdeel.
De verzinking wordt uitgevoerd door onderdompeling in een warm bad volgens de voorschriften
van NBN EN ISO 1461.
Het minimum oppervlaktegewicht van de zinkbekleding zal overeenkomen met de dikte en de
bestemming van het staal en zal, gemiddeld voor het volledige monster, minstens 600 g/m2
omvatten (m.a.w. een laag met een dikte van 85 micron).
Tenzij anders aangeduid, wordt de verzinking als volgt uitgevoerd:
• na het aaneenlassen van de diverse elementen in de werkplaats;
• nadat alle bewerkingen zoals zagen, boren, uitdrijven, vormen en schoonmaken van de lasnaden
in de werkplaats werden uitgevoerd;
• alvorens de elementen te verbonden met bouten of klinknagels;
• de constructeur zal geen geassembleerde materialen voorstellen;
• alle bouten, moeren, onderlegringen waarvan de diameter groter dan of gelijk is aan M10 en die
moeten dienen voor de verbinding van warmgegalvaniseerde structuren zullen worden
gegalvaniseerd, na het tappen;
• na de verzinking mogen de bouten geen bewerking ondergaan die de zinklaag zou kunnen
beschadigen;
• na de aangeduide voorbereidende behandelingen, worden de voorgeschreven dikten
aangebracht volgens NBN EN ISO 1461, in een erkend verzinkingsstation.
• Na de warmverzinking zullen de bouwdelen uit staal geen behandeling achteraf meer krijgen;
• Op de plaatsen waar lassen uitgevoerd moeten worden op de warmverzinkte materialen, zal de
zinklaag zorgvuldig geschuurd worden over de volledige laszone. Er zullen voorzorgsmaatregelen
getroffen worden om te vermijden dat de zinklaag elders beschadigd wordt.
• Na het lassen, worden de lasnaden en de eventuele beschadigingen van de zinklaag die
veroorzaakt werden tijdens de montage, hersteld volgens de onderstaande richtlijnen:
• beschadigde delen moeten worden ontroest en de lasbramen moeten worden verwijderd door
borstelen of zandstralen;
• aanbrengen van twee lagen zinkrijke verf (minstens 90% zink in de droge film), laagdikte
ongeveer 80 micron;
• het is verboden om A1-verf te gebruiken op het onbeschermde metaal.
• Het uitzicht van de gegalvaniseerde stukken wordt visueel gecontroleerd. Ze zullen geen nietverzinkte vlekken, blaasvorming, afdruipingen van zuur en asresten vertonen.
• Grijze en matte vlekken te wijten aan invasie van de legering zijn toegelaten, voor zover deze
lagen een goede hechting vertonen.
• De laagdikte wordt gemeten door middel van magnetische instrumenten, volgens de richtlijnen
van het monster, nadat het schoongemaakt en droog is; na verzinking vindt een nieuwe weging
plaats.
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• Elke levering wordt vergezeld van minstens 3 proefplaten die vervaardigd zijn uit hetzelfde
materiaal als de te verzinken stukken. Ze worden tegelijk met de elementen gegalvaniseerd en
zullen als referentie dienen voor de eventuele destructieve proeven die voorzien zijn in de norm.
• De afgekeurde materialen mogen niet opnieuw schoongemaakt en gegalvaniseerd worden.
Het te verzinken staal zal de volgende documenten naleven:
• EN ISO 1461: 2009 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen
voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden;
• EN ISO 14713 Deel 1 en 2: 2009 Revêtements Zinkdeklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor
de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie;
• EN ISO 12944 Deel 1 tot 4: Verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door
beschermende verfsystemen;
• Belgische Richtlijn Duplex (DBD 1197) "Kwaliteitscriteria voor de industriële toepassing van
organische lagen op thermisch verzinkt staal op een discontinue manier (Duplex-systeem);
GEMOFFELD STAAL
• Elementen uit verzinkt staal Z225.
• De elementen zijn gemetalliseerd en hun zichtvlakken zijn gemoffeld volgens de voorschriften
van de artikelen "83.31.3b" en "83.31.3d".
• Na de voorbereidende behandelingen worden de stalen profielen en de bevestigingselementen
in de werkplaats of op de bouwplaats bekleed met een corrosiewerende primer volgens de norm
[NBN EN ISO 12944-5].
• De verf zal een gemetalliseerd, gestructureerd uitzicht hebben, type zand / schuurpapier. De verf
moet in minstens 12 standaardkleuren bestaan, waarvan minstens 5 grijstinten. Definitieve kleur
naar keuze van de Architect.
• Het uitzicht van het zichtvlak van de gemoffelde stukken mag geen enkele beschadiging vertonen
waardoor het basismetaal te zien is. Bovendien zijn de verflagen schokbestendig en mogen ze niet
afbladderen aan de randen bij mechanische bewerkingen (boren, zagen, frezen, ponsen, enz.).
• Er mag geen storend kleurverschil te zien zijn tussen de aparte stukken. Voor toepassingen
buiten, moet er rekening gehouden worden met een evaluatieafstand van 5 meter.
• Alle profielen, platen en toebehoren in metalen uitvoering moeten worden gemoffeld met een
poeder uit dezelfde partij, zonder onderbreking. Wanneer er voor hetzelfde project bijkomende
bestellingen geplaatst worden, moet de aannemer een monster leveren aan de lakker om de
kleurverschillen te minimaliseren.

CONTROLES
• Goedkeuring van de gedetailleerde uitvoeringsplannen en van de verantwoordende
berekeningsnota's.
• Goedkeuring van de monsters (getande, gestrekte, uitgedreven platen, lattenrooster uit
metaal...)
• Goedkeuring van de TF en van de technische documenten.
• Goedkeuring van het model van bouten, moeren en/of alle andere bevestigingsstukken, op basis
van monsters.
• Overhandiging van de attesten betreffende de metallisatie en de verzinking.
• controle a posteriori van de overeenstemming van het uitzicht met het goedgekeurde monster
en van de algemene goede uitvoering (kromtrekking van de platen van de treden en bordessen,
bevestigingen, kwaliteit van de lassen, enz.)
• controle van de overeenstemming van het werk met de goedgekeurde uitvoeringsplannen en details, van de goede algemene uitvoering en van de naleving van de toleranties.
• zie ook de subtitel "controles" van de post "alkydlak op verzinkte metalen".
• Overhandiging van de tienjarige waarborg.
• Controle van de reiniging.
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REFERENTIEDOCUMENTEN
• GSV
• NBN B 03-004
• [TV 198] - Houten trappen (WTCB, 1995)
• [TV 196] - Balkons (WTCB, 1995)
• [STS 54] – Borstweringen (1994)
• [NBN ISO 3880]- Bouwwezen - Trappen - Woordenlijst - Deel 1 (1992)
• [NBN EN 131]– Ladders (1993)
• NBN EN 13241-1 (betreffende industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten)
• EN 12209:2003 (Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch bediende sloten, grendels
en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden)
• EN 1935: 2002 (Hang- en sluitwerk – Klepscharnieren met enkelvoudige as - Eisen en
beproevingsmethoden)

45.11.3z Treden en bordessen - cassetten uit verzinkt strekmetaal
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Betreft: Systeem van antislip veiligheidsvloer uit "geprofileerde cassetten" uit strekstaal
(warmverzinkt), die de treden van de trappen en de vloeren van de bordessen vormen. In een
buitenomgeving.
Met inbegrip van de draagprofielen van deze platen, alle bevestigingen en alle bijhorigheden.
De borstweringen en leuningregels maken het voorwerp uit van andere posten van dit B
Cf. meetstaat en detailplannen.
Zie ook de algemeenheden "45.11.3 - Metalen trappen" (de algemeenheden zijn van toepassing,
maar werden hier niet overgenomen).
Omvang van het werk en metingswijze:
Dit werk vormt een volledig geheel, niets voorbehouden noch uitgezonderd:
• het omvat de volledige studie voor uitvoering, met inbegrip van het bemeten van de onderdelen
om de opgelegde eisen te bereiken, met inbegrip van het opstellen van de verantwoordende
berekeningsnota’s en de uitvoeringsplannen en -details;
• het omvat de bescherming van de stukken, door warmverzinken;
• het omvat de zorgvuldige reinigingen vóór de voorlopige oplevering.

MATERIALEN
• ruw strekstaal, structuur van de maas voor te stellen in functie van de sterkte en het uitzicht, in
de grootteorde van 30.13.46.20 (lange diagonaal 30mm/korte diagonaal 13mm/band 4.6mm/dikte
2mm). Doorgang in de grootteorde van 20%. Gewicht van de plaat tussen 10 en 15KG/M2. Elke
cassette bestaat uit één enkel geplooid stuk uit gestrekte staalplaat;
• de overspanning van de cassette is gelijk aan zijn totale lengte en ligt in de grootteorde van 1,8m
zonder tussensteun. De dikte/diepte van de trede, de plaatdikte (min 2mm), enz. zijn
gedimensioneerd in functie van de belastingen waaraan ze onderworpen zijn en de te bereiken
eisen;
• Elke cassette is overlangs, in het midden van zijn breedte en vlak achter de tredeneus versterkt
met een rechthoekig profiel dat onder de trede verborgen is, op zijn kant geplaatst;
• een "omgekeerd L-profiel" dat ook voor de structuur dient, voltooit de cassette aan de
achterkant van de trede;
• de cassette is aan de zijkanten afgewerkt met zijwanden, die de stijfheid van het geheel
waarborgen, vervorming verhinderen en toelaten om de cassette aan de draagstructuur van het
bordes of aan de trapboom te bevestigen (cf. deel stabiliteit);
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Afbeelding van het principe van het te plaatsen systeem:

UITVOERING / VERWERKING
• Er wordt onderstreept dat de plannen en details van de Architect richtinggevende plannen zijn
die eisen inzake afmetingen en geometrische schikking van de bouwwerken bepalen, maar dat de
oppuntstelling van het bouwsysteem enkel en alleen onder de bevoegdheid van de Aannemer valt,
die er de volledige verantwoordelijkheid voor draagt. De gespecialiseerde aannemer staat in voor
het ontwerp van het bouwdeel en waarborgt zijn levensduur volgens de gebruikelijke termen van
de tienjarige waarborgen;
• De verantwoordende berekeningen zullen overeenstemmen met de specificaties van NBN B03002 en NBN B03-103;
• De Aannemer stelt de gedetailleerde uitvoeringsplannen op, met nauwkeurige aanduiding van de
gebruikte materialen en van de voorgestelde technische oplossingen;
• Uitvoering volgens goedgekeurde uitvoeringsplannen, met toepassing van de gewone regels van
het vak en volgens de specificaties van de fabrikant van het systeem;
De bouwwerken beantwoorden aan de volgende algemene richtlijnen:
• Belastingen: Algemene belastingen op trappen, belasting op treden = conform NBN B03-103 (cf.
ook het deel stabiliteit);
• De onderdelen worden verbonden door middel van lassen, bouten, schroeven;
• Bevestigingen: Alle bevestigingselementen zijn van roestvrij staal;
• Alle lasnaden worden geslepen, de schroefkoppen mogen nooit uitsteken; de vastgeboute
bevestigingen omvatten gekartelde borgringen. Geen enkel stuk mag een uitstekende of scherpe
rand vertonen, noch reliëfs die schaaf- of andere wonden zouden kunnen veroorzaken;
• De platen van strekstaal en het gaas worden gespannen, de maximale kromtrekking is
gepreciseerd in de uitvoeringstoleranties;
• Er wordt geen enkel rechtstreeks contact toegelaten tussen gegalvaniseerd staal en roestvast
staal: er moet een stuk tussengeplaatst worden dat een scheiding vormt voor het elektrolytisch
koppel;
• alle bevestigingsstukken bestaan uit roestvast staal of verzinkt staal, bouten en dopmoeren uit
roestvast chroom-nikkel-staal, van een verzorgd model; monsters ter goedkeuring voor te leggen;
• bescherming: verzinking naar rato van 650 g/m2 minimum. Volgens NBN I07-001 tot 007;
• Reconstructie van de bescherming aan de eventuele op de site gelaste verbindingen: voor te
stellen;
• zorgvuldige reiniging van het geheel van de bouwdelen vóór de oplevering;
BORDESSEN EN TREDEN
• Alle horizontale oppervlakken zijn antislip en beantwoorden aan de veiligheidsklasse
(slipweerstand):
→"R11" volgens [DIN 51130]
→"B" volgens [DIN 51097]
• De treden zijn ontworpen voor intensief gebruik;
• de treden en bordessen beschikken over een antislipneus met een speciaal profiel;
• De vervaardiging van de treden beantwoordt aan de eisen van de norm [DIN 24531-1];
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• Afmetingen van trede en bordessen: zie detailplannen.

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
UITVOERINGSTOLERANTIES
algemene toleranties:
• op de algemene buitenafmetingen van de bouwwerken = +2 mm tot -3 mm;
• op de afmetingen tussen onderdelen = ± 2 mm;
• op de inplanting ten opzichte van de andere bouwwerken die als referentie dienen = ± 5 mm;
• op de uitlijningen = ± 3 mm.
• op de afmetingen van de treden:
• hoogte = ± 2 mm;
• diepte aan de looplijn = ± 3 mm;
• op de horizontale en op de kromtrekking = 4 mm.
• wandsystemen uit platen van strekmetaal en middenscherm uit traliewerk:
• op loodrechte stand = 1 cm absoluut per verdieping;
• op de vlakheid = 4 mm onder een rei van 2 meter.
• maattoleranties van de profielen: volgens NBN B35-103.
De bovenstaande toleranties zijn niet cumuleerbaar.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
[STS 54];
[NBN B03-002] (Windbelasting op bouwwerken);
[NBN B03-103] (Werkingen op constructies);
[NBN I 07-001 tot 007];
[NBN 755];

METINGSWIJZE
Cf. plannen, detailplannen, meetstaten.

45.12

Borstweringen / leuningen op maat

45.12.9 Borstweringen / leuningen uit metaal
45.12.9a Borstweringen - met spijlen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Levering en plaatsing van buitenborstweringen bestaande uit rechthoekige, verticale stijlen uit
verzinkt staal, oppervlakteafwerking door elektrostatisch poederlakken, kwaliteit en kleur te kiezen
door de ontwerper uit het volledige gamma "gemetalliseerd - gestructureerd".
De afmetingen en het ritme van de borstwering zijn aangeduid op de plannen en details
De verticale stijlen hebben een doorsnede van minimum 50x20 mm
Dit werk vormt een coherent en volledig geheel, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
De volledige bevestiging van de borstwering in de ruwbouw (met inbegrip van de boringen voor de
verankering) maakt deel uit van dit artikel. Alle bevestigingen bestaan uit roestvast staal (tenzij ze
niet geschikt zijn voor het materiaal van de borstwering) en zijn in voorkomend geval voorzien van
een systeem van thermische onderbreking.
Dit werk omvat de levering en plaatsing van de volledige borstweringen, de bescherming van alle
metalen oppervlakken en de afwerking van de zichtbare delen van de stukken waarvan hierboven
sprake, in het algemeen alle bijhorigheden voor de uitvoering en de bevestigingen in de andere
bouwdelen.
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Dit werk omvat ook de verzorgde reiniging van alle oppervlakken vóór de voorlopige oplevering.
Het contract houdt een resultaatsverplichting in voor wat betreft de bestandheid van de
borstweringen tegen belastingen; het bouwdeel moet in dat opzicht voldoen aan de eisen van
STS 54 en, voor de bouwdelen buiten, aan die van NBN B03-004, jongste uitgave, en van NBN B
03-002-1 en -2; het werk omvat dus de studie van de opbouw van de elementen en van hun
bevestiging, alsook de overeenkomstige verantwoordende nota's.
Een overzichtsplan wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Architect. Alle delen uit staal
zijn beschermd door elektrisch verzinken. De zichtvlakken zijn warmgelakt volgens de voorschriften
van de artikelen 83.31.3b en d. De verf zal een gemetalliseerd getextureerd uitzicht hebben.
De verf moet in minstens 12 standaardkleuren bestaan, waarvan minstens 5 grijstinten.
Definitieve kleur naar keuze van de Architect.
De bevestigingen worden uitgevoerd door middel van schroeven van roestvast staal.
De post omvat alle bijhorigheden, meer bepaald het schilderwerk, de dichtingen, alle bevestigings-,
vastmetselings- en aansluitmiddelen, enz.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
De verantwoordende berekeningsnota's van de opbouw van de stijlen zullen door de aannemer te
gelegener tijd ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Architect
Bevestigingen van de metalen elementen in de structurele bouwdelen; volgens de aanduidingen
op de architectuurdetails, in de betonstructuren door vastmetseling met krimpvrije mortel van
gelaste staven en/of haken, of door mechanische bevestigingsstukken en chemische ankers; de
oppuntstelling van het bevestigingssysteem moet door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de Ingenieur en de Architect.
Bevestiging van de metalen profielen en platstukken in de structurele bouwdelen, volgens de
aanduidingen van de architectuurdetails:
• Geen enkel stuk mag scherpe, uitstekende randen vertonen, noch reliëfs die verwondingen
zouden kunnen veroorzaken; de uiteinden van de regels zijn gesloten met gelaste platen.
• Geschilderde afwerking van de leuningregels en de consoles en platen, volgens de voorschriften
van de post "alkydlak op verzinkte metalen" (zie hoofdstuk P.07).
Er wordt geen enkel rechtstreeks contact toegelaten tussen gegalvaniseerd staal en roestvast staal:
er moet een stuk tussengeplaatst worden dat een scheiding vormt voor het elektrolytisch koppel.
Zorgvuldige reiniging van de borstweringen en van alle bereikbare oppervlakken van de metalen
bouwdelen vóór de voorlopige oplevering.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de noodzaak van een perfecte coördinatie van
dit werk met de dichtingswerken en de terras-, schrijnwerk- en gevelwerken.
Uitvoeringsdetail, berekeningsnota van de borstwering (doorsnede + bevestigingen) en
berekeningsnota van de onderdelen van de onderliggende structuur waarin de borstwering
bevestigd wordt, moeten voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Ontw.
Monster van volledige borstwering ter goedkeuring voor te leggen aan de werfleiding.

SPECIFIEKE CONTROLES
Goedkeuring van de opbouw van de beglazingen aan de hand van documenten en
verantwoordende nota's, omvattende het bewijs van het welslagen van de proeven op de belasting
van de voorgestelde beglazingen, aanduiden van de specifieke kwaliteit van de beglazingen in
verband met de afwezigheid van bekleding op hun sneden.
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Voorafgaande technische keuring van de beglazingen op de levering, controle van de totale dikte,
controle van de behandeling van de sneden.
Voorafgaande technische keuring, aan de hand van documenten, van de verschillende producten
en toebehoren voor de plaatsing, van de siliconenkitten, van de trillingwerende en
dichtingsbanden of -stukken, van de mechanische bevestigingsstukken, van de eventuele
chemische pluggen.
Overhandiging van het Qualicoat-attest.
Controle van de algemene goede uitvoering.
Controle van de reinigingen vóór de voorlopige oplevering, nazicht van de volledige verwijdering
van de etiketten.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
STS 54 "borstweringen".
NBN B03-004, jongste uitgave.
NBN B 03-002-1 en -2:1988 "Windbelasting op bouwwerken".

METINGSWIJZE
Volgens plannen, details en meetstaten.

45.12.9b Metalen poorten - met spijlen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Draaipoort, volgens plannen en details van de Architect.
Het werk hoort bij art. "45.12.9a - Borstweringen - verticale spijlen" van dit B en bij de ouderelementen (algemeen) waarvan het de voorschriften naleeft, en in het bijzonder die met
betrekking tot het materiaal, de oppervlaktebehandelingen, de bekleding, het uitzicht...
Het werk integreert zich harmonieus in het geheel in het bijzonder en in de gebouwschil in het
algemeen.
De volledige bevestiging van het poortje in de ruwbouw (met inbegrip van de boringen voor de
verankering) maakt deel uit van dit artikel (alle bevestigingen bestaan uit roestvast staal), alsook de
scharnieren en alle bijhorigheden voor de bevestiging en het volledige hang- en sluitwerk ervan.
De draaipoorten worden gemonteerd op stevige scharnieren, waarvan de modellen door de
gespecialiseerde aannemer gekozen moeten worden in functie van het gewicht van het hek en de
voorzienbare belastingen waaraan het kan worden blootgesteld.
Het geheel mag geen mechanische vervormingen ondergaan door het gewicht van eventuele
klimmers.
Bijgevolg worden uitvoeringsdetails, berekeningsnota's van de poort en berekeningsnota van de
onderliggende structuur waarin de borstwering wordt bevestigd voorgelegd aan de Ontw., en
meer bepaald aan het studiebureau stabiliteit.
Het geheel wordt bemeten om bestand te zijn tegen een horizontale belasting van 100 kg/M1.
Het geheel voldoet aan NBN B03-004.
De post omvat alle bijhorigheden, en meer bepaald die met betrekking tot de dichtheid van de
verbinding van het bouwdeel met de ruwbouw waarin het opgenomen is.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.
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METINGSWIJZE
Volgens plannen, details en meetstaten.

45.12.9c Dubbele metalen leuningregel
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het werk voldoet aan het volgende art. van dit B en de voorschriften die erin vermeld staan:
"02.19.1f
Toegangen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)".

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
Levering en plaatsing van een dubbele ronde leuningregel uit staalbuis Ø40mm, warmgelakt staal .
• Type: dubbel (2 regels ronde doorsnede) (voor gebruik door PBM)
• Bevestiging door lassen aan een platstuk uit staal, dat op zijn beurt bevestigd is:
→verankering aan de ruwbouw - algemeen geval
→verankering op specifieke steunen zoals stalen borstweringen.
• Vorm: volgens de detailtekeningen
• Uitwendig profiel: diameter 40 mm (voor gebruik door PBM)

UITVOERING / VERWERKING
• Assemblage van de leuningregel: volgens instructies en met het toebehoren van de fabrikant
• Plaatsingswijze: bovenkant van het profiel op maximum 0,90 m boven de vloer. Montage op
dubbele steunen die om de 1,00 m aan de muur vastgeschroefd moeten worden (0,80 m in de
drukke circulaties en op lichtere muursteunen type gipsplaat). Op maximum 20cm aan weerszijden
van een draaiende hoek. In het geval van bevestiging op metalen elementen, wordt de afstand
tussen de bevestigingen aangepast aan de modulatie en het type van steun, kan ook aangepast
worden en vervangen worden door een soortgelijke steun uit staal.
• Minimale afstand tussen de muur en de leuning: volgens detailplan
• Perfecte continuïteit van de leuningregel
• Geometrie: lineair, en doorlopend (voor gebruik door PBM), onderling evenwijdig en evenwijdig
met de tredeneuzen. Regelmatige lijnen zonder haperingen noch uitsprongen.

METINGSWIJZE
Volgens plannen, details en meetstaten.

45.2

Trap- en borstweringselementen

45.27

Bijzondere elementen voor trappen

45.27.9 Bijzondere elementen voor trappen
45.27.9a Verankerde muursteun voor toegangsladder tot het dak
BESCHRIJVING
Bevestigingsstang voor toegangsladder.

- Definitie / Omvat
Levering, verwerking, bevestiging en alle bijhorigheden inbegrepen.

MATERIALEN
principe:
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• De bevestigingsstang dient om een ladder te bevestigen die ertegen wordt geplaatst en wordt
opgehangen aan de twee uitspringende haken;
• Zo verhindert de bevestigingsstang dat de ladder zijdelings of naar achteren kantelt;
• Het werk wordt uitgevoerd door bevoegde personen en in overeenstemming met de instructies
van de fabrikant;
• De bevestigingsstang is stevig op de hoofdstructuur aan de ruwbouw bevestigd door middel van
minstens 4 rvs verankeringsbouten, die bemeten zijn volgens het type van drager, met een
diameter van 12 mm en een lengte van minstens 100mm;
• De gekozen bevestigingsstang laat toe om ladders zonder haken te gebruiken;
• Een systeem, dat integraal deel uitmaakt van de bevestigingsstang, laat toe om de ladder er
stevig aan te bevestigen met het doel om de veiligheid te verhogen;
• De bevestigingsstang kan worden geïnstalleerd in combinatie met eender welke gevelbekleding
of dakbedekking: metaal, hout, dakpan, lei en andere;
• De bevestigingsstang wordt stevig aan de draagstructuur bevestigd en heeft een voldoende
weerstand tegen belastingen conform de eisen ter zake;
• De Aannemer bewijst aan de Ontw. dat het materiaal duurzaam is en bestand is tegen corrosie;

METINGSWIJZE
Cf. plannen, details en meetstaten.

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 75 van 75

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN - Voorlopige versie

TECHNISCHE BEPALINGEN

BBB nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009
2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET VERSCHEIDENE
FUNCTIES – BESTEK TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN

Loten: Groepen: -

Lokalisatie:

De Rooverelaan 9 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Aanbestedende overheid
(AO)

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Ontwerper (Ontw.):

B612 Associates
Waterloosesteenweg 1253 1180 Ukkel

5 T5 GEVELSLUITINGEN / BINNENAFWERKINGEN.........................................................................................5
51 LICHTE WANDEN EN AFWERKINGEN VAN DE BINNENMUREN.......................................................................5
51.1 Vaste lichte scheidingswanden (Opm.: het type van geraamte wordt uiteengezet in het artikel). 5
51.11 Vaste lichte holle wanden.............................................................................................................8
51.11.1 Parement uit platen/panelen op basis van gips.........................................................................9
51.11.1a Parement uit platen/panelen op basis van gips.......................................................................9
51.2 Vaste lichte voorzetwanden (en lambrisering).............................................................................12
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 1 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

51.21 Vaste lichte voorzetwanden (en lambrisering) op geraamte......................................................12
51.21.1 Parement uit platen/panelen op basis van gips.......................................................................12
51.21.1a Parement uit platen/panelen op basis van gips.....................................................................14
51.21.9 Inspectieluik in de muur voor technische kokers.....................................................................15
51.21.9 Inspectieluik in de muur voor technische kokers_EI30 automatische sluiting..........................15
51.22 Vaste lichte voorzetwand uit panelen die zonder geraamte bevestigd worden.........................17
51.22.3 Parement uit platen/panelen op basis van hout......................................................................17
51.22.3x Binnenbekleding uit brandwerende multiplexplaten (dikte 18mm).......................................17
51.5 Binnenbepleisteringen..................................................................................................................17
51.52 Voorbereiding van de ondergrond.............................................................................................22
51.52.2 Voorbehandeling.....................................................................................................................23
51.52.2a Hechtingslaag........................................................................................................................23
51.52.3 Versterking van de wapening (overbrugging)..........................................................................23
51.52.4 Eindprofiel...............................................................................................................................23
51.54 Gipsbepleistering........................................................................................................................24
51.54.1 Gipsbepleistering in 1 laag (± 10 mm).....................................................................................24
51.54.1a Gipsbepleistering in 1 laag, droog voorgemengd / gebruiksklaar.........................................24
51.55 Cement- en/of kalkpleister.........................................................................................................25
51.55.1 Cementbepleistering...............................................................................................................25
51.55.1a Cementbepleistering zonder afwerklaag...............................................................................25
51.6 Andere binnenbekledingen (gelijmd, gecementeerd of mechanisch bevestigd)..........................26
51.61 Muurbekledingen uit keramische tegels.....................................................................................26
51.61.1 Muurbekledingen uit keramische tegels..................................................................................28
51.61.1a Muurbekledingen uit keramische tegels................................................................................28
51.61.1x Muurbekledingen uit keramische tegels - Bekleding van de badranden................................30
52 DICHTMAKEN EN ISOLEREN VAN DE BINNENWANDEN.............................................................................31
52.4 Isolatie..........................................................................................................................................31
52.41 Isolatie uit platen........................................................................................................................31
52.41.3a Isolatie uit platen – houtvezel – cement, voorgeschilderd.....................................................32
52.42 Isolatie in rollen/matten.............................................................................................................32
52.42.1 Isolatie in rollen/matten - kunststof........................................................................................33
52.42.1x Akoestische isolatie van de binnenvloeren - vernet polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur...............................................................................................................................................33
52.43 Spuitisolatie................................................................................................................................33
52.43.1 Spuitisolatie - kunststoffen......................................................................................................34
52.43.1a Spuitisolatie - polyurethaan (PUR).........................................................................................34
53 DEKVLOEREN EN BINNENVLOERBEDEKKINGEN.......................................................................................35
53.1 Onderlagen...................................................................................................................................41
53.11 Egalisatie- of vulonderlagen........................................................................................................41
53.11.1 Egalisatie- of vulonderlagen op basis van gebonden granulaten.............................................41
53.11.1x Egalisatie- of vulonderlagen - isolerend (e=8cm)...................................................................42
53.2 Dekvloeren...................................................................................................................................42
53.23 Zwevende vloeren......................................................................................................................43
53.23.1 Cementgebonden zwevende vloeren......................................................................................44
53.23.1a Cementgebonden zwevende vloeren.....................................................................................44
53.23.1x Zwevende vloeren - gepolijst beton........................................................................................45
53.23.1y Akoestisch complex - betonplaat op elastische vloerbalken...................................................46
53.3 Vloeren van het type bedrijfsvloer...............................................................................................47
53.32 Vloeren van het type bedrijfsvloer op basis van hars.................................................................47
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 2 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

53.32.2 Vloeren van het type bedrijfsvloer op basis van hars, systemen in een dikke laag (epoxide of
poly.......................................................................................................................................................48
53.32.2x Multifunctionele sportvloer PUR 9+2 mm..............................................................................48
53.5 Binnenvloerbedekkingen..............................................................................................................52
53.51 Vloerbedekking uit keramische tegels........................................................................................56
53.51.1 Vloerbedekking uit keramische tegels.....................................................................................57
53.51.1x Vloertegels - antislip...............................................................................................................57
53.51.1y Vloertegels - antislip - schokbestendig (dikte 15 mm)............................................................57
53.55 Soepele vloerbedekkingen..........................................................................................................58
53.55.2 Soepele, houtachtige vloerbedekkingen..................................................................................61
53.55.2b Soepele, houtachtige vloerbedekkingen - Kurk in platen.......................................................61
53.55.3 Synthetische en plastische soepele vloerbedekkingen (lino, PVC, …)......................................65
53.55.3a Synthetische en plastische soepele vloerbedekkingen - Linoleum..........................................65
53.55.9 Soepele vloerbedekkingen - Speciale elementen....................................................................67
53.55.9a Multifunctionele puntelastische sportvloer............................................................................67
53.55.9b Sportvloer - Markering en lijnen op de vloer..........................................................................67
53.6 Bijzondere elementen en afwerkingen.........................................................................................67
53.61 Plinten........................................................................................................................................67
53.61.1 Plinten uit keramische tegels...................................................................................................67
53.61.1a Plinten uit keramische tegels.................................................................................................67
53.61.4 Houten plinten.........................................................................................................................68
53.61.4b Plinten van composiethout....................................................................................................68
53.66 Profielen en kaders.....................................................................................................................69
53.66.1 Scheidingsprofielen.................................................................................................................69
53.66.1a Scheidingsprofielen................................................................................................................69
53.66.2 Kaders voor deurmatten..........................................................................................................70
53.66.2a Deurmatkaders, uit metaal....................................................................................................70
53.67 Deurmatten................................................................................................................................70
53.67.2 Deurmatten uit kunststof........................................................................................................71
53.67.2d Rubberen mat........................................................................................................................71
53.69 Bijzondere elementen................................................................................................................71
53.69.1 Podotactiele bekledingen - PBM..............................................................................................71
53.69.1a Podotactiele bekledingen op de bordessen van de trappenhuizen........................................71
54 VERLAAGDE PLAFONDS EN AFWERKING VAN DE BINNENPLAFONDS ............................................................72
54.1 Plafondbekledingen......................................................................................................................72
54.12 Voorbereiding van de ondergrond.............................................................................................76
54.12.3 Voorbereiding van de ondergrond - Versterking wapening (overbrugging)............................76
54.19 Plafondbekledingen - Gespoten.................................................................................................77
54.19.1 Plafondbekledingen - Gespoten akoestisch isolatiepleister.....................................................77
54.19.1a Plafondbekledingen - Gespoten akoestisch isolatiepleister (dikte ± 35 mm).........................77
54.3 Opgehangen plafonds (Opm.: de draagstructuur wordt uiteengezet in het artikel).....................79
54.31 Opgehangen plafonds - Systeem met lamellen/platen/panelen.................................................79
54.31.1 Opgehangen plafonds - bekleding uit lamellen/platen/panelen op basis van gips..................79
54.31.1x Opgehangen plafonds uit gipsplaten - geen eis inzake brandstabiliteit.................................81
54.31.1y Opgehangen plafonds uit gipsplaten - EI90...........................................................................81
54.31.4 Opgehangen plafonds - Bekleding uit metalen lamellen/platen/panelen...............................81
54.31.4x Opgehangen plafonds – Akoestisch systeem met smalle, stalen lamellen. Geperforeerd, demonteerbaar. Brandstabiel 1/2 uur......................................................................................................82
54.6 Bijzondere elementen en afwerkingen.........................................................................................83
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 3 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

54.61 Plafonds - Luiken.........................................................................................................................83
54.61.1 Plafonds - Luiken......................................................................................................................83
54.61.1a Plafonds - Luiken....................................................................................................................83
55 BINNENSCHRIJNWERK.....................................................................................................................84
55.2 Binnendeuren...............................................................................................................................84
55.21 Houten binnendeuren................................................................................................................93
55.21.9 Binnendeuren van massief hout..............................................................................................94
55.21.9a Draaiende binnendeuren zonder EI........................................................................................95
55.21.9b Draaiende binnendeuren EI30...............................................................................................95
55.21.9c Draaiende binnendeuren EI60................................................................................................95
55.6 Bijzondere elementen en toebehoren..........................................................................................95
55.61 Vensterbanken (en andere bladen)............................................................................................95
55.61.1 Vensterbanken (en andere bladen) uit hout............................................................................97
55.61.1x Vensterbanken in geschilderd hout (geschilderd MDF)..........................................................97
55.62 Aanvullend of bijzonder hang- en sluitwerk...............................................................................98
55.62.1 Scharnieren en paumelles.......................................................................................................99
55.62.1a Scharnieren en paumelles......................................................................................................99
55.62.2 Deursloten...............................................................................................................................99
55.62.2a Deursloten.............................................................................................................................99
55.62.5 Sluitsysteem..........................................................................................................................100
55.62.5a Mechanisch sluitsysteem.....................................................................................................100
55.65 Ingewerkte of uitwendige elementen van een binnenschrijnwerk van deur/venster..............101
55.65.6 Ingewerkte of uitwendige elementen van een binnenschrijnwerk van deur/venster - Deurstoppen................................................................................................................................................101
55.65.6 Ingewerkte of uitwendige elementen van een binnenschrijnwerk van deur/venster - Deurstoppen......................................................................................................................................................101
55.65.9 Luchtdoorgangsinrichtingen voor de ventilatie.....................................................................102
55.65.9a Binnen gemonteerde luchtdoorgangsinrichtingen: Doorgangsopeningen (DO)..................102
55.69 Signaletiek................................................................................................................................102
55.69.1 Zichtbaarheidsmotief op beglazing........................................................................................102
57 BINNENTRAPPEN EN -LEUNINGEN....................................................................................................102
57.1 Volledige borstweringen en trappen..........................................................................................102
57.12 Borstweringen / leuningen op maat (Opm.: volgens detailplan)..............................................102
57.12.3 Borstweringen / leuningen uit metaal > verwijzing naar § 23.32..........................................104
57.12.3x Dubbele metalen leuningregel - warmgelakt staal..............................................................104
57.12.3y Metalen borstwering - trap..................................................................................................104
58 VAST BINNENMEUBILAIR...............................................................................................................105
58.1 Keukenmeubilair.........................................................................................................................106
58.19 Keukenmeubilair.......................................................................................................................109
58.19.1 Keukenmeubilair....................................................................................................................109
58.19.1a Keukenmeubilair..................................................................................................................109
58.2 Meubilair voor badkamer / sanitaire lokalen..............................................................................109
58.25 Meubilair voor badkamer / sanitaire lokalen - Toebehoren.....................................................109
58.25.9 Meubilair voor badkamer / sanitaire lokalen - Speciale toebehoren.....................................109
58.25.9a Opvouwbare luiertafel in plastic met antibacteriële bescherming.......................................109
58.4 Inbouwkasten.............................................................................................................................110
58.49 Inbouwkasten...........................................................................................................................110
58.49.1 Deuren van het type wandkast..............................................................................................110
58.49.1a Deuren van het type wandkast............................................................................................110
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 4 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

58.7 Binnenmeubilair - Bijzondere elementen...................................................................................112
58.79 Binnenmeubilair - Bijzondere elementen.................................................................................112
58.79.2 Scheidingswanden en -deuren, opgehangen.........................................................................112
58.79.2a Dunne scheidingswanden en -deuren uit decoratief massief laminaat................................112
58.9 Reglementaire signaletiek..........................................................................................................113
58.91 Pictogrammen..........................................................................................................................113
58.91.1 Pictogrammen.......................................................................................................................113
58.92.7a Pictogrammen en kaders voor plannen van de verdiepingen..............................................113

5

T5 Gevelsluitingen / Binnenafwerkingen

51

Lichte wanden en afwerkingen van de binnenmuren
BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
Pro memorie, zijn begrepen in de prijs van de posten:
de zones die hier en daar uitgevoerd moeten worden met gipsplaten, wanneer de ondergrond niet
kan worden bepleisterd (bijvoorbeeld: op hout, heterocliete materialen...) ; de versterkingsnetten,
de profielen, de versterkingsstroken, de membranen, de soepele afdichtingen en/of afdichtingen
met schuim, de versterkingen uit hout of staal die nodig zijn in de wanden of bijzondere elementen
in structuren uit platen. Met inbegrip van alle bijhorigheden die er betrekking op hebben.
Voor de diverse types wanden wordt de Aannemer verwezen naar de meetstaat, die voorrang
heeft op dit BBB voor wat betreft de voorschriften, de plaatsaanduidingen en de meetcode.
In het bijzonder voor wat betreft:
• de principestructuur van de wanden, hun opbouw... (2x2 platen, voorzetwanden, isolatie, enz.)
• de brandweerstand.
• de vochtwerendheid
• de akoestische weerstand
• enz. ;
Ter herinnering: alle materialen, toebehoren en maatregelen die nodig zijn om de
EPB-voorschriften, de akoestische voorschriften en de voorschriften op het vlak van
brandveiligheid na te leven, zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de diverse posten en/of
van de aanneming in haar geheel beschouwd, en dit zelfs als ze niet het voorwerp van een
specifieke post uitmaken, zowel voor het deel architectuur (voorwerp van dit BBB) als voor de
delen stabiliteit en speciale technieken.
Om dubbele aanduidingen en risico's van fouten te vermijden, geven de meeste artikelen van dit
BBB geen aanduiding over de locatie van de uit te voeren taken, maar wordt de locatie van een
taak in de meetstaten vermeld.

51.1

Vaste lichte scheidingswanden (Opm.: het type van
geraamte wordt uiteengezet in het artikel)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "vaste lichte scheidingswanden" omvat alle leveringen en werken voor de realisatie van
de lichte wanden, om een perfect afgewerkt en/of schilderklaar bouwdeel te vormen. In
overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestekbestek,
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e posten vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat,
hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten :
· in voorkomend geval de studies en de proeven (met betrekking tot de opgelegde prestatie op
het vlak van geluidsisolatie en/of structurele en brandweerstand);
· het traceren en/of loodrecht stellen van wanden, plafonds, omkastingen…;
· de levering en de montage van de nodige draagstructuren uit hout of metaal, met inbegrip van
alle verbindings- en/of verankeringselementen;
· het leveren en plaatsen van versterkingen voor de bevestigingen of de ophanging;
· het maken van eventuele uitsparingen voor de inbouw van leidingen, inbouwtoestellen of
toegangsluiken, alsook de bijhorende randafwerking voor inbouwelementen;
· het leveren en plaatsen van de bekledingsplaten, met inbegrip van de bevestigingsmiddelen;
· het leveren en plaatsen van de eventuele akoestische en/of brandwerende isolaties;
· het schilderklaar afwerken van de bekledingsplaten, met inbegrip van de oppervlakte- en
randafwerkingen, alsook alle versterkingsstukken;
· het naderhand zorgvuldig bijwerken van de doorvoeren van technische installaties en/of
kleine onvolkomenheden.

MATERIALEN
Alle gebruikte materialen (bekledingsplaten, draagstructuur, bevestigingsmiddelen, enz.) moeten,
in functie van hun plaats, bestand zijn tegen corrosie, schimmels en insecten.
Met karton omhulde gipsplaten
· Gipskartonplaten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de norm [NBN EN 520]. De
platen zijn samengesteld uit een gipskern waarvan beide zijden bekleed zijn met sterk,
lichtgrijs gekleurd karton. De zichtzijden van de platen beantwoorden aan de eisen op het vlak
van afwerkingsgraad en uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 233] "Lichte
binnenwanden".
· Uitvoeringstolerantie: normale klasse
· Afwerkingsgraad: F2b. Klasse F3 zal worden beschouwd als een supplement van de afwerking
en zal in vierkante meter gerekend worden.
· In lokalen met een hoge vochtigheidsgraad (sanitaire lokalen) zijn er standaardplaten met een
verbeterde vochtbestendigheid en een gering absorptievermogen voorzien (de gipskern is dan
behandeld met een bitumenemulsie en bekleed met lichtgroen karton).
· Alle toebehoren, zoals bevestigingsmiddelen en speciale voegproducten, worden geleverd
door de fabrikant van de platen en zijn in deze post begrepen. De platen worden droog,
horizontaal en op een vlakke ondergrond opgeslagen. Ze worden beschermd tegen elke
mogelijke beschadiging (bv. door mortelspatten...).
Multiplex
· Multiplexplaten bestaan uit een oneven aantal geschilde houtbladen, samengevoegd door
verlijming, waarbij de houtvezels symmetrisch t.o.v. de centrale draad geplaatst worden; de
draden van opeenvolgende bladen vormen telkens een hoek van 90°.
· Kwaliteit van de verlijming: minimum 24-20 droog binnenklimaat / 03-67 vochtig
binnenklimaat / 03-100 buitenklimaat - beperkte tijd / 72-100 buitenklimaat - onbeperkte tijd.
Zijnde verlijmingsklasse 1 / 2 / 3 volgens de norm [NBN EN 314-2].
· Niet-toegelaten gebreken:
o in de binnenlagen: rot, vergaan hout, niet-gezonde kwasten, overlappende lagen,
opengebarsten voegen, losse kwasten, gaten en blazen.
o in de buitenlagen: rot, vergaan hout, niet-gezonde kwasten, barsten en spleten, open
voegen, wormsteken, insectengaten, vullingen die niet bestand zijn tegen
buitenomstandigheden, pluizig hout, tussenschors, blazen.
o volgende fabricagegebreken bij multiplex zullen afkeuring tot gevolg hebben: open voegen
tussen de lagen of tussen twee stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen,
uitgevoerde reparaties, blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie, pluizig hout, tussenschors en
blazen.
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Toepassing

Gebruiksklasse
(volgens ENV 6354)

Lijmklasse
(volgens EN
314-2)

Referentienorm

Referentie van de
fineerlagen
buiten

Droog inwendig

I

1

Structuurplaten
EN 636-1

K-L-M-N-O

Vochtig inwendig

II

2

Structuurplaten
EN 636-2

F-G-H-I-J

Vochtig inwendig

III

3

Structuurplaten
EN 636-3

A - B- C - D - E

Volhouten platen
Overeenkomstig [NBN EN 12775] - Volhoutplaten - Indeling en begripsbepalingen (2001)
MDF (Medium Density Fiberboard)
· Vlakke geperste vezelplaat op basis van houtvezels, gedroogd en door middel van harsen met
elkaar verbonden.
· Technische specificaties:
o - volumieke massa tussen 600 en 900 kg/m3
o - buigsterkte tussen 20 en 40 N/mm2
o - elasticiteitsmodulus tussen 2000 en 3000 N/mm2
o - De MDF platen voor schrijnwerk: Aanbevelingen voor de verwerking en de plaatsing - 2de
deel (WTCB - Praktijk, nr. 1997/2)
OSB-platen
Overeenkomstig de norm [NBN EN 300] - Platen met lange, smalle, gerichte spanen (OSB) Begripsbepalingen, indeling en eisen (1997).
HPL-platen (Decoratieve hogedruklaminaatplaten)
Decoratieve hogedruklaminaten (HPL) en aanverwante platen. 1e deel: Materialen (WTCB - Uit de
praktijk, nr. 2000/1)
Decoratieve hogedruklaminaten (HPL) en aanverwante platen. deel 2: Verwerking in
binnenschrijnwerk (WTCB - Uit de praktijk, nr. 2000/2)
Kunstharsplaten
Bouwplaten op basis van thermohardende kunstharsen die versterkt zijn met cellulosevezels.
De twee zijden van de platen zullen een decoratieve bekleding hebben.
De platen zijn geschikt voor buitengebruik en/of gebruik in vochtige lokalen (badkamers).
Houten latwerk
Al het structuurhout zal beantwoorden aan de eisen van [STS 31 + 32] betreffende het
"Timmerwerk: Dakschrijnwerk" en [NBN EN 942] - Hout voor schrijnwerkerij - Algemene indeling
van de houtkwaliteit (1996). Het hout zal een kleurloze zwam- en insectenwerende behandeling
hebben ondergaan volgens procedé A1 in overeenstemming met [STS 04.3]; het
impregneringsattest wordt op verzoek van de ontwerper voorgelegd. De vochtigheidsgraad van het
hout is lager dan 18%.
Verbindingsmiddelen
Alle aangewende verbindingsmiddelen (spijkers, bouten, pennen, schroeven, nieten, lijmen...)
beantwoorden aan [STS 06.8] - Verbindingsmiddelen voor timmerwerk (1990). Alle metalen
onderdelen zullen een corrosiewerende behandeling ondergaan hebben die kan bestaan uit een
galvanisatie of cadmiëring overeenkomstig de Belgische en/of Europese normen.

UITVOERING / VERWERKING
Algemeen
Met het oog op een onberispelijke uitvoering worden de voorziene afwerkingen uit platen
uitgevoerd door een gespecialiseerde (onder)aannemer.
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Alvorens het werk aan te vatten, moet de aannemer zich informeren over de
uitvoeringsomstandigheden. De werken zullen worden uitgevoerd in een regen- en winddichte
ruimte en, bij risico’s op vervormingen als gevolg van overvloedig vocht, in een droog gebouw.
De aannemer controleert of de ondergrond voldoende vlak, haaks, droog, proper, stabiel en
coherent is en maakt de ondergrond waar nodig geschikt. Indien zichtbare gebreken aanleiding
zouden kunnen geven tot een nefaste uitvoeringskwaliteit, zal de opdrachtnemer de ontwerper
hiervan tijdig op de hoogte stellen.
Bij het aanbrengen van de bekledingsplaten houdt de aannemer rekening met de bestaande
situatie, d.w.z. doorhangende balken, consoles, reeds geplaatste en/of nog te plaatsen technische
installaties, leidingen… In samenspraak met de diverse installateurs voorziet hij hiertoe de nodige
uitsparingen, versterkingen… rekening houdend met de vereiste afwerking. Op verzoek van de
Ontw. zal de opdrachtnemer de nodige werktekeningen voorleggen.
De afwerkingen en de bevestigingen moeten weerstaan aan de diverse belastingen waaraan het
geheel onderworpen is in functie van het gewicht van de aan de afwerking opgehangen structuren
en/of van de aan de afwerking bevestigde elementen.
De bevestiging van het geheel aan de dragende structuren gebeurt volgens het voorstel van de
aannemer. De aannemer legt desgevallend de door hem opgestelde uitvoeringsplannen voor.
Eventuele schoren en stempelingen zijn inbegrepen. Bij de plaatsing van de bekledingsplaten
wordt er rekening gehouden met de voorschriften van de fabrikant van de platen, lijmen,
bevestigingsmiddelen en/of de achterliggende draagstructuur waarop ze moeten worden
bevestigd.
Studies
Wanneer bijzondere prestaties geëist worden op akoestisch vlak en/of vanuit het oogpunt van de
structurele en brandweerstand, zal de aannemer, door zich op het dossier voor de opdracht voor
werken plannen te baseren, een studie uitvoeren om de voorgeschreven prestatieklassen te
bereiken, in overeenstemming met de normen die vermeld zijn in de uitvoeringsdocumenten die
als referentie dienen.
Uitzettingsvoegen
De aannemer is verantwoordelijk voor een barstvrije uitvoering van de muur- en
plafondbekledingen en zal uitzettingsvoegen aanbrengen volgens de aanduidingen op de plannen,
de voorschriften van de fabrikant en/of volgens zijn ondervinding. Indien bijkomende
bewegingsvoegen voorzien moeten worden om scheurvorming in de ondergrond op te vangen,
dan legt hij dit probleem aan de ontwerper voor.
Brandbeveiliging
De platen moeten voldoen aan de eisen op het vlak van brandweerstand en brandreactie in functie
van het type van gebouw en de bestemming van de lokalen waar ze deel van uitmaken.

CONTROLES
De samenstelling van de voltooide muren / plafonds / … moet voldoen aan alle eisen die
geformuleerd zijn in het bijzonder bestekbestek en/of door de brandweer geformuleerd werden
op het gebied van akoestische isolatie en brandweerstand. In functie van de voorgeschreven
afwerking zullen de oppervlakken en de aansluitingen op de andere bekledingen (bepleistering…)
een verzorgd en schilderklaar werk vormen.

51.11

Vaste lichte holle wanden

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en plaatsing van alle materialen voor het realiseren van niet-dragende,
holle binnenscheidingswanden (en eventueel de geïntegreerde verticale omkastingen voor
leidingen), met inbegrip van de volledige draagstructuur, de platen, de voorgeschreven
isolatiematerialen, de bevestigingsmiddelen en de schilderklare afwerking.
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Het geheel moet beantwoorden aan TV 233 "Lichte wanden" van het WTCB en aan de richtlijnen
die gegeven worden door de fabrikant.
De opbouw van de wanden moet voldoen aan de eisen op het vlak van akoestische isolatie en/of
brandveiligheid (brandweerstand/brandreactie) en/of het veilig gebruik en de geschiktheid voor de
toepassing en/of de thermische isolatie.
Afhankelijk van de situatie wordt er aanvullende isolatie voorzien bij de montage en/of wordt er in
de fabriek op de platen isolatie aangebracht, om te voldoen aan de prestaties die respectievelijk
geëist worden voor de akoestische isolatie volgens [NBN S 01-400-1] en/of de brandweerstand op
basis van de klassen uit [NBN EN 13501-2] (of [NBN 713-020] zolang die nog van toepassing is).

UITVOERING / VERWERKING
Draagstructuur
De binnenwanden worden geplaatst volgens de voorschriften van [TV 233] "Lichte binnenwanden"
van het WTCB en de richtlijnen van de fabrikant. De niet-dragende scheidingswanden zijn
opgebouwd uit een te bekleden metalen geraamte.
De dikte van de profielen bedraagt minstens 0,6mm. Alle gebruikte elementen zijn verzinkt
(minstens 275g/m2). In de verticale profielen worden openingen voorzien voor de doorvoering
van elektriciteitsleidingen. De afmetingen van de profielen worden bepaald in functie van de totale
dikte en hoogte van de wand, volgens de richtlijnen van de fabrikant. Waar omlijstingen voor
houten vensters of deuren voorzien zijn, wordt in het profiel een houten lat ingekeept, met een
minimumdikte van 24 mm en met dezelfde breedte als de verticale stijlen.
De metalen profielen worden aan de ruwbouw bevestigd door middel van roestvaste
bevestigingsmiddelen en met tussenvoeging van een dichtingskit of dichtingsbanden.
De aannemer voorziet, indien nodig, versterkingen of zwaardere profielen volgens de
aanduidingen van de fabrikant voor extra grote deuren en/of vensters, voor de ophanging van
sanitaire toestellen of andere uitrustingen, enz. of om eender welke andere structurele reden of
omwille van de stijfheid van de wand.
De platen worden ongeveer 10 mm boven de vloer geplaatst; daarna wordt de voeg opgevoegd
met een blijven vochtafstotende en elastische kit.
Alle platen worden verplicht vastgeschroefd d.m.v. zelftappende schroeven met trompetkop [NBN
EN 14566+A1]. Het is niet toegelaten om spijkers of krammen te gebruiken om de platen te
bevestigen.
Bijzondere prestaties
De opbouw van de volledige holle scheidingswand moet in overeenstemming zijn met de gestelde
eisen inzake akoestische isolatie en/of structurele en brandweerstand.

51.11.1 Parement uit platen/panelen op basis van gips
51.11.1a Parement uit platen/panelen op basis van gips
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze post omvat alle wanden uit gipsplaten die aanwezig zijn in het project.
Deze diverse types groeperen alle wanden die in het project worden aangetroffen, met inbegrip
van de geïsoleerde EI60, vochtwerende, gebogen en niet-gebogen wanden, enz.
Opbouw van elk type
Volgens plannen, details en meetstaten.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.
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MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Algemene kenmerken
Het betreft niet-dragende wanden bestaande uit een te bekleden metalen geraamte.
De afmetingen van de metalen profielen worden bepaald in functie van de totale dikte en de
hoogte van de wanden, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De dikte van de profielen
bedraagt minstens 0,6 mm.
Specificaties - met karton omhulde gipsplaten
Type: Type A / Type F (met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperatuur, ook brandwerende
plaat genoemd) / Type P (geschikt voor aanbrenging van een gipsbepleistering) / Type H (met
vertraagde wateropname) volgens EN 520 en in functie van de bestemming van de wand.
Afmetingen van de platen:
Dikte van de platen: 9mm / 12,5mm / 15 mm volgens de geëiste prestaties.
Breedte: naar keuze van de aannemer
Lengte: naar keuze van de aannemer
Langsranden volgens [NBN EN 520]:
· voor de platen type A, F en H: verdund
· voor de platen van type P : vloeiing
Volgens de Beslissing van 7 augustus 2003 (2003/593/EG) en de erin opgenomen voorwaarden,
behoren de bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse
A2-s1, d0 voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens zeer
nauwkeurige voorwaarden:
· Mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout ; de holte tussen de platen
en het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van
brandreactieklasse A2-s1, d0.
· Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond die minstens een
brandreactie van klasse A2-s1, d0 vertoont.
Specificaties - isolatiemateriaal (behoudens tegenstrijdige aanduiding in een specifiek artikel)
Aard: minerale wol volgens [STS 08.82] type TS
Warmtegeleiding: maximum 0,034 W/mk bij 10°C (volgens [NBN B 62-201]) en waarde van 0,032
W/mk die in sommige gevallen gevraagd wordt.
Volumieke massa: glaswol van minstens 16 kg/m3 / rotswol van minstens 30 kg/m3.
Volgens de Beslissing van 4 oktober 1996 ([Beslissing (96/603/EG)]) en de daarin opgenomen
voorwaarden, behoort de minerale wol tot brandreactieklasse A1.
Dikte van de isolatieplaten: standaard minimum 50 mm.
Bijzondere specificaties:
De gehele wand vertoont een brandweerstand van EI 30/ EI 60/ EI 120 volgens [NBN EN 13501-2].
De prestatie op het vlak van brandweerstand wordt aangetoond in overeenstemming met de
voorschriften uit het koninklijk besluit Basisnormen van 13 juni 2007 houdende wijziging van het
koninklijk besluit [KB 07-07-94]. De plaatsing van de wand gebeurt in volledige overeenstemming
met de plaatsingsvoorwaarden die vermeld zijn in het(de) proefverslag(en).
De akoestische isolatie van de wanden beantwoordt aan de eisen inzake akoestische isolatie. Een
door een Belgisch laboratorium afgeleverd attest zal worden voorgelegd. De wanden worden
geplaatst in volledige overeenstemming met de plaatsingsvoorwaarden vermeld in het
proefverslag.
Een zelfklevende, elastische, akoestische strook uit PE, dikte 5 tot 10mm, wordt aan de vloer en
aan het plafond geplaatst over de breedte van de wand (met inbegrip van de gipsplaten), en voor
de contacten van het geraamte met de gemene wanden (contacten rondom).
In het geval van een dubbel geraamte hebben de stijlen van het dubbel geraamte geen contact en
zijn ze volledig onafhankelijk. Daartoe zal er een afstand van minstens 20mm gehandhaafd worden
tussen de 2 stijlen. In geval van aansluitingen in T-vorm worden de dubbele gipsplaten altijd
verlengd op alle metalen structuren. Aan de gescheiden profielen in T-vorm zal er, om een
perfecte scheiding van de bekleding te waarborgen, een zaagsnede gemaakt worden ter hoogte
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van de verbindingen (terwijl het pleister nog vers is), en zal er vervolgens een soepele voeg worden
aangebracht:

Er wordt ook een onderbreking gerealiseerd in enkelvoudige structuren:

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
In overeenstemming met artikel 51.1 "vaste lichte wanden - algemeen"
Opbouw van de wanden
De niet-dragende binnenwanden worden gebouwd op een metalen geraamte
Er zal een dubbele laag platen worden aangebracht op beide zijden van het geraamte. De platen
van de twee lagen worden afwisselend geplaatst.
De totale dikte van de wanden komt overeen met de aanduidingen op de plannen.
De wanden worden over de volledige hoogte van vloer tot vloer / tot de hoogte van het
opgehangen plafond/structureel plafond geplaatst. Indien er voor een wand eisen op het vlak van
brandweerstand gesteld worden, dan dient de continuïteit van de brandweerstand in het plenum
van het opgehangen plafond verzekerd te worden.
De wanden worden volgens plannen en details op vloerplaat of op de dekvloer geplaatst.
AFWERKING VAN DE PLATEN EN VOEGEN
De afwerking van de gipsplaten beantwoordt aan de eisen op het vlak van afwerkingsgraden en
uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 233] "Lichte binnenwanden" van het WTCB.
• - Uitvoeringstolerantie: normale klasse
• - Afwerkingsgraad: F2b of F3 volgens de aanduidingen op de plannen en borderellen
De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden behangen,
betegeld of geschilderd). Op alle buitenhoeken worden beschermingshoekstukken met volle
afgeronde hoek en flenzen uit fijn strekmetaal geplaatst. De buiten- en binnenhoeken worden
afgewerkt met afdekstroken en samen met de schroefkoppen geplamuurd met een geschikt
materiaal dat door fabrikant geleverd wordt.

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Versterkingen: met houten stukken die in de metalen structuur ingewerkt worden op de plaats van
de deuren.
Grondlaag: de platen worden voltooid met een grondlaag op basis van kunstharsen. De aannemer
legt daartoe de technische informatie van zijn product voor alvorens het aan te brengen.
Gebogen wanden: in het geval van de gebogen wanden, worden de types en dikten van profielen
en platen aangepast aan de buiging teneinde de op de plannen, details en meetstaten
gedefinieerde dikten te verkrijgen.
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METINGSWIJZE
In overeenstemming met de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestekbestek en/of de
samenvattende meetstaat, moet de opmeting als volgt worden opgevat:

- meetcode:
opgesplitst volgens dikte en type / opbouw van de wanden, netto-wandoppervlakte volgens
meetstaten. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

51.2

Vaste lichte voorzetwanden (en lambrisering)
BESCHRIJVING
De voorschriften van hoofdstuk 51.1 die betrekking kunnen hebben op de werken van deze post
zijn van toepassing.

51.21

Vaste lichte voorzetwanden (en lambrisering) op geraamte

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de plaatsing van alle materialen voor de uitvoering van de niet-dragende
voorzetwanden (en, in voorkomend geval, van de geïntegreerde verticale omkastingen voor de
leidingen), met inbegrip van de omkaderingen, de platen, de voorgeschreven isolatiematerialen, de
bevestigingsmiddelen en de schilderklare afwerking.

UITVOERING / VERWERKING
De vaste lichte voorzetwanden en/of lambrisering worden geplaatst volgens de voorschriften van
[TV 233] "Lichte binnenwanden" van het WTCB en de richtlijnen van de fabrikant.
De opbouw van de voorzetwand en/of van de volledige samengestelde voorzetwand moet voldoen
aan de eisen op het vlak van akoestische isolatie en/of brandveiligheid
(brandweerstand/brandreactie) en/of het veilig gebruik en de geschiktheid voor de toepassing
en/of de thermische isolatie.
Afhankelijk van de situatie wordt er aanvullende isolatie voorzien bij de montage en/of wordt er in
de fabriek op de platen isolatie aangebracht, om te voldoen aan de prestaties die respectievelijk
geëist worden voor de akoestische isolatie volgens [NBN S 01-400-1] en/of de brandweerstand op
basis van de klassen uit [NBN EN 13501-2] (of [NBN 713-020] zolang die nog van toepassing is).

51.21.1 Parement uit platen/panelen op basis van gips
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze post omvat alle voorzetparementen uit platen / panelen op basis van gips, opbouw volgens
plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
Specificaties - gipskartonplaten
Type: A (niet bestemd om te worden bepleisterd)
Afmetingen van de platen:
Dikte van de platen: minimum 12,5
Breedte: naar keuze van de aannemer
Lengte: minstens de vrije hoogte van het lokaal
Langsranden: afgeschuind
Volgens de [NBN EN 13501] (delen 1 tot 5) en de erin opgenomen voorwaarden, behoren de
bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse A2-s1, d0
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voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens zeer nauwkeurige
voorwaarden :
• Mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout; de holte tussen de platen en
het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van
brandreactieklasse A2-s1, d0.
• Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond die minstens een
brandreactie van klasse A2-s1, d0 vertoont.
Specificaties - isolatiemateriaal
Aard: minerale wol volgens [STS 08.82] type TS
Warmtegeleiding: maximum 0,034 W/mK bij 10°C (volgens [NBN B 62-201])
Volumieke massa: glaswol van minstens 16 kg/m3 / rotswol van minstens 30 kg/m3.
Volgens de Beslissing van 4 oktober 1996 [Beslissing (96/603/EG)] en de daarin opgenomen
voorwaarden, behoort de minerale wol tot brandreactieklasse A1.
Dikte van de platen: minimum 50 mm.
Specificaties - akoestische voorzetwand (voorschriften van het bestek van de akoestiekspecialist
dat van toepassing is).
Het betreft een bekleding uit gipsplaten voor de geluidsabsorptie in de lokalen.
· Deze platen worden geplaatst op een structuur in overeenstemming met artikel 51.21.1a. De
gipsplaten zijn voorzien van perforaties en worden geleverd met een akoestisch vlies op de
achterzijde.
· In het plenum wordt een laag minerale wol toegevoegd.
· Specificaties - gipskartonplaten:
o Type: Type F (met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperatuur, ook brandwerende
plaat genoemd) volgens [NBN EN 520] of A indien het PV van brandproef van de fabrikant
dat toelaat.
· Specificaties van de platen:
o Dikte van de platen: minimum 12.5 mm volgens PV van de fabrikant
o Breedte: naar keuze van de aannemer
o Lengte: naar keuze van de aannemer
o Afmetingen van de perforaties : rond 12 en 20 mm
o Perforatiegraad : 16.6 %
o Model van perforatie : geschrankt
o Langsranden volgens [NBN EN 520]: recht
o Rug: wit of zwart vlies te kiezen door de Ontw.
o Brandreactieklasse A2-s1, d0
· Specificaties - isolatiemateriaal
o Geluidsisolatie: gebakeliseerde minerale wol dikte 50 mm zonder plenum
o Dikte van de platen: 50 mm.
o Het aantal bevestigingen met akoestische isolatie en de afstand tussen de bevestigingen
worden door de fabrikant bepaald.
o Volgens de [Beschikking(96/603/EG)] van 4 oktober 1996 en de daarin opgenomen
voorwaarden, behoort de minerale wol tot brandreactieklasse A1.
o Minimale akoestische prestaties (volgens instructies van de akoestiekspecialist)
· Volgens artikel 51.11 en de voorschriften uit de nota akoestiek
· Opbouw van de wand:
o Volgens plannen en meetstaten
o Bevestiging door middel van metalen structuur (volgens artikel 51.1)
o De platen worden verticaal geplaatst met een open voeg van ± 10 mm tussen de onderrand
van de platen en de vloer.
o Afwerking van de platen en voegen
·
o
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De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden
geschilderd). Op alle buitenhoeken worden beschermingshoekstukken met volle
afgeronde hoek en flenzen uit fijn strekmetaal geplaatst. De buiten- en binnenhoeken
worden afgewerkt met afdekstroken en samen met de schroefkoppen geplamuurd met
een geschikt materiaal dat door fabrikant geleverd wordt.
- De instructies van en de producten die aanbevolen worden door de fabrikant worden
nauwgezet toegepast.
- De afwerking van de gipsplaten beantwoordt aan de eisen op het vlak van
afwerkingsgraden en uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 233] "Lichte
binnenwanden" van het WTCB.
o Uitvoeringstolerantie: klasse normaal
o Afwerkingsgraad: F2b of F3 volgens de aanduidingen op de plannen
o De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden
behangen, betegeld of geschilderd). Op alle buitenhoeken worden
beschermingshoekstukken met volle afgeronde hoek en flenzen uit fijn strekmetaal
geplaatst. De buiten- en binnenhoeken worden afgewerkt met afdekstroken en samen met
de schroefkoppen geplamuurd met een geschikt materiaal dat door fabrikant geleverd
wordt.
-

UITVOERING / VERWERKING
Volgens artikel 51.11
· Bevestiging door middel van structuur uit hout of structuur uit metaal (volgens artikel 51.1)
· Er zal een enkele laag platen aangebracht worden
· De platen worden verticaal geplaatst met een open voeg van ± 10 mm tussen de onderrand
van de platen en de vloer.
Afwerking van de platen en voegen
De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden behangen
of geschilderd). Op alle buitenhoeken worden beschermingshoekstukken met volle afgeronde hoek
en flenzen uit fijn strekmetaal geplaatst. De buiten- en binnenhoeken worden afgewerkt met
afdekstroken en samen met de schroefkoppen geplamuurd met een geschikt materiaal dat door
fabrikant geleverd wordt.
Grondlaag: de platen worden voltooid met een grondlaag op basis van kunstharsen. De aannemer
legt daartoe de technische informatie van zijn product voor alvorens het aan te brengen.
De post omvat alle bijhorigheden, meer bepaald versterkingsgaas, profielen, versterkingsstroken,
soepele aansluitingen en/of aansluitingen met schuim, enz.

51.21.1a Parement uit platen/panelen op basis van gips
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Specificaties - gipskartonplaten
Type: A (niet bestemd om te worden bepleisterd)
Afmetingen van de platen:
Dikte van de platen: minimum 12,5
Breedte: naar keuze van de aannemer
Lengte: minstens de vrije hoogte van het lokaal
Langsranden: afgeschuind
Volgens [NBN EN 13501] (delen 1 tot 5) en de erin opgenomen voorwaarden, behoren de
bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse A2-s1, d0
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voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens welbepaalde
voorwaarden:
• Mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout; de holte tussen de platen en
het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van
brandreactieklasse A2-s1, d0.
• Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond die minstens een
brandreactie van klasse A2-s1, d0 vertoont.
Specificaties - isolatiemateriaal
Aard: minerale wol volgens [STS 08.82] type TS
Warmtegeleiding: maximum 0,034 W/mK bij 10°C (volgens [NBN B 62-201] ).
Volumieke massa: glaswol van minstens 16 kg/m3 / rotswol van minstens 30 kg/m3.
Volgens de Beslissing van 4 oktober 1996 [Beslissing (96/603/EG)] en de daarin opgenomen
voorwaarden, behoort de minerale wol tot brandreactieklasse A1.
Dikte van de platen: minimum 50 mm.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Volgens artikel 51.11
Bevestiging door middel van structuur uit hout of structuur uit metaal (volgens artikel 51.1)
Er zal een enkele laag platen aangebracht worden
De platen worden verticaal geplaatst met een open voeg van ± 10 mm tussen de onderrand van de
platen en de vloer.
Opbouw van de wand - toepassing
Afwerking van de platen en voegen
De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden behangen
of geschilderd). Op alle buitenhoeken worden beschermingshoekstukken met volle afgeronde hoek
en flenzen uit fijn strekmetaal geplaatst. De buiten- en binnenhoeken worden afgewerkt met
afdekstroken en samen met de schroefkoppen geplamuurd met een geschikt materiaal dat door
fabrikant geleverd wordt.
Grondlaag: de platen worden voltooid met een grondlaag op basis van kunstharsen. De aannemer
legt daartoe de technische informatie van zijn product voor alvorens het aan te brengen.
De post omvat alle bijhorigheden, meer bepaald versterkingsgaas, profielen, versterkingsstroken,
soepele aansluitingen en/of aansluitingen met schuim, enz.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat.

- meetcode:
Netto hoeveelheden. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

51.21.9 Inspectieluik in de muur voor technische kokers
BESCHRIJVING
De voorschriften van het bovenstaande hoofdstuk "51.21.1 Parement uit platen/panelen op basis
van gips" zijn van toepassing op dit hoofdstuk.

51.21.9

Inspectieluik in de muur voor technische kokers_EI30 automatische
sluiting
BESCHRIJVING
Gehelen samengesteld uit een omlijsting met 4 zijden, van staal dat beschermd is door een
roestwerende primer die in de fabriek wordt aangebracht, en een deurtje uit gegalvaniseerde
staalplaat met vulling uit minerale vezelplaten.
Montage op metalen scharnieren, insteekslot.
Afwerking met lakverf.
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De gehelen vertonen een brandweerstand van minimum 30 minuten en zijn uitgerust met een
automatisch sluitsysteem.
Gipsplaten op kader / materieel uit het standaardgamma van de fabrikant, met of zonder
toegevoegde isolatie, afmetingen 60cm*60cm, plaatsing aan de muur of het plafond, graad EI30’.
NB - Voor akoestische luiken wordt een geluidsverzwakking Rw(C) van minimum 38 dB gevraagd.

- Definitie / Omvat
Dit werk omvat de levering en de plaatsing van de deurtjes en hun omlijstingen, met inbegrip van
het hang- en sluitwerk, de dichtstoppingen en opvoegingen, met inbegrip van de verf.
Gehelen samengesteld uit:
1. omlijsting 4 zijden uit staalplaat, dikte 20/10e mm, voorzien van verankeringshaken; sponning
van 62 x 25 mm; geheel beschermd door in de oven gepolymeriseerde roestwerende epoxyprimer;
2. vleugel van het type “isoplan” die een kast vormt, dikte 57 mm; inwendige structuur uit
staalplaat van 20/10e mm dik met versterking voor het slot; volledige vulling met minerale
isolatieplaten; bekledingen uit voorgeschilderde gegalvaniseerde staalplaat van 75/100e mm dik,
met inbegrip van automatisch sluitsysteem;
3. opzwellende voeg 25 x 4 op de vleugel aan de kant van het slot en in dwarsstuk bovenaan;
4. twee scharnieren as 14 mm, met aanslag met kogels;
5. éénpuntsslot van het type insteekslot, verlengde schoot, voorplaat van 25 mm, as op 60 mm,
hartafstand 70mm;
6. het geheel is ingedeeld als 60 minuten brandbestendig, volgens laboratoriumproeven uitgevoerd
overeenkomstig de geldende reglementering;
7. het geheel is recto of verso brandwerend;
8. afmetingen van de vrije doorgang van de omlijsting: volgens plannen.
Verfsystemen volgens voorschriften van hoofdstuk schilderwerk.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
In overeenstemming met het verslag van de brandweerstandsproef.
De bevestigingshaken van de omlijstingen worden in de ruwbouw vastgegoten.
Afwerking van alle oppervlakken, ook die aan de binnenzijde van technische schachten en kokers,
met systemen bestaande uit beschermings- en afwerkverf, overeenkomstig de specificaties van de
overeenkomstige posten in hoofdstuk schilderwerk.
De schilderwerken omvatten de voorbereiding van de ondergrond, een grondlaag en twee
afwerklagen.

SPECIFIEKE CONTROLES
Voorafgaande technische keuring aan de hand van gedetailleerde en volledige documenten, met
overhandiging van het attest van brandweerstand, vergezeld van de verwerkingsrichtlijnen.
Voorafgaande technische keuring op de levering, met voorlegging van de verzinkingsattesten.
Controle van de overeenstemming van de plaatsing met de richtlijnen die het attest van
brandweerstandsproef vergezellen.
Controle van de algemene kwaliteit van het voltooide werk.
Controle van de goede werking van het hang- en sluitwerk.
Controle van de schilderwerken op de bouwplaats: zie de subtitel “controles” van de
overeenkomstige posten van hoofdstuk P.07.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
NBN 713-020.
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Vaste lichte voorzetwand uit panelen die zonder geraamte
bevestigd worden

51.22.3 Parement uit platen/panelen op basis van hout
51.22.3x Binnenbekleding uit brandwerende multiplexplaten (dikte 18mm)
BESCHRIJVING
Levering en plaatsing van platen die aan de draagwand bevestigd worden (op gipsplaten of op
trillingdempend akoestisch geraamte, niet inbegrepen).
Met inbegrip van bevestigingen en alle bijhorigheden.

MATERIALEN
• De Aannemer wordt verwezen naar afdeling "24 - Structuurelementen in hout", die de plaat
beschrijft onder "MULTIPLEX". De voorschrift van deze afdeling 24 zijn van toepassing, meer
bepaald voor wat betreft de na te leven normen;
• De plaat wordt brandwerend gemaakt tot het geëiste brandweerstand verkregen wordt. De
Aannemer wordt verwezen naar art. "43.24.2x - Gevels - planken van massief hout" onder
"HOUTBESCHERMINGSBEHANDELINGEN";
• minimaal geëiste brandreactieklasse: B-s1,d2;

UITVOERING / VERWERKING
• plaatsing volgens de voorschriften van [TV 233];
• moet voldoen aan de eisen van de aanneming voor wat betreft:
→de akoestische isolatie (cf. dossier "akoestiek").
→de brandveiligheid (brandweerstand/brandreactie).
→de gebruiksveiligheid.
• Afhankelijk van de situatie zal de uitvoering aanvullingen van de isolatie voorzien bij de montage
en/of de isolatie die in de fabriek op de platen wordt aangebracht teneinde te voldoen aan de
geëiste prestaties, respectievelijk voor de akoestische isolatie volgens het dossier "akoestiek" en
[NBN S 01-400] en/of de brandweerstand op basis van de klassen van [NBN EN 13501-2] en [NBN
713-020]).

METINGSWIJZE
Cf. plannen, details en meetstaten.

51.5

Binnenbepleisteringen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "Binnenbepleisteringen" omvat alle leveringen en werken voor de uitvoering van de
voorziene bepleisteringen op de binnenmuren. In overeenstemming met de algemene en/of
specifieke bepalingen van het bijzonder bestekbestek, moeten de in deze posten vermelde
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit,
steeds het volgende omvatten :
· het voorbereiden en ontstoffen (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond;
· het voorafgaand aanbrengen van een voorstrijklaag, indien vereist voor de voorziene
ondergrond;
· het installeren van de nodige steigers;
· het doeltreffend beschermen van de reeds uitgevoerde werken;
· het leveren en plaatsen van beschermingsprofielen voor randen en hoeken en het nodige
versterkingsgaas;
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het uitvoeren van de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen;
het beëindigen of afsnijden van de bepleistering net boven de vochtschermen;
het volledig effenen van het oppervlak, het verzorgd afwerken aan rand-, hoek- en
eindprofielen, het bijwerken van alle opgemerkte onvolkomenheden, zoals oneffenheden of
krassen…;
het perfect aanwerken ter hoogte van vensterbanken, plinten, verlichtingstoestellen en
verwarmingsinstallaties, enz. zodra ze geplaatst zijn;
het opruimen van al het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte
pleisterwerk.

MATERIALEN
De vervaardigde pleisters moeten beantwoorden aan de specificaties van de Europese normen.De
pleisters uit en op basis van gips beantwoorden aan [NBN EN 13279-1].De pleistermortels
(mineraal bindmiddel, cement en/of kalk) voldoen aan [NBN EN 998-1].De organische pleisters
voldoen aan [NBN EN 15824]. Deze norm dekt ook de pleisters waarvan het bindmiddel
anorganisch is, zoals: silicaat, silaan, siloxaan en silicone.

Samenstelling van de mortel
·

De samenstelling van de materialen moet rekening houden met hun verenigbaarheid met
elkaar en met de ondergrond, zodanig dat een optimale hechting en stabiliteit van de lagen
onderling en op de ondergrond verzekerd is. De bepalingen van [TV 199] Binnenbepleisteringen - Deel 1 (WTCB, 1996) zijn van toepassing.
· De concrete samenstelling van de materialen voor het pleisterwerk wordt geregeld door de
beschrijvingen van het bijzonder bestekbestek en/of de volgende teksten.
o Het gips wordt gewonnen uit gipssteen (CaSO4 -1/2H2O) of wordt verkregen via een
industrieel proces: Het product dient een verwaarloosbare radioactiviteit te hebben, dus
minder dan 300 Bq/kg.
o De kalk moet beantwoorden aan [NBN EN 459] - Bouwkalk.
o Hydraulische mortels moeten beantwoorden aan [TV 199] .
o De cement beantwoordt aan de criteria van productaanvaardbaarheid die gespecificeerd
worden in het artikel [TV 199].
o Lichte toeslagstoffen zoals perliet / vermiculiet / kurk / XPS-korrels / synthetische vezels /... :
deze toeslagstoffen mogen geen schadelijke invloed hebben op de samenstelling van de
mortel en zijn niet schadelijk voor de verwerking ervan; hun gehalte aan organische stoffen
mag niet groter zijn dan 0,5%. De afmetingen van de grootste korrels mag niet meer
bedragen dan 1/3 van de dikte van de pleisterlaag.
o Het aanmaakwater moet helder en vrij van organische stoffen zijn; er wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van leidingwater of drinkbaar putwater, verkleurd en/of slechtruikend
water is verboden.

Bereiding van de mortel
·
·

·

·
·

De bepleistering wordt uitgevoerd met een op de bouwplaats bereide of in de fabriek
voorgemengde mortel en wordt, afhankelijk van de toepassing, verwerkt in één of twee lagen.
Droge voorgemengde fabriekspleisters worden (met vermelding van de uiterste
houdbaarheidsdatum) opgeslagen op een droge plaats. Zij worden in een mechanische
betonmolen (minder dan 500 tr./min.) gemengd met de door de fabrikant opgegeven
hoeveelheid aanmaakwater, tot een klontervrije brij verkregen wordt.
Op de bouwplaats bereide mortelsamenstellingen worden mechanisch gemengd tot een
klontervrije brij. Er wordt altijd gewerkt met uitgespoelde en propere kuipen. De mortels
moeten worden verwerkt voordat de binding is opgetreden en mogen onder geen beding
opnieuw worden gemengd door water toe te voegen.
Gebruiksklare pleisters worden geleverd in containers of silo's waarop de samenstelling, het
watergehalte, de minimale hechtkracht, de bindingstijd, de gebruiksaanwijzing en de
tegenindicaties vermeld zijn.
Bij spuittoepassingen moet de stijfheid van de mortel zo gedoseerd worden dat een geringe
consistentie wordt bereikt, die een bij de ondergrond passende onberispelijke verwerking

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 18 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

toelaat. De spuitmachine regelt een constante pleister/water-verhouding en vermijdt
wateroverdosering.

UITVOERING / VERWERKING
Aannemingsmodaliteiten
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de pleisterwerken uitgevoerd te worden door een
gespecialiseerde aannemer. Voorafgaand aan de uitvoering zal deze zich vergewissen van de
uitvoeringsomstandigheden en van het type ondergrond. Indien hij vaststelt dat bepaalde aspecten
afbreuk zouden kunnen doen aan de kwaliteit van de uitvoering, zal hij de ontwerper hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen.

Coördinatie - Timing
De pleisterwerken mogen pas worden aangevat na de voltooiing van alle ruwbouwelementen die
in contact komen met de binnenbepleisteringen; d.w.z. na het plaatsen van het buitenschrijnwerk,
inclusief beglazing, na het plaatsen en dichten van de sleuven van ingewerkte leidingen, kokers,
leidingdoorvoeren… en vóór het plaatsen van de binnendeuren en het binnenschrijnwerk, vóór het
leggen van tegels of bekledingen, vóór het leggen van eventuele opgebouwde leidingen en, in
principe, ook vóór het trekken van de elektriciteitsdraden in de buizen.

Atmosferische invloeden
·

·

De uitvoering van de pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De
temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedragen minstens 5°C en maximum
30°C. Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas gebeuren nadat de drogingskrimp
voltrokken is (na minstens 6 weken).
Te snel drogen moet worden vermeden. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige
maatregelen om scheurvorming te voorkomen. Deze voorwaarden blijven gehandhaafd tot
minstens 3 dagen na het aanbrengen van de pleister. Het versnelde opwarmen van de
bepleisterde lokalen of het gebruik van bouwdrogers mag geen nadelige invloed hebben op
het resultaat van de werken. Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie, sterke tocht
dient evenwel vermeden.

Beschermingsmaatregelen - Steigers
·
·
·
·
·

Alle delen die niet bepleisterd worden (zichtbaar blijvend binnenparement, schrijnwerk,
houten roosteringen, stalen liggers, trappen…) worden zorgvuldig beschermd tegen
beschadiging en spatten d.m.v. bouwfolie, beschermende tape en/of papier.
Steigers moeten worden geplaatst zonder materialen uit de steunwand te verwijderen. Er mag
geen enkel gat gemaakt worden zonder schriftelijke toelating van de ontwerper.
Alle onbeschermde metalen onderdelen dienen vooraf met een geschikte roestwerende verf
te worden behandeld.
Alle materialen en bouwelementen die bevuild werden door de aannemer van de
pleisterwerken zullen door hem met alle geschikte middelen gereinigd worden, zonder ze te
beschadigen.
Beschadigingen die ontstaan zijn ten gevolge van de pleisterwerken worden hersteld op de
kosten van de stukadoor. De herstellingen moeten volkomen onzichtbaar zijn. Ook indien de
pleisterwerken door derden beschadigd werden, zal de aannemer de beschadigingen
herstellen.

Hoogtepeilen
·
·

Alvorens de werken aan te vatten, worden de na te leven hoogtepeilen aangeduid, d.w.z. de
onderste en bovenste grens van het pleisterwerk op de muren.
Het pleisterwerk wordt in principe tot ongeveer 3 à 5 cm boven het afgewerkt vloerpeil
voorzien. Het pleisterwerk mag op geen enkele plaats onder de vochtschermen doorgetrokken
worden. Eventuele uitlopers van de bepleistering dienen net boven de vochtschermen of tot
op de vereiste hoogte achter de plint te worden afgesneden.

Verwerkingsmodaliteiten
·

De verwerking is in overeenstemming met [TV 199] en [TV 201]. Het pleisterwerk wordt hetzij
manueel, hetzij met de spuitmachine regelmatig, in voldoende dikte en afhankelijk van de
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samenstelling in één of meer lagen, aangebracht. Alle bewerkingen worden uitgevoerd
overeenkomstig de bepalingen van de fabrikant die de producten levert en met de werktuigen
die door hem worden aanbevolen. In principe omvatten de werkzaamheden achtereenvolgens
het (manueel of met het pistool) aanbrengen van de pleister, het effenen (afreien en
aandrukken), het schuren en het polijsten (met een gipsspaan en hoekschop) en tenslotte het
afwerken. Let wel: de muren die betegeld zullen worden, dienen geschuurd noch gepolijst te
worden.
De lagen worden met voldoende kracht aangebracht om een intens contact te verkrijgen.
Indien de bepleistering in verscheidene lagen aangebracht wordt, dan moet de grondlaag
gekamd en gedroogd worden, teneinde een voldoende hechting en coherentie met de
volgende pleisterlaag te verkrijgen. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige
maatregelen om drogingsscheuren te wijten aan een te snelle droging te voorkomen door
water te vernevelen op elke aangebrachte laag.
De bepleisteringen worden steeds volledig te lood en waterpas uitgevoerd (zie toelaatbare
afwijkingen).
Voor de meeste ondergronden mogen fabriekspleisters op basis van gips toegepast worden,
die in één laag mogen worden uitgevoerd met een gemiddelde dikte van 10 mm (minimum 8
mm ).
Pleisters met kalk en gips worden uitgevoerd in minimum twee lagen van gelijke of
verschillende samenstelling en met een totale dikte van circa 20 mm. Voor pleisterwerk dat uit
verscheidene lagen bestaat, moeten de volgende dikten nageleefd worden: een hechtingslaag
(2 tot 3 mm); een grondlaag (10 tot 15 mm) en een afwerklaag (5 tot 7 mm). Zogenaamde
vliespleisters van enkele millimeters dik zijn slechts toegelaten indien de ondergrond
voldoende vlak en effen is, bv. op gelijmde blokken van cellenbeton, kalkzandsteen,
gipsblokken of gipskartonplaten.

Afwerking
·

·

·
·

De muren beantwoorden aan de eisen op het vlak van de afwerkingsgraad en de
uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 199]. De controle vindt plaats voordat
de eventuele latere afwerkingen aangebracht worden, onder natuurlijke verlichting, met het
blote oog en op een afstand van 2 meter. Hij mag nooit plaatsvinden bij strijklicht of met
tegenlicht. Het oppervlak mag niet lokaal gaten of krassen vertonen met een diepte van meer
dan 1 mm, noch systematisch andere oppervlaktegebreken, noch krimpscheuren te wijten aan
het drogen van de eigenlijke bepleistering . Haarscheurvorming is echter wel toelaatbaar.
Afwerkingsgraad van de bepleistering: normale afwerkingsgraad: er worden 4 oneffenheden
voor een oppervlakte van 4 m² geduld, die kunnen bestaan uit ofwel lokale, onregelmatig
gepolijste zones van maximum 0.5 dm², ofwel in sporen van de pleisterspaan, hetzij in de
aanwezigheid van zandkorrels. Er worden bovendien twee golvingen per lengte van 2 m
geduld. speciale afwerkingsgraad: er worden slechts twee onregelmatigheden geduld voor een
oppervlakte van 4 m² en twee golvingen per lengte van 2 meter. Opm.: : indien de
bepleistering bestemd is om te worden betegeld, dan wordt er geen enkele afwerkingsgraad
voorgeschreven.
Alle verbindingen tussen bouwelementen van verschillende aard en opbouw waar zich
differentiële zettingen kunnen voordoen, worden vóór de volledige verharding met een mes
ingesneden om een gemarkeerde voeg te verkrijgen die eventuele barsten kan opvangen.
Vóór de voorlopige oplevering moeten alle onvolkomenheden (oneffenheden, krassen, enz.)
zorgvuldig worden bijgewerkt.

Veiligheid

Overeenkomstig de rubriek 01.25 veiligheidscoördinatie / binnenafwerkingen", opgesteld door de
coördinator-ontwerp en bij onderhavig bestek gevoegd. Alle richtlijnen ter zake en de concrete
aanwijzingen van de coördinator-verwezenlijking worden nauwgezet nageleefd.

Brandbeveiliging

Op het vlak van brandveiligheid moeten de binnenbepleisteringen in bepaalde gevallen voldoen
aan eisen in functie van hun bestemming en moeten ze verwerkt worden in overeenstemming met
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 20 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

het proefverslag. De bepleisteringen kunnen ook bijdragen tot de brandweerstand van een
element van de constructie.Verwijzing naar de voorschriften: [GIDS B] en [GIDS C] van de passieve
preventie die opgenomen zijn in deel 0 van dit bestek.

CONTROLES
De toelaatbare toleranties op het vlak van de afwerkingsgraad omvatten, in overeenstemming met
[TV 199] (WTCB - 1996) (indien de op de ondergrond vastgestelde afwijkingen en de dikte van de
bepleistering het toelaten):
Afwerkingsgraad
Normaal Speciaal
Onregelmatigheden
Toegelaten aantal onregelmatigheden voor een oppervlakte van 4 m² 4
2
maximum aantal golvingen (per 2 m)
2
2
Dikte: maximale afwijking
- voor dikten tussen 6 en 10 mm
2 mm
- voor dikten > 10 mm
20%
Vlakheid:
- gemeten met de rei van 2 m
5 mm
3 mm
- gemeten met de rei van 20 cm
2 mm
1,5 mm
Loodrechte stand:
maximale afwijking per verdieping (2,5 m )
8 mm
5 mm
Hoekafwijkingen:
- ten opzichte van de rechte hoek, gemeten over een lengte > 25 cm
5 mm
- ten opzichte van de rechte hoek, gemeten over een lengte < 25 cm
3 mm
· Indien er geen specifieke eisen gesteld worden in het bijzonder bestekbestek, dan is de
"normale" afwerkingsgraad van toepassing.
· Los van de voorgeschreven afwerkingsgraad, mag het bepleisterde oppervlak niet afkrijten. De
hechting van de oppervlaktelaag is groter dan 0,2 N/mm2 (aanbevolen waarde).
· (zie [TV 199] § 5.3.1).
· De aannemer moet alle barsten die zich tijdens de waarborgtermijn zouden voordoen,
herstellen.
De norm [NBN EN 13914-2] vermeldt de volgende eisen:
Vlakheid met de rei van 2m
klasse geëiste vlakheid op de
geëiste minimale vlakheid voor de ondergrond (lat van 2
bepleistering (lat van 2 m)
m) om de geëiste vlakheid voor de bepleistering te
[mm]
bereiken [mm]
0
1
± 10
± 15
2
±7
± 12
3
±5
± 10
4a
±3
±5
5a
±2
±2
a: enkel toepasselijk op bepleisteringen met een dikte ≤ 6 mm.
hoeken
l [m]
< 0.25
0.25 ≤ l < 0.5
0.5 ≤ l < 1
1≤l≤3

toelaatbare hoekafwijking [mm]
3
5
6
8
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REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[NBN EN 998-1]: Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1: Pleistermortel voor binnenen buitentoepassingen.
[NBN EN 15824]: Specificaties voor mortels voor binnen- en buitentoepassingen op basis van
organische bindingsmiddelen.
[NBN EN 13279-1]: Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en eisen.
[NBN EN 13658-1]: Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1 : Binnenpleisterwerk.

- Uitvoering
[TV 199] en [TV 201].
[NBN EN 13914-2Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stucadoorwerk - Deel 2:
Ontwerpoverwegingen en essentiële uitgangspunten voor binnenpleisterwerk.
[CEN TR 15123] : Design, preparation and application of internal polymer plastering systems.
[CEN TR 15124 ] : Design, preparation and application of internal gypsum plastering systems.
[CEN TR 15125] : Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering
systems.

51.52

Voorbereiding van de ondergrond

MATERIALEN
Voorbehandelingsproducten
De aannemer zal, overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant en teneinde het beste
resultaat te verkrijgen, beoordelen welke voorbehandelingsproducten er gebruikt dienen te
worden om het absorptievermogen van de ondergrond te beperken, het oppervlak te effenen of
de hechting en/of de cohesie tussen de verschillende lagen te verhogen. Daartoe worden de
producten gebruikt die aanbevolen worden door de fabrikant van de pleister.

UITVOERING / VERWERKING
·

De ondergrond moet proper, stabiel en gelijkmatig zijn. Naargelang de omstandigheden en in
overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en/of volgens de leidraden voor de
goede uitvoering, omvat de voorbereiding van de ondergrond de volgende werkzaamheden:
· Het voorafgaand verwijderen, met een borstel of eventueel oplosmiddelen, van alle
onzuiverheden, zodat er geen enkel spoor van vet, roest, klei, ontkistingsproducten, zand of
mortel meer achterblijft.
· Het voorafgaand uitkrabben van bevuilde of loszittende voegen, het afkappen van materialen
die uitsteken buiten het muurvlak / plafondvlak, het verwijderen van spijkers, loszittende of
vreemde constructie-elementen...
· Het voorafgaand opvullen of effenen van gaten en spleten (van meer dan 20 mm) door middel
van een grondlaag.
Let wel: sleuven in muren / plafonds voor het inwerken van leidingen en kokers, moeten altijd
worden opgevuld met een geschikte cementmortel.
· Het voorafgaand vullen van open bewegingsvoegen met een kunstvezelgaas en het bedekken
van de naden door middel van gewapende glasvezelstroken. Dit glasvlies moet ook, met de
nodige overlappingen, geplaatst worden op alle plaatsen waar scheurvorming te vrezen valt.
· Het voorafgaand aanbrengen van een geschikte grondering of hechtingslaag die, afhankelijk
van de uitvoering en de aard van de ondergrond, het seizoen en de weersomstandigheden,
noodzakelijk kan zijn om een goede hechting en/of een regelmatig uitzicht van de
bepleistering te verkrijgen. De aannemer zal daarvoor advies vragen aan de fabrikant van het
pleister. De eventuele grondering is in de prijs begrepen.
· Te sterk wateropzuigende ondergronden (cellenbeton, kalkzandsteen...) worden
voorbehandeld met een dispersie van synthetisch materiaal met een hoge alkalische
stabiliteit, dat het absorberend vermogen van de ondergrond vermindert.
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Het vooraf aanbrengen van groeven op te gladde ondergronden of het bestrijken ervan met
een geschikte hechtingslaag. Gladde betonoppervlakken (bv. breedplaten, enz.) worden vooraf
behandeld met een hechtingslaag bestaande uit kwartszand dat gemengd is met een dispersie
van kunsthars met hoge alkalische stabiliteit of eender welke andere behandeling die
goedgekeurd zal worden.
Het bedekken van houten en stalen liggers met een vlechtwerk uit roestvast metaal of
kunststof. Deze bedekkingen worden geplaatst met voldoende overlappingen ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van de belendende wanden en worden stevig mechanisch bevestigd.
Op plaatsen waar de ondergrond niet rechtstreeks kan worden bepleisterd en waar wegens de
vorm geen plaatmaterialen gebruikt kunnen worden, wordt de bepleistering aangebracht op
een zorgvuldig geplaatste wapening.
Het vullen van de voegen tussen de met karton omhulde gipsplaten met het geschikte product
en het bedekken van deze voegen met een wapeningsstrook (uit papier of glasvezel) die
aanbevolen wordt door de fabrikant.
Het stofvrij maken met borstel of de stofzuiger;
Het eventueel bevochtigen van te droge of poreuze ondergronden.

51.52.2 Voorbehandeling
51.52.2a Hechtingslaag
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Pro memorie, te voorzien in de respectievelijke bepleisteringsposten

51.52.3 Versterking van de wapening (overbrugging)
MATERIALEN
Versterkingsnetten: deze netten worden ingebed in de pleisterspecie ter hoogte van de aansluiting
tussen verschillende oppervlakken en op plaatsen waar hechtingsproblemen te verwachten zijn.
Afhankelijk van de situatie gebruikt men een synthetisch net uit nylon waarvan de verenigbaarheid
bevestigd werd, een glasvezelweefsel en/of een strook corrosiebestendig strekmetaal. De profielen
zullen geen nadelig effect hebben op het aan te brengen pleisterwerk of op het esthetisch uitzicht.

UITVOERING / VERWERKING
·
·
·
·

Aan de overgangszone tussen twee verschillende materialen (beton / metselwerk / sleuven)
en/of waar hechtingsproblemen te verwachten zijn, zullen speciale versterkingsstroken
worden aangebracht.
Deze stroken worden in de bepleistering gedrukt en vervolgens bedekt met pleister, en
geëffend. De stroken overlappen elkaar minimum 10 cm in beide richtingen. De dikte van de
pleisterlaag op het wapeningsnet bedraagt minstens 10 mm.
Aan de bewegingsvoegen in de ondergrond wordt een speciale voeg in de bepleistering
voorzien, die eveneens door een bepleistering op wapeningsnet wordt overbrugd.
Pro memorie, te voorzien in de respectievelijke bepleisteringsposten

51.52.4 Eindprofiel
MATERIALEN
Beschermingshoekstukken en eindprofielen : aan elke richtingsverandering of beëindiging van het
te bepleisteren oppervlak worden geschikte profielen voorzien. De hoekprofielen laten een zuiver
afgelijnde, rechte en stootvaste hoekafwerking toe. De eindprofielen waarborgen een net
afgelijnde beëindiging van het pleisterwerk en/of een verzorgde aansluiting op andere
bouwelementen. De hoek- en eindprofielen zijn voorzien van bevestigingsvleugels in strekmetaal
of geperforeerd metaal, zodat ze stevig in het pleisterwerk verankerd kunnen worden. De profielen
zullen geen nadelig effect hebben op het aan te brengen pleisterwerk of op het esthetisch uitzicht.
De profielen zijn corrosiebestendig door een galvanisatie-, verzinkings- of cadmiëringsbehandeling,
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overeenkomstig de bepalingen van de Europese en Belgische normen. Het type en de
bevestigingswijze zullen op verzoek voorgelegd worden aan de Aanbestedende Overheid.De
metalen profielen beantwoorden aan de specificaties van [NBN EN 13658-1].

UITVOERING / VERWERKING
·

Alle uitspringende hoeken en randen, zowel horizontaal als verticaal, worden versterkt met
beschermingsprofielen die in de dikte van het pleisterwerk geplaatst worden over de volledige
lengte en/of breedte ervan. Deze profielen zijn van geperforeerd gegalvaniseerd staal. Zij
worden perfect te lood en, afhankelijk van de situatie, horizontaal of loodrecht op de
aanpalende muurvlakken geplaatst.
· Indien het bijzonder bestekbestek geen omlijsting voorziet rond de vensters, worden de
dagkanten ook bepleisterd en worden de hoeken beschermd met geschikte hoekbeschermers.
· Aan de aansluitingen met de vensterramen en op de plaatsen die tijdens de uitvoering worden
aangeduid, worden L-vormige eindprofielen uit gegalvaniseerd staal en/of PVC aangebracht
met een zelfklevende schuimband. Het type en de bevestigingswijze worden vooraf ter
goedkeuring voorgelegd aan de directie der werken. De voegen worden gevuld met geschikte
siliconen.
Pro memorie, te voorzien in de respectievelijke bepleisteringsposten

51.54

Gipsbepleistering

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze rubriek betreft de bepleisteringen op verticale binnenwanden en/of dagstukken van de
deuren en vensters voor dewelke een esthetische afwerking voorzien is (bv. schilderen, behangen,
sierpleister...).

51.54.1 Gipsbepleistering in 1 laag (± 10 mm)
51.54.1a Gipsbepleistering in 1 laag, droog voorgemengd / gebruiksklaar
BESCHRIJVING
- Ligging
bepleisteringen van verticale binnenwanden
bepleisteringen van verticale binnenwanden op gipsplaten die omhuld zijn met karton dat speciaal
ontworpen is om als ondergrond te dienen voor de bepleistering

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Het betreft in de fabriek vervaardigde pleisters, in overeenstemming met [NBN EN 13279-1], met
een voorgedoseerde samenstelling op basis van anorganische minerale materialen.
Ze bevatten minstens 50% gedehydrateerde calciumsulfaatproducten (CaSO4-1/2H2O), gewonnen
uit gipssteen of bijproducten uit industriële processen die volgens een speciale methode gebrand
zijn. Ze worden eventueel vermengd met toeslagstoffen zoals zand, perliet of vermiculiet, vezels
en/of andere toeslagstoffen, die gekozen worden in functie van de vereiste eigenschappen van de
bepleistering zoals de hechting of de bindingstijd. De radioactiviteit van het product is
verwaarloosbaar, dus minder dan 300 Bq/kg.
In functie van de ondergrond omvat het productgamma van de fabrikant voor éénlagige
spuitpleisters, mengklare pleisters, hechtpleisters of afwerkingspleisters. De aannemer legt het
bepleisteringsprocedé dat hem het meest geschikt lijkt voor het uit te voeren werk ter goedkeuring
voor aan het bestuur. Op de meeste ondergronden kan het pleisterwerk in één laag worden
aangebracht door opspuiten; deze pleister bevat minstens 94% gips en anhydriet. De nodige
toeslagstoffen (bindingsvertragers en waterophoudende producten) waarborgen een optimale
verwerking en hechting.
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Zie ook [TV 199] voor in situ gedoseerde pleisters.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Het voorbereiden van de ondergrond, het mengen van het pleister en het uitvoeren van het
pleisterwerk beantwoorden aan de bepalingen van artikel 51.5, aan de richtlijnen van de fabrikant
en aan de van kracht zijnde referentiedocumenten.

Specificaties
Uitvoeringswijze: in één enkele laag
Gemiddelde totale dikte: 10 mm.
Overlapping van de verstevigingsnetten: minstens 10 mm.
De afwerklaag wordt glad afgewerkt, behalve voor de oppervlakken die betegeld moeten worden.
Brandreactie van de wandbekleding (bepleistering) rekening houdend met de invloed van de
ondergrond (onderliggende laag(lagen)): klasse A1/A2/B/C/D/E/F volgens NBN EN 13501-1 (of
klasse A0/A1/A2/A3/A4 volgens NBN S 21-203 zolang die nog van toepassing is).
· Bijkomende klassen:
· Rookontwikkeling: eis s1/s2/s3.
· Druppeltjes en brandende deeltjes: d0/d1/d2.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Er worden U-vormige afwerkprofielen voorzien op de plaatsen waar de bepleistering onderbroken
wordt in de volgende gevallen: zettingsvoegen / uitzettingsvoegen / verbinding met het parement /
verbinding met de ramen / beëindiging van de bepleistering in de hoogte / Het type en de
bevestigingswijze zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper.

METINGSWIJZE
In overeenstemming met de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestekbestek en/of de
samenvattende meetstaat, moet de opmeting als volgt worden opgevat:

- meetcode:
verticale wanden: netto-oppervlakte, alle uitsparingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken.
Dagstukken en lijstwerk met een breedte van minder dan 30 cm zijn begrepen in de algemene
oppervlakken.

51.55

Cement- en/of kalkpleister

51.55.1 Cementbepleistering
51.55.1a Cementbepleistering zonder afwerklaag
BESCHRIJVING
- Ligging
Bepleisteringen van verticale binnenwanden die als ondergrond dienen voor betegeling, volgens
gedetailleerde meetstaat

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De bepleistering met cementmortel bestaat uit een voorgedoseerde en gemengde mortel (in
overeenstemming met [NBN EN 998-1])
De in de fabriek bereide mortels (droog of nat mengsel) bevatten een reeks additieven die
onderling en met het cement verenigbaar moeten zijn. Ze zijn gewoonlijk organisch van aard en
verbeteren de kneedbaarheid van de mortel.
Vochtwerende samenstelling verplicht
Specificaties
Uitvoeringswijze: in één enkele laag
Gemiddelde totale dikte van de mortellagen: 15 mm
Overlapping van de verstevigingsnetten: minstens 20 mm.
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Afwerking van de toplaag: geen afwerklaag – wordt betegeld
Vereiste afwerkingsgraad: ruw

- Opties

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Gebruiksklare mortels moeten snel verwerkt worden. De droge voorgedoseerde mengsels worden
machinaal gemengd met de hoeveelheid aanmaakwater die opgegeven wordt door de fabrikant.
De aanbrenging van de voorgedoseerde mortel gebeurt in één of twee lagen, volgens de specifieke
aanduidingen van de fabrikant en vergt, in principe, geen voorafgaande bevochtiging van de
ondergrond, noch een behandeling a posteriori tegen een te snelle droging. De mortel wordt
aangebracht in één of meer lagen van maximum 10 mm vers op vers, en wordt onmiddellijk
afgestreken en goed verdicht met de troffel zodra de mortel goed "getrokken" heeft.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Verticale wanden: netto-oppervlakte, alle uitsparingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken.
De dagstukken en het
lijstwerk zijn inbegrepen, maar worden niet afzonderlijk geteld.

51.6

Andere binnenbekledingen (gelijmd, gecementeerd of
mechanisch bevestigd)

51.61

Muurbekledingen uit keramische tegels

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft alle leveringen en werken die nodig zijn voor de uitvoering van de muurbetegelingen
en in voorkomend geval van de vensterbanken, om een perfect afgewerkt bouwwerk te verkrijgen.
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder
bestekbestek, moeten de in deze posten vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de
samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten:
· de voorbereiding van het legvlak, d.w.z. het verwijderen van alle onzuiverheden en loszittende
delen;
· het verwijderen van alle oneffenheden en/of het effenen van de muurvlakken(*);
· indien nodig, het in de bekleding uitvoeren van de openingen voor leidingen, haken, steunen,
e.d., die vooraf geplaatst moeten worden;
· het leveren en plaatsen van de tegels;
· het opvoegen van de oppervlakken en het afwerken van de voegen met elastische kit.
· het schoonmaken van de betegelde muren, met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken
van mortel of lijm en voegspecie.
(*) Let wel: Wanneer het legvlak uit een bepleistering bestaat en voor het aanbrengen van een
synthetische lijm of een lijmmortel, is het egaliseren niet nodig wegens de afwerkingsgraad die
geëist wordt in de post kalk- of gipsbepleistering in hoofdstuk 51.5.

MATERIALEN
tegels - lijmen - kitten
De tegels moeten beantwoorden aan de bepalingen van de productnorm [NBN EN 14411]. Aan de
achterkant van de tegels laat een verdiept of in reliëf aangebracht merkteken toe om de fabrikant
te identificeren. [zie § 2.3 en hoofdstuk 3 van [TV 227]]
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De achterzijde van de tegels is geprofileerd om een goede hechting met de gebruikte mortel en/of
lijm te verkrijgen. De materiaalkeuze en de specificaties zijn beschreven in de respectievelijke
artikelen en de specificaties van het bijzonder bestekbestek.
Het voegproduct is in principe een witte mortel, die verenigbaar is met de plaatsingsmortel of
plaatsingslijm (bv. samengesteld uit 1/2 deel witte cement, 1/2 deel fijn wit zand, waaraan
toeslagstoffen zijn toegevoegd om een relatieve elasticiteit te waarborgen of in overeenstemming
met [NBN EN 13888]).
Een volledige reeks monsters en een technische documentatie van de mortels of elastische kitten,
worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de bouwheerAanbestedende Overheid.
Aanvullende producten voor de muren die aan de badkuipen en douches grenzen :
• Dichtingsmat uit soepel polyethyleen dat op beide zijden bekleed is met een niet-geweven vlies,
dat een doeltreffende verankering in de lijmmortel mogelijk maakt; met inbegrip van lijmen,
moffen en toebehoren. Alle producten en toebehoren moeten afkomstig zijn van dezelfde
fabrikant.
• In de fabriek gedoseerde voegmortel die gewoon met zuiver water kan worden aangemaakt, op
basis hydraulische bindmiddelen, fijne vulmiddelen, toeslagstoffen voor een betere plasticiteit, een
vochtwerend product, een product dat de harding regelt en minerale kleurstoffen ; Witte of grijze
kleur, naar keuze van de Architect.

UITVOERING / VERWERKING
ALGEMEEN
De tegelwerken dienen te worden uitgevoerd door gespecialiseerde arbeiders, volgens de
voorschriften van de fabrikant. Het tijdstip van de verwerking dient oordeelkundig gekozen te
worden en perfect gecoördineerd te worden met de plaatsing van het keukenmeubilair, de
sanitaire toestellen en het toebehoren. Alle waarborgen dienen te worden geboden voor een
perfecte uitvoering, meer bepaald voor wat betreft mogelijke verzakkingen, zettingen, voeg- of
tegelbarsten, waterdichtheid, duurzaamheid, enz. Indien in het legvlak een uitzettingsvoeg zou
voorkomen, dan moet die doorlopen in de betegeling.
Overeenstemming met TV 227, en meer bepaald 5.6.2 "Betegelingen van oppervlakken die
blootgesteld zijn aan vochtigheid".
Primers :
• op alle oppervlakken die grenzen aan de badkuipen en douches: aanbrengen van de specifieke
primer met de rol of de borstel, in een kruiselings aangebrachte laag van minstens 0,10 liter per m2
;
• op alle andere oppervlakken uit gips : aanbrengen van de primer die de absorptie van de
ondergronden regelt ;
• voor elk van de twee producten : uitvoering volgens de aanwijzingen van de fabrikant, ook voor
wat betreft de eventuele verdunning en de droogtijd.
Ddichtingsmat: verwerking volgens de voorschriften van de fabrikant.
PLAATSINGSWIJZE
Behoudens tegenstrijdige bepalingen in het bijzonder bestekbestek:
• worden de tegels geplaatst met gelijkmatige, gladde voegen. De breedte van de voegen is
afhankelijk van de afmetingen en de maattoleranties van de tegels [§ 5.5.1 van [TV 227] ;
• de tegels worden geplaatst volgens een motief met doorlopende voegen;
• het gebruik van smalle stroken van minder dan een halve tegel wordt vermeden;
• de tegels worden mechanisch gesneden, zonder zichtbare beschadigingen aan de glazuurlaag;
• voor uitspringende hoeken en zichtbare kanten worden tegels met afgeronde randen gebruikt;
• ter hoogte van schakelaars, stopcontacten of kranen worden tegels met voorgeboorde gaten
geplaatst, die met behulp van de slijpmachine worden afgewerkt.
Er zijn verschillende soorten ondergronden mogelijk [§ 4.2 van [TV 227]. De geschikte
plaatsingstechniek is o.a. afhankelijk van de te betegelen ondergrond. [§ 5.2 van [TV 227]
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Raadpleeg voor meer informatie ook "Loskomen van muurtegels in gebouwen" ([WTCB nr.
1995/3]) + [TV 227]
vulling van de voegen
De voegen en het oppervlak van de tegels worden vóór het verharden van de lijm of de mortel
schoongemaakt en ontdaan van alle onzuiverheden zoals stof, zaagsel, spijkers, e.d.
Ten laatste 24 uur na hun plaatsing worden de betegelingen over hun volledige hoogte opgevoegd
met witte voegmortel die verenigbaar is met de plaatsingsmortel / de plaatsingslijm. Vóór het
opvoegen dienen de tegels goed bevochtigd te worden zodat de voegmortel niet kan verbranden.
Onmiddellijk na het plaatsen, zal de volledig betegelde oppervlakte gereinigd worden met fijn wit
zand.
De verticale en horizontale hoekvoegen worden niet opgevoegd met mortel, maar gevuld met een
blijvend elastische, schimmelwerende voegkit. Tevens worden de voegen tussen de bevloering en
de muren niet opgevoegd, maar gevuld met een geschikte plastische kit.
Voor de wanden die grenzen aan de badkuipen en douches gebeurt het opvoegen uitsluitend met
vochtwerende fijne mortel.
Deze vochtwerende mortel mag natuurlijk voor alle oppervlakken gebruikt worden.

CONTROLES
De betegeling dient een perfect verticaal en vlak oppervlak te vertonen, vrij van voeg- of
tegelbarsten, krassen of andere oppervlaktebeschadigingen. De muurbekleding zal worden
afgekeurd wanneer de vlakheidsafwijkingen tussen de tegels meer dan 1 mm bedragen.
Voor eenzelfde lokaal is een gelijkmatige kleurschakering vereist.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
REFERENTIENORMEN OF EQUIVALENTIE EUROPESE NORMEN
[NBN B 27-011] - Keramische produkten voor wand- en vloerbekleding - Prestatiecriteria+
addendum (1983)
[NBN B 27-104] - Tegels van geglazuurde faïence voor binnenwandbekleding (1973)
[NBN B 27-106]- Geperste geglazuurde en ongeglazuurde tegels van keraam- en klinkergres voor
wandbekleding (1973)
[NBN B 27-107]- Getrokken geglazuurde en ongeglazuurde tegels van keraam- en klinkergres voor
wandbekleding (1973)
[NBN B 27-201] - Controle- en proefmethoden voor keramische producten voor wandbekleding
(1973)
[NBN EN 12004] - Lijmen voor tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding
(2012)
[NBN EN 14411]- Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen,
conformiteitsbeoordeling en merken (2007)
[NBN EN 13888] - Mortels voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en
aanduiding (2009)

51.61.1 Muurbekledingen uit keramische tegels
51.61.1a Muurbekledingen uit keramische tegels
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze post omvat alle muurbekledingen uit keramische tegels.
Hij omvat diverse types:
· muurbetegeling voor sanitaire lokalen en douches
· muurbetegeling voor onderhoudslokalen, wasplaats
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muurbetegeling voor keukens

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De keramische tegels moeten beantwoorden aan de norm [NBN EN 14411].
Vervaardigingswijze Groep I
Groep IIa
Groep IIb
Groep III
E≤3%
3%<E≤6%
6%<E≤10%
E>10%
A getrokken

Groep AIa
E≤0,5%

Groep AIIa-1

Groep AIb
0,5%<E≤3%

Groep AIIa-2

Groep AIIb-2

B geperst

Groep BIa
E≤0,5%

Groep BIIa

Groep AIIb-1

Groep AIII

Groep BIIb

Groep BIII
(enkel geglazuurde tegels)

Groep BIb
0,5%<E≤3%
Specificaties (zie ook [TV 227])
· Oppervlak: niet geglazuurd / geglazuurd (gesatineerd / glanzend) naar keuze van de
Ontw.
· Dikte: minimum 8 mm
· Modulaire afmetingen: zie lager (gedefinieerd voor elk type betegeling)
· Kleuren: door de Ontw. te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant, 12 kleuren
minimum
Ze moeten bovendien beantwoorden aan de onderstaande minimale prestatieklassen volgens
[NBN B 27-011]:
· Druksterkte : klasse 1
· Buigsterkte: klasse 1
· Bestandheid tegen chemicaliën: klasse 2
· Vorstbestendigheid: klasse 4 (koelkamers), proef volgens [NBN B 27-009] en [NBN B 27-010]
Tegels voor sanitaire lokalen
· afmetingen : volgens plannen en gedetailleerde meetstaten
Tegels voor keukens
· afmetingen voor de muren van de keukens: volgens plannen en gedetailleerde meetstaten
· afmetingen voor de betegelde strook boven de aanrechten:volgens plannen en gedetailleerde
meetstaten
·
Zoals aangeduid in TV 227 van het WTCB, moeten de tegels voldoen aan de volgende klassen :
◦ Klasse II_Klassen van blootstelling van de muren aan schokken. ◦ Klasse EC_Klassen van
blootstelling van de muurbetegelingen aan water. De tegels moeten ook de voorschriften van
de FAVV naleven : ◦ de bovenvermelde uitrustingen worden vervaardigd uit harde materialen
die ondoorlaatbaar zijn voor water en vet en die bestand zijn tegen herhaalde
reinigingen/desinfecties; ◦ ze vertonen geen enkele barst;
Betegeling voor onderhoudslokalen, wasplaats
· afmetingen : volgens plannen en gedetailleerde meetstaten
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UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Afhankelijk van de aard van de ondergrond worden de tegels geplaatst op een gekamde
cementering met cementmortel (zie art. 51.55.1a). De tegels worden vooraf voldoende
bevochtigd.
De tegels worden geplaatst met gelijke en gladde voegen van 2 mm breed;
De tegels worden geplaatst volgens de werktekening die opgesteld moet worden door de
aannemer op basis van principes die hij aan de Ontw. moet vragen.
Zij worden over hun volledige hoogte opgevoegd met een epoxy voegmiddel van witte kleur.

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Voor de afwerking van de zichtbare randen worden er tegels met afgeronde randen gebruikt.
Buitenhoeken worden afgewerkt met afgeschuinde tegels of met profielen in aluminium.
Horizontale en verticale binnenhoeken worden opgevoegd met witte sanitaire siliconen.

METINGSWIJZE
Cf. plannen en meetstaten.
51.61.1a.01
Muurbetegeling type 1: 20cm*20cm effen voegen
51.61.1a.02
Muurbetegeling type 2: 20cm*20cm effen voegen
51.61.1a.03
Muurbetegeling type 3: 20cm*20cm effen voegen

51.61.1x Muurbekledingen uit keramische tegels - Bekleding van de badranden
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de bekleding van de vrije zijkanten van de badtoestellen, met inbegrip van het kader,
de bekledingsplaten, een
inspectieopening en de afwerking van de randen.
Let wel: de tegels zijn niet inbegrepen, worden beschreven en verrekend in een ander artikel.
Deze post betreft ook de bekledingen die toelaten om bepaalde leidingen in de badkamers te
verbergen bijvoorbeeld.

MATERIALEN
• De te bekleden platen zijn vlak, stabiel en stijf, onbederfelijk, ongevoelig voor vocht, organische
aantastingen, temperatuurschommelingen;
• Remt de waterdamp en beschikt over thermisch isolerende eigenschappen.
• De platen bestaan uit een kern van vochtafstotend, geëxtrudeerd, stijf XPS-schuim, dat langs
weerszijden bedekt is met een vlies;
• Minimumdikte 38 mm of 50mm in functie van de grootte van de te verwerken plaat;
• Deze platen zijn speciaal geschikt om de gelijmde betegeling aan te brengen;
• Vrij van cement en glasvezel;
• Kan met een cutter worden gesneden;
• De verdunde randen laten toe om een perfect vlak oppervlak te realiseren na aanbrenging van de
wapeningsstrook en het pleister;

UITVOERING / VERWERKING
• De bekledingsplaat wordt net achter de rand van de badkuip geplaatst
en wordt ofwel gelijmd (op de vloer en op het bad), ofwel in een houten structuur geschroefd.
• Elke zijde van de bekleding wordt in één stuk uitgevoerd.
• De bekleding van de badtoestellen zal zodanig worden uitgevoerd dat het mogelijk is om de sifon
en de leidingen te onderhouden, ofwel met een gemakkelijk demonteerbare plaat, ofwel met een
geïntegreerde inspectieopening in roestvast staal of verchroomd messing, van 300 x 300 mm,
waarin betegeling geplaatst zal worden;
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• Alle randen van de bekleding worden gedicht met sanitaire siliconen (kitklasse 6 en
gebruikmakend van een
primer indien nodig) en/of worden uitgevoerd met soepele dichtingsvoegen uit neopreen;
• In elke bekleding zal een uitsparing die overeenkomt met de afmetingen van een tegel min twee
centimeter uitgevoerd worden in de ondergrond op een oordeelkundige plaats. Op die plaats
wordt de tegel met enkele stipjes silicone op de ondergrond gelijmd en zal de opvoeging eveneens
uitgevoerd worden met silicone. Dit laat toe om een inspectieluik te verwezenlijken voor de
uitrustingen die onder de badkuipen en douches (sifons) geïnstalleerd zijn) ;

METINGSWIJZE
Cf. plannen en meetstaten.

52

Dichtmaken en isoleren van de binnenwanden

52.4

Isolatie
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze titel betreft de isolatiewerken, zowel om thermische als om akoestische redenen.
Deze titel betreft de isolaties binnen ten opzichte van de draagstructuur, die niet opgenomen zijn
in de delen 1 tot 3: onder ondervloer, isolatie langs binnen, isolatie in de dikte van het dak, in
wanden of voorzetwanden, in verlaagde plafonds, enz.

- Belangrijke opmerkingen
HYGROTHERMIE
De wanden die de schil van het gebouw vormen, moeten worden opgebouwd rekening houdend
met de globale kenmerken van de diverse materialen waaruit ze bestaan, in het bijzonder, vanuit
hygrothermisch oogpunt, de weerstand tegen waterdampdiffusie (Sd-waarde) van het lucht- en
dampdichte scherm dat langs de warme zijde van de isolatie geplaatst wordt en die van de
materialen waaruit de structuur of het dragend geraamte bestaat, het eventuele regenscherm en
het parement, de buitenbekleding of buitenbepleistering.
THERMISCHE PRESTATIE
Zodra de materialen verwerkt zijn, moet de totale thermische weerstand van de betrokken
wanden voldoen aan de eisen van de EPB-reglementering - zie § 0.06.

MATERIALEN
De isolatieplaten zijn duurzaam maatvast.
De anorganische en amorfe structuur mag geen kweekbodem vormen voor ongedierte, bacteriën
of schimmels. De platen zijn onbederfelijk, niet-capillair, duurzaam hygroscopisch en blijvend
waterafstotend. Ze tasten de andere bouwelementen niet aan.
Indien het isolatiemateriaal beschadigd is, dan mag het niet gebruikt worden.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
32.4 Isolatie

- Uitvoering
32.4 Isolatie

52.41

Isolatie uit platen

UITVOERING / VERWERKING
32.41 Isolatie uit platen en 51.21 van toepassing.
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REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
32.41 Isolatie uit platen en 51.21 van toepassing.

- Uitvoering
32.41 Isolatie uit platen en 51.21 van toepassing.

52.41.3a Isolatie uit platen – houtvezel – cement, voorgeschilderd
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.
Akoestische isolatie, zie akoestische onderdeel.

MATERIALEN
De bekleding met meerlagige houtwolplaat te plaatsen op lijming of op een regelstructuur. Aan de
zijkanten wordt het geheel (regelstructuur+houtwolplaat) afgewerkt met een aluminium U profiel
gelakt in een RAL-kleur naar keuze.
Magnesietgebonden houtwollen akoestische plaat , vezelbreedte 1mm
Technische eigenschappen
• Dikte afwerkplaat 25 mm
• dikte isolatielaag 30 mm
• Gewicht: +/- 12,4 kg/m²
• Brandgedrag volgens EN 13501-1 B,s1,d0
• Geluidsabsorptiewaarde αw: minimaal0,9
• Kleur: keuze uit het volledige gamma van de fabrikant, stalen dienen voorgelegd te
worden
• Afmetingen 1200x600mm – volgens detailplannen
• Afwerking kanten: recht

UITVOERING / VERWERKING
Volgens de voorschriften van de fabrikant, voegverdeling ter goedkeuring voor te leggen aan
de architect.
Lijming of Regelstructuur: Omegaprofielen uit koudgewalst verzinkt plaatstaal volgens DIN EN
10327 te bevestigen op de onderstructuur volgens de regels van de fabrikant en de vereisten
opgenomen in het akoestisch rapport. Structuur te plaatsen h.o.h. 40cm.

METINGSWIJZE
Netto vloeroppervlakte.
Opmeting opgesplitst volgens de te bereiken akoestische prestaties.

52.42

Isolatie in rollen/matten

UITVOERING / VERWERKING
Zie 32.42 Isolatie in rollen/matten.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
32.42 Isolatie in rollen/matten

- Uitvoering
32.42 Isolatie in rollen/matten
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52.42.1 Isolatie in rollen/matten - kunststof
52.42.1x Akoestische isolatie van de binnenvloeren - vernet polyolefineschuim met
gesloten cellenstructuur
BESCHRIJVING
- Ligging
Voor de te bereiken minimale akoestische eis per vloertype, cf. meetstaten.
Volgens plannen, details en meetstaten.
Akoestische isolatie van alle lokalen.

MATERIALEN
Dubbele laag (2 x ±3 mm) fysisch vernet polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur. De
onderzijde van de twee schuimlagen is gestructureerd om kleine piramides te verkrijgen die het
verend effect verbeteren.

UITVOERING / VERWERKING
• Bij de plaatsing van de isolatie moeten de aanbevelingen van de fabrikant nauwgezet nageleefd
worden.
• Deze akoestische laag moet altijd geplaatst worden met inachtneming van een overlapping van
minstens 100 mm.
• De isolatie moet zorgvuldig geplaatst worden en daarbij moeten alle akoestische bruggen
vermeden worden. Er moet een bijzondere aandacht besteed worden aan de uitvoering in plaatsen
waar de verticale leidingen door de vloer lopen, aan deuropeningen, hoeken… ... De akoestische
isolatie wordt dus aangebracht rond elke leiding die door de ondervloer naar boven komt.
• Er dient ook altijd een omtrekisolatie te worden voorzien tussen de ondervloer en de muur, en
tegen elke verticale aansluiting met de vloer (omleiding van de leidingen...). Deze isolatie moet bij
de plaatsing altijd minstens 20 mm uitsteken boven het niveau van de laatste vloerafwerking.
Zodra de vloerbedekking gestort is en de vloer geplaatst is, mag de overtollige isolatie afgesneden
worden en mag de zijdelingse afwerking uitgevoerd worden (plaatsing van plinten, enz.).
• Alvorens de plinten te plaatsen, moet een elastische voeg aangebracht worden.
• Het geheel laat toe om te beantwoorden aan de norm NBN S01-400-1 die van kracht is. De
recente certificaties bij het WTCB tonen de kwaliteit en de prestaties van het gamma aan.
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
• Minimale akoestische waarde: DLw ≥ 26 dB tot DLw ≥ 32 dB (per vloertype, cf. meetstaten)
• Dikte: 2 x 3 mm (6 mm)

METINGSWIJZE
Netto vloeroppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Openingen groter dan 0,5 m² worden
afgetrokken. De randisolatie wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht
Opmeting opgesplitst volgens de te bereiken akoestische prestaties.

52.43

Spuitisolatie

MATERIALEN
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52.43.1 Spuitisolatie - kunststoffen
52.43.1a Spuitisolatie - polyurethaan (PUR)
BESCHRIJVING
Te bereiken warmtegeleidingscoëfficiënt =0,027 W/mK
Cf. ook de EPB-voorschriften.

- Definitie / Omvat
De vloerisolatie zal bestaan uit een naadloze dekvloer, uitgevoerd in hard en sterk isolerend
polyurethaanschuim, en het werk omvat indien nodig, naargelang de dikten, de levering en de
plaatsing van de isolatieplaten van dezelfde kwaliteit aan de onderkant, met inbegrip van al het
snijwerk en alle nodige aanvullingen van de isolatie met geëxpandeerd polyurethaanschuim.
De schuimlaag wordt verkregen door het ter plaatse spuiten van polyurethaanschuim. Het systeem
beschikt over een doorlopende technische goedkeuring van de BUtgb voor aanbrenging op de
betrokken ondergrond en in de voorgeschreven ondervloer.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Specificaties
• dikte: zie plannen, details en meetstaten 2,5cm / 10cm /11cm
• Volumieke massa: groter dan 30 kg/m3
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0,027 W/mK (volgens NBN B 62-203)
• Druksterkte voor een vervorming van 10 : > 150 kPa
• Verdeelde statische belasting (gemiddelde diktevervorming) na 7 dagen, 40 kPa bij 20°C en 60°C:
<5%
• % gesloten cellen: > 90%

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Opgespoten polyurethaanschuim:
Reiniging van de ondergrond.
Opspuiting van polyurethaanschuim. De uitvoeringstemperatuur zal minstens 5°C bedragen. Er
wordt alleen in een regen- en winddicht gebouw gewerkt. De isolatie wordt rechtstreeks op de
gereinigde en droge legzone gespoten, die stof- en vetvrij is. De schuimlaag wordt volvlakkig
hechtend en in verscheidene lagen aangebracht totdat, over de volledige oppervlakte, een laag
met een gelijkmatige dikte verkregen wordt. De isolatie moet de onregelmatigheden van de
legzone volgen, en boven eventuele ingewerkte leidingen mogen de verhogingen vlakgemaakt
worden. Plaatsen waar het niveau kritisch blijkt, moeten worden opgelost in overleg met de AO.
De dikte mag eventueel aangepast worden.
De plaatsing moet snel gevolgd worden door de plaatsing van de akoestische dekens en de
uitvoering van de gewapende ondervloer die de isolatie zal beschermen.
Isolatieplaten:
Reiniging van de ondergrond.
De platen worden in elkaar geschoven, met verspringende naden; nauw aansluitende uitvoering
van de afsnijdingen.
De plaatsing moet snel gevolgd worden door de plaatsing van de akoestische dekens en de
uitvoering van de gewapende ondervloer die de isolatie zal beschermen.

SPECIFIEKE CONTROLES
Opgespoten polyurethaanschuim:
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Voorafgaande technische keuring aan de hand van documenten die de druksterkte en de andere
geëiste kenmerken bewijzen, overhandiging van de kopie van de technische goedkeuring.
Gedeeltelijke technische keuring van het werk voordat het niet meer gecontroleerd kan worden
naarmate de werken vorderen, controle van de continuïteit van de isolatie
Isolatieplaten:
Voorafgaande technische keuring van de isolatieplaten aan de hand van documenten die de
druksterkte en de andere geëiste kenmerkenbewijzen, overhandiging van de kopie van de
technische goedkeuring.
Gedeeltelijke technische keuring van het werk voordat het niet meer gecontroleerd kan worden,
naarmate de werken vorderen, controle van de plaatsing van de platen met geschrankte voegen en
van de nauwe aansluitingen.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
Opgespoten polyurethaanschuim: TV 189, TV 193, TV 179, NBN EN 12431
Isolatieplaten : Zie de posten van de isolatieplaten.
NBN S01-400-1: 2008 "Akoestische criteria voor woongebouwen".
TV 189 "Dekvloeren" uitgave september 1993 (+ errata in supplement bij TV 193), TV 193
"Dekvloeren. 2de deel: Uitvoering" uitgave september 1994.

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto m²

53

Dekvloeren en binnenvloerbedekkingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De vloer bestaat gewoonlijk uit een draagplaat of een vloerplaat op basis van beton (zie hoofdstuk
22.15 Vloeren in beton of hoofdstuk 12.4 Vloerplaten) en één of meer tussenlagen tussen de
draagplaat en de oppervlakteafwerking. Deze tussenlagen moeten dienen om het juiste niveau te
verkrijgen, de thermische of akoestische eigenschappen van de vloerplaten/ondervloeren te
verbeteren en om een stabiele en effen basis te verkrijgen om de eigenlijke vloerbedekking aan te
brengen.
Beschrijving
De post "binnenvloerbedekkingen" omvat alle leveringen en werken voor de uitvoering van de
tussenlagen tussen de dragende vloerplaat en de vloerafwerking (d.w.z. de egalisatielagen, de
dichtingsmembranen, de thermische en/of akoestische isolatielagen, de dek- en bedrijfsvloeren).
De eenheidsprijzen uit deze posten moeten, ofwel volgens de uitsplitsing in de samenvattende
meetstaat, ofwel in hun totaliteit, steeds het volgende omvatten:
· de voorafgaande controle van de ondergrond, het verwijderen van al het afval en het
ontstoffen;
· het controleren van de niveaus, de temperaturen en eventueel het verwarmen van de
bouwplaats om de vereiste minimumtemperatuur voor de verwerking te verkrijgen;
· het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen;
· de voorbehandeling van het legvlak en zijn verticale omtrekken;
· het desgevallend aanbrengen van de nodige vullagen;
· het aanbrengen van de voorgeschreven dichtingsmembranen;
· het leveren en plaatsen van een scheidingslaag / thermische of akoestische isolatielaag;
· het leveren en plaatsen van alle materialen, producten en stukken die nodig zijn voor de
uitvoering van de dekvloer volgens zijn klasse, zijn aanduiding en de voorgeschreven
bijzondere prestaties;
· het aanmaken van de mortel en het storten van de ondervloer of bedrijfsvloer, inclusief de
eventuele wapeningen;
· het aanbrengen van de nodige omtrekvoegen en/of uitzettingsvoegen, elk met hun geëigende
voegprofielen…;
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het aanbrengen van eventuele geïntegreerde hoekstukken, lijstwerk en
afwerkingstoebehoren;
de afwerking van het oppervlak van de dekvloer of bedrijfsvloer;
het wegvoeren en storten van alle materiaal en afval, en het afsluiten van de toegang tijdens
de indienststellingsperiode.

MATERIALEN
Samenstelling
De samenstelling van de mortel en de aard van de bestanddelen wordt aangepast aan de aard en
de aanbrenging van de ondervloer, en aan de voorziene vloerbedekkingen. Deze laatste zijn in
overeenstemming met [NBN EN 13813] en ter informatie vermeld (wanneer er prestaties geëist
worden) of uitdrukkelijk in het bestek aangeduid.

Bindmiddelen
(zie ook [TV 189] § 3.1)
Voor cementgebonden dekvloeren gebruikt men cement die voldoet aan [NBN EN 197-1] (2011).
Voor de keuze van het cement houdt men rekening met de volgende eisen op het vlak van de
sterkteklasse:
Sterkteklassen Temperatuur van het legvlak en/of de

omgevingslucht
Uitharding

T < 10°C

10° C < T < 25° C

T > 25°C

Normale

Sterkteklasse 42,5

Sterkteklasse 32,5

Sterkteklasse 32,5

Snellere

Sterkteklasse 42,5 R

Sterkteklasse 42,5 of 32,5 R

Voor lage of hoge temperaturen worden respectievelijk de volgende cementtypes aanbevolen:
T <10°C: cementtypes met een hoog klinkergehalte: CEM I, CEM II, CEM IIIA.
T > 25°C: cementtypes met een laag klinkergehalte: CEM II, CEM IIIB.

Vulstoffen
(zie ook [TV 189] § 3.2)
De granulaten moeten proper zijn en zullen geen stoffen bevatten waarvan de aard en het gehalte
hun gebruik kunnen schaden, zoals kleiklonters, organisch materiaal (maximum gehalte 0,5%),
oplosbare zouten.

Aanmaakwater
(zie ook [TV 189] § 3.3)
Het gebruikte water zal proper en vrij van schadelijke stoffen zijn, in overeenstemming met de
norm [NBN EN 1008] (2002).

Toeslagstoffen
(zie ook [TV 189] § 3.4)
Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorschriften van [NBN EN 934-1] (2008). Bij
gebruik van toeslagstoffen wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de verenigbaarheid met het
bindmiddel, de vulstoffen en de andere bestanddelen van de ondervloer en ook voor wat betreft
de verenigbaarheid van de drager met de voorziene vloerbedekkingen, opdat er zich geen
schadelijke gevolgen kunnen voordoen indien deze toeslagstoffen gebruikt worden. In elk geval
worden de voorschriften van de fabrikant van de toeslagstoffen strikt nageleefd.

Wapeningsnet
(zie ook [TV 189] § 3.5)
Voor zwevende vloeren gebruikt men gewoonlijk gelaste netten.

UITVOERING / VERWERKING
TIMING – weersinvloeden
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·

De uitvoering van de ondervloer / bedrijfsvloer wordt pas aangevat na het beëindigen van de
volgende werken:
· de ruwbouwwerken,
o het plaatsen van het buitenschrijnwerk en de beglazing en/of het sluiten van de
gevelopeningen,
o de installatie van de leidingen voor verwarming, sanitair, elektriciteit, informatica, domotica
en telefoon,
o de installatie van in te werken verwarmingselementen...
o de uitvoering van de binnenbepleisteringswerken en eventuele onderlagen,
o de uitvoering van metselwerk- en betonsokkels.
· Dekvloeren mogen niet worden geplaatst wanneer de temperatuur van het grondvlak en/of de
omgeving lager is dan 5°C. De temperatuur is niet hoger dan 35°C. Wanneer de temperatuur
het toegelaten maximum overschrijdt, worden de werken opgeschort of uitgesteld, want
kunstmatige koeling is verboden. Wanneer de temperatuur echter lager is dan de
minimumtemperatuur, dan wordt ze eventueel bereikt door middel van een geschikt
verwarmingssysteem. In dit geval moet men erop toezien dat de temperatuur homogeen en
constant is. Indien het bijzonder bestekbestek dat voorschrijft, worden er
warmeluchtkanonnen gebruikt om de ruimten op een aanvaardbare minimumtemperatuur te
brengen, maar de luchtstroming mag niet rechtstreeks naar de ondervloer gericht worden. De
verbrandingsgassen worden rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

Beschermingsmaatregelen
Teneinde zich te vergewissen van de te beschermen elementen, doet de aannemer voorafgaand
aan de werken een rondgang in het gebouw. Hij neemt de vereiste maatregelen om de
afwerkingen, ramen en deuren doeltreffend tegen beschadiging en bevuiling te beschermen. Als er
gevaar bestaat voor beschadiging aan het onderliggende plafond, dan schrijft het bijzonder
bestekbestek voor dat er tussen de vloerplaat en de ondervloer een waterkerende laag bestaande
uit een polyethyleenfolie aangebracht wordt. Deze folie moet haaks worden omgebogen en dit tot
circa 2 cm boven het oppervlak van de ondervloer.

Controle van het legvlak
De aannemer vergewist zich ervan dat het legvlak beantwoordt aan de eisen die gesteld worden in
[TV 193]. Vóór de aanvang van de werken licht de aannemer de ontwerper en de AO in over
eventuele gebreken die hij zou hebben vastgesteld, uitvoeringsfouten of overschrijdingen van
toleranties, alsook over de eventuele aanwezigheid van afval (zand, cement, mortel, gips, kalk
e.d.). Het legvlak wordt zorgvuldig gereinigd en bevochtigd vóór de aanvang van de werken en
tijdens de uitvoering ervan indien dat nodig blijkt. Vóór de aanvang van de werken voert de
aannemer een volledig nazicht van het legvlak uit en controleert hij of:
· de ondergrond voldoende verhard en droog is;
· de oppervlaktetoestand, d.w.z. de vlakheid en peilen, overeenstemmen met de criteria van
[TV 189] - hoofdstuk 6;
· de ondergrond geen barsten of scheuren vertoont;
· er voldoende uitzettingsvoegen en zettingsvoegen voorzien zijn.

Ingewerkte leidingen en toebehoren
(zie ook [TV 189] § 6.3.2 - 6.3.3)
Leidingen die ingewerkt zijn in de ondervloer moeten stevig aan de draagvloer worden
vastgemaakt. Als dat niet het geval is, dan informeert de aannemer de bouwheerAanbestedende
Overheid. Het bijzonder bestekbestek vermeldt of bepaalde leidingen vrij moeten kunnen
uitzetten. Boven de leidingen moet er, tussen de onderlaag en de afwerklaag, een wapeningsnet
worden aangebracht. De ingewerkte leidingen worden over hun volledige lengte omhuld met een
minimumdikte van 3 cm. Voorafgaand worden alle specificaties, zoals hellingen, deurmatkaders,
vloerroosters, afvoerputten... op de bouwplaats aangeduid, teneinde een ondubbelzinnige
uitvoering mogelijk te maken.

Aanbevolen dikte - hoogtepeilen
(zie ook [TV 189] § 4.2.1)
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Het afgewerkte peil van de ondervloeren in de verschillende lokalen houdt rekening met de
respectievelijk voorziene vloerbedekking (tegels, soepele vloerbanen…). De nodige uitsparing
ervoor wordt gepreciseerd in het bijzonder bestekbestek.
De bovenzijde van alle vloerbedekkingen (tegelvloeren, soepele vloerbanen…) moeten zich op
hetzelfde niveau bevinden.
De dikte van de ondervloer wordt bepaald in functie van het te bereiken niveau, zelfs indien
dit afwijkt van de aanduidingen op de detailplannen.

Isolatie - Zwevende vloeren
(zie ook [TV 189] § 8.2 & §8.3)
· De totale uitsparing voor het systeem isolatie + ondervloer laat toe om de minimale
ondervloerdikte te verkrijgen in overeenstemming met [TV 189].
· De aannemer plaatst de isolatie in overeenstemming met de aanduidingen met betrekking tot
de vloeropbouw. Vooraleer de vloerisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de drager
een onberispelijke uitvoering van de werken toelaat. Zoniet stelt hij de ontwerper daarvan
onmiddellijk op de hoogte, opdat hij de noodzakelijke maatregelen kan treffen opdat
naderhand geen aanpassingen meer dienen uitgevoerd te worden.
· De ontwerper wordt voorafgaand aan de uitvoering van de ondervloer uitgenodigd om de
plaatsing van de isolatie en de uitvoering van de aansluitingsdetails en overlappingen te
controleren.
· Bij dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen, vochtgevoelige ondervloeren (bv.
anhydriet)... is het noodzakelijk om een dampscherm te plaatsen onder de isolatie, tenzij deze
voldoende dampremmend is. Alvorens de dekvloer te gieten, worden de isolatieplaten
beschermd met een dichtingsfolie.
· De ondervloeren die gestort worden op de isolatieplaten worden steeds voldoende gewapend.
Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de
nodige bevestigingen om de isolatieplaten op hun plaats te houden. De uitvoerder legt een
conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste isolatieplaten voldoen aan de
gestelde eisen.

Uitzettingsvoegen - Randisolatie
·
·
·

·

·
·

Alle constructievoegen (zettingsvoegen en uitzettingsvoegen) van de ruwbouw worden
doorheen de volledige vloeropbouw doorgetrokken met geschikte voegprofielen en
voegmaterialen, tenzij ze zich aan de rand bevinden.
Aan de randen wordt een randisolatie van polystyreenbanden met een dikte van minimum 5
mm geplaatst. Ter hoogte van de deuropeningen worden de omtrekvoegen niet onderbroken.
Hechtingslagen worden voorzien van omtrekvoegen indien er gevaar bestaat voor
vochtopslorping (bv. uit muren). Niet-hechtende dekvloeren worden voorzien van de nodige
omtrekvoegen en uitzettingsvoegen. Minimum om de 15 m moet een krimpvoeg voorzien
worden. Voor het naspannen worden er in beide richtingen van de ondervloer om de 5 m
schijnvoegen ingesneden.
Het voegenpatroon en de uitvoering ervan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
ontwerper bij gebrek aan een voegenplan. Indien de ontwerper precieze voeginplantingen
voorziet, dan worden die in het bijzonder bestekbestek gedefinieerd. De aannemer voegt
eventuele voorstellen ter aanpassing bij zijn prijsofferte; deze voorstellen mogen pas
uitgevoerd worden na goedkeuring van de ontwerper en/of de bouwheerAanbestedende
Overheid.
De uitvoering van de randstroken, krimp- en bewegingsvoegen is altijd in de eenheidsprijs van
het artikel begrepen.
Aan hun doorvoeringen in de vloerplaat en de ondervloer worden de verticale leidingen
gescheiden en geïsoleerd (indien nodig) met een geschikte techniek.

Dichtingslagen
(zie ook membranen)
· Indien de ondergrond niet voldoende effen is of uitsteeksels vertoont die de scheidingslaag
kunnen beschadigen of de horizontale beweging van de ondervloer plaatselijk kunnen
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beletten, dan wordt er een onderlaag aangebracht volgens de voorschriften van de
desbetreffende artikelen van het bestek.
In de lokalen waar de vloer regelmatig en overvloedig natgemaakt zal worden (bv. in
zwembaden, wasserijen, keukens...) wordt een geschikte waterdichting aangebracht volgens
de voorschriften van de desbetreffende artikelen van het bijzonder bestekbestek.

Verwerkingsmodaliteiten
·

·

De ondervloer wordt aangebracht rekening houdend met het type en de aard van de
voorziene vloerbedekking, de hellingen en tolerantieklassen, de in te werken vloerkaders,
vloerroosters, e.d., het voegenschema en de dikte of het peil van de te plaatsen ondervloer.
De mortel wordt gelijkmatig uitgespreid, zo snel mogelijk afgetrokken op het voorgeschreven
peil en goed verdicht door aankloppen, aanstampen of mechanisch verdichten teneinde een
perfecte compactheid te verkrijgen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het goed met
mortel vullen van de hoeken tussen vloer en opstand. Aan de werkvoegen ten gevolge van
werkonderbrekingen, worden de randen trap- en kamvormig bewerkt en van een
wapeningsnet voorzien.
Het oppervlak wordt manueel geëffend met de spaan (afmetingen +- 20 cm x 30 cm) en
vervolgens manueel afgewerkt met de lange ijzeren spaan (afmetingen 10 cm x 40 cm) of
machinaal met de polijstmachine met een roterende volle schijf. Bij de machinale afwerking
worden deze twee operaties in één fase uitgevoerd met de roterende volle schijf. Hoeken en
andere moeilijk bereikbare plaatsen worden over het algemeen manueel afgewerkt.

Verharding - Droogtijd
·

De ondervloeren worden beschermd tegen te snel uitdrogen. Tocht en intense zonnestraling
zijn te weren. De ondervloeren moeten ook beschermd worden tegen vorst en tegen
allerhande schadelijke invloeden. Teneinde een homogene verharding van de ondervloer of
bedrijfsvloeren mogelijk te maken, dienen te hoge temperatuurverschillen tussen de
omgevingslucht en de ondergrond, of tussen verschillende zones van de ondergrond, alsook
elke vorm van tocht of rechtstreekse bezonning, te allen tijde te worden vermeden. De
termijnen voor gedeeltelijke of volledige ingebruikneming, in het bijzonder in geval van
speciale samenstellingen, worden vastgelegd in § 7.2 en § 7.3 van [TV 189].
· Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestekbestek, voldoen de wachttijden aan de volgende
voorschriften. De ondervloer mag pas na drie dagen belopen worden door de arbeiders die op
de bouwplaats tewerkgesteld zijn. Hij wordt als droog beschouwd wanneer zijn watergehalte,
bepaald met de calciumcarbidebus of elk ander geschikt toestel, gelijk is aa of lager dan 1%.
Volgende termijnen voor binding, verharding en ingebruikneming worden strikt nageleefd:
o gedurende minstens 3 dagen na het storten moet de omgeving vochtig en ongeventileerd
blijven.
o gedurende minstens 7 dagen na het storten moet de ondervloer beschermd worden tegen
tocht.
o voorzichtig belopen zonder bijkomende belastingen vanaf minstens 7 dagen na het storten.
o de eerste normale belastingen mogen pas vanaf minstens 15 dagen na het storten worden
aangebracht.
o volledige indienststelling vanaf minstens 28 dagen na het storten van de ondervloer.

Veiligheid

Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de coördinator-verwezenlijking worden
nauwgezet nageleefd.

CONTROLES
Door hun inschrijving in te dienen, aanvaarden de inschrijvers uitdrukkelijk de volledige
verantwoordelijkheid voor de goede kwaliteit van de voorziene ondervloeren. Bij de controle zal
worden nagezien of de betrokken uitvoeringspost beantwoordt aan de eisen van de algemene
uitvoeringsvoorwaarden, de referentiedocumenten en het bijzonder bestekbestek. De prestaties
die onderworpen zijn aan controle en die van de ondervloeren geëist worden zijn:

Controle op oppervlaktetoestand (effenheid en vlakheid)
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De ondervloer moet geheel vlak zijn en op het voorgeschreven niveau liggen. Het oppervlak mag
geen oneffenheden vertonen. Het moet glad, proper en regelmatig zijn. Indien na de uitvoering
blijkt dat de ondervloer niet beantwoordt aan deze criteria inzake effenheid en vlakheid, dan
plaatst de aannemer op zijn kosten een zelfnivellerende egalisatielaag. Wanneer de ondervloer
droog is, wordt de effenheid gecontroleerd met behulp van een reeks metalen rijen. De
afwijkingen mogen niet meer bedragen dan:
Vlakheidsklasse [TV 189]
1 (strenge
2 (normale
3 (ruime
toleranties)
toleranties)
toleranties)
onder een stijve rei van 1
m

< 2 mm

< 3 mm

< 5 mm

onder een stijve rei van 2
m

< 3 mm

< 4 mm

< 6 mm

Behoudens specifieke voorschriften in het bijzonder bestekbestek, wordt altijd klasse 2 geëist
(desgevallend kan er een onderscheid gemaakt worden tussen ondervloeren die bestemd zijn om
te worden betegeld en die voor soepele vloerbedekkingen). De gelijmde plaatsing van grote
elementen vergt klasse 1 (cf. [TV 237] § 6.1.3.3).

Controle van prestaties op het vlak van afmetingen (hoogtepeil)
Maximale afwijking in mm van een punt van het legvlak gelegen op een afstand d (in m) van het
dichtstbijzijnde peilmerkteken
· ± 10 mm voor d ≤ 3 m.
· ± 15 mm voor 3 m < d ≤ 6 m.
· ± 20 mm voor 6 m < d ≤ 15 m
Bedraagt de hoogte van de ondervloer zelf meer dan 8 cm, dan moet dit hoogteverschil
gecompenseerd worden door een egalisatielaag aan te brengen voordat de dekvloer uitgevoerd
wordt (samenstelling volgens [TV 193]).

Controle van de mechanische prestaties (druksterkte en weerstand
tegen dynamische pons)
In overeenstemming met de voorschriften van [TV 189] (1993).
· Aantal te vervaardigen proeftegels : 2 per 1000 m² uit te voeren dekvloer en per werkweek.
· Vereiste druksterkte: minstens 8 N/mm²
· Vereiste weerstand tegen dynamische pons: gemiddelde diepte van de ponsindruk na 4
schokken <= 3 mm. Maximale diepte van de ponsindruk na 4 schokken <= 5 mm
Indien mechanische prestaties opgelegd worden, zullen tevens de voorziene proefmethoden en
het tijdstip van de controle opgegeven worden, evenals de verantwoordelijke voor het maken van
de proefstukken, voor de bestelling bij een erkend laboratorium, evenals voor het betalen van de
gemaakte onkosten (in principe, op kosten van de verliezer).

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[TV 177]
[TV 189]
[TV 193]
[TV 204]
[TV 216]
[NBN EN 13318]
[NBN EN 1937]
[NBN EN 13813]

- Uitvoering
·

Mechanische karakteristieken en nazicht van dekvloeren ([WTCB-Tijdschrift 1989/4.6] )
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Vochtgehalte van dekvloeren ([WTCB-contact nr. 27 (3-2010)] )
Dekvloeren: met of zonder bewegingsvoegen? ([WTCB-Contact nr. 27 (3-2010)])
Cementgebonden gietvloeren ([WTCB-contact nr. 7 (3-2005) / katern nr. 9] )
Dekvloermortels en dekvloeren: eigenschappen en eisen ([WTCB-contact nr. 12 (4-2006) /
katern nr. 2]
Isolatie voor zwevende vloeren: criteria van vervormbaarheid ([WTCB-contact nr. 28 (42010)] )

53.1 Onderlagen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
In de uitvullagen worden alle oneffenheden, bruuske hoogteverschillen, leidingen, kokers, dozen,
buizen, enz. van en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een constante dikte kan
worden aangebracht. De vereiste voorzieningen voor rand- en zettingsvoegen zijn inbegrepen.

MATERIALEN
Materialen:
· zijn niet onderhevig aan krimp (maatvast) na plaatsing.
· zijn niet ontvlambaar.
· zijn onrotbaar en vormen geen voedingsbodem voor ongedierte, bacteriën of schimmels.
· hebben een voldoende mechanische weerstand.

UITVOERING / VERWERKING
De vullagen worden geregeld door de bepalingen van TV 193§3. De hoogten van de vullagen zullen
voldoen aan de eisen van TV 189§4.2.1.3. Het afgewerkte niveau houdt steeds rekening met de
dikte van de dekvloer en de vloerbedekking. De uitvullagen worden aangebracht op een gereinigde
ondergrond en vlak afgetrokken. Zij worden steeds los van de wanden en andere onderbrekingen
voorzien door tussenvoeging van randstroken van minstens 5 mm dik, uit polyethyleenschuim of
een ander kunststofschuim. De zettingsvoegen van de constructies worden steeds doorgetrokken
in de vullaag.

53.11

Egalisatie- of vulonderlagen

53.11.1 Egalisatie- of vulonderlagen op basis van gebonden granulaten
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
In de vullagen worden alle oneffenheden, bruuske hoogteverschillen, leidingen, kokers, dozen,
buizen, enz. van en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een constante dikte kan
worden aangebracht. De uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van de omtrek- en
zettingsvoegen zijn inbegrepen, meer bepaald de luchtdichte stroken die geplaatst moeten worden
aan de aansluiting van de dekvloeren met de ruwbouw langs de gevels.

MATERIALEN
Materialen:
· zijn niet onderhevig aan krimp (maatvast) na plaatsing.
· zijn onrotbaar en vormen geen voedingsbodem voor ongedierte, bacteriën of schimmels.
· hebben een voldoende mechanische weerstand.

UITVOERING / VERWERKING
De vullagen worden geregeld door de bepalingen van [TV 193] §3. De hoogten van de vullagen
zullen voldoen aan de eisen van [TV 189] §4.2.1.3. Het afgewerkte niveau houdt steeds rekening
met de dikte van de dekvloer en de vloerbedekking. De vullagen worden aangebracht op een
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gereinigde ondergrond en vlak afgetrokken. Zij worden steeds los van de wanden en andere
onderbrekingen voorzien door tussenvoeging van randstroken van minstens 5 mm dik, uit
polyethyleenschuim of een ander kunststofschuim. De zettingsvoegen van de constructies worden
steeds doorgetrokken in de vullaag.

53.11.1x Egalisatie- of vulonderlagen - isolerend (e=8cm)
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, meetstaten en details.

MATERIALEN
In sommige zones (zie plannen, meetstaten en akoestische nota) bestaat de vullaag uit een
"technische" dekvloer op basis van cement, gemengd met korrels van gerecycleerd geëxpandeerd
polystyreen en met geëxfolieerd vermiculiet.
• Soortelijk gewicht lager dan 980kg/m³;
• Druksterkte ≥0,3N/mm²;
• Ponssterkte 550kPa;
• Vermoeiing <0,04mm (15.000 cycli tot 600kg/m²);
• droge λ-waarde ≤ 0,043 W/mK;
• Brandreactie: klasse A2fl (EN 13501-1);
• Vlakheidsklasse: 2 ([TV 189] § 4.2.3);
• Dikte: volgens plannen en gedetailleerde meetstaat;

UITVOERING / VERWERKING
De technische onderlaag uit cement moet gelijkmatig aangebracht worden en moet alle technische
leidingen ruim bedekken. De volledige vloer moet worden behandeld. De akoestische prestatie zou
immers aangetast kunnen worden door een ongelijke of gedeeltelijke bedekking.
Daarna moet het oppervlak zo goed mogelijk glad afgestreken worden, zodat de
onregelmatigheden van de oppervlakte ≤5mm en dat de leidingen en technieken correct bedolven
zijn.

METINGSWIJZE
netto hoeveelheden, volgens plannen, meetstaten en details.

53.2

Dekvloeren
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "dekvloeren" omvat alle leveringen en werken voor het uitvoeren van de tussenlagen die
in het bijzonder bestekbestek voorzien zijn tussen de dragende vloerplaat en de vloerafwerking
(d.w.z. de egalisatielagen, de dichtingsmembranen, de thermische en/of akoestische isolatielagen,
de ondervloeren en de bedrijfsvloeren). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke
bepalingen van het bijzonder bestekbestek, moeten de in deze posten vermelde eenheidsprijzen,
hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het
volgende omvatten :
· het voorafgaand nazicht van de ondergrond en het ontstoffen;
· het controleren van de niveaus, de temperaturen en eventueel het verwarmen van de
bouwplaats om de vereiste minimumtemperatuur voor de verwerking te verkrijgen;
· het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen;
· de voorafgaande behandeling van het legvlak van de betonnen drager in geval van een
hechtingslaag;
· het desgevallend aanbrengen van de nodige vullagen;
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het aanbrengen van de voorgeschreven dichtingsmembranen;
het leveren en plaatsen van een scheidingslaag, thermische of akoestische isolatielaag, indien
dat voorgeschreven wordt in het bijzonder bestekbestek;
het leveren en plaatsen van alle materialen, producten en stukken die nodig zijn voor de
uitvoering van de dekvloer volgens zijn klasse, zijn aanduiding en de voorgeschreven
bijzondere prestaties;
het aanmaken van de mortel en het storten van de dekvloer of bedrijfsvloer, inclusief de
eventuele wapeningen);
het aanbrengen van de nodige omtrekvoegen en/of uitzettingsvoegen, volgens voorschrift, en
het verlengen van de structuurvoegen met profielen volgens de voorschriften van het
bijzonder bestekbestek;
de afwerking van het oppervlak van de dekvloer volgens de voorschriften van het bijzonder
bestekbestek of van de bedrijfsvloer;
het wegvoeren en storten van alle materiaal en afval, en het afsluiten van de toegang tijdens
de indienststellingsperiode.

MATERIALEN
Op de cementgebonden ondervloeren zijn de bepalingen van [TV 189] - Dekvloeren - Deel 1:
Materialen - Prestaties - Keuring (WTCB, 1992) van toepassing, aangevuld met [NBN EN 1937] Beproevingsmethode voor hydraulisch verhardende vloer en/of egalisatiemengsels Standaardmengmethode (2000).

UITVOERING / VERWERKING
De uitvoering gebeurt volgens [TV 193] - Dekvloeren - deel 2: Uitvoering (WTCB, 1994).
· De ondervloeren worden uitgevoerd na de pleisterwerken, de sokkels uit metselwerk en beton
en na de plaatsing van het buitenschrijnwerk en de beglazingen. De dekvloeren mogen niet
worden aangebracht wanneer de temperatuur van het grondvlak en/of de omgeving lager is
dan 5°C. De ondervloeren worden beschermd tegen te snel uitdrogen. Tocht en intense
zonnestraling zijn te weren.
· De aannemer controleert of het legvlak beantwoordt aan de eisen van [TV 193] en treft zo
nodig maatregelen om het in overeenstemming te brengen. De uitvoering van de randstroken,
krimp- en bewegingsvoegen is in dit artikel begrepen. Het voegenpatroon en de
uitvoeringswijze ervan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. Ter hoogte van
de deuropeningen worden de randvoegen doorgetrokken. Het afgewerkte peil van de
ondervloer houdt rekening met de voorziene vloerbedekking.

CONTROLES
In overeenstemming met rubriek 53 Ondervloeren en binnenvloerbedekkingen. De toleranties op
de afwijkingen naar boven of naar beneden tussen hoogtecijfers op een afstand van 20 m zullen
niet groter zijn dan 3 mm .

53.23

Zwevende vloeren

BESCHRIJVING
Betreft de "vrije" dekvloeren die op isolatie geplaatst worden, om akoestische en/of thermische
redenen worden, ze zijn bestand tegen bepaalde bewegingen. Ze worden gescheiden van de
structuur die ze draagt.
Betreft voornamelijk twee types "dekvloer", in functie van hun ondergrond (cf. hierna de specifieke
artikelen):
• enerzijds de dekvloeren op basis van cement en gepolijste betonplaten: geplaatst op een isolatie;
• anderzijds de betonplaten, geplaatst op een akoestische vloer bestaande uit platen en
vloerbalken, die zelf gedragen worden door trillingdempende blokken;
Voor dit soort bouwdelen hebben de voorschriften van de delen "akoestiek" en "stabiliteit", in hun
respectievelijke domeinen, voorrang op die van het deel architectuur.
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- Belangrijke opmerkingen
Het bestek "akoestiek" vat alle te bereiken doelstellingen voor het te bouwen gebouw samen, in
het domein van de akoestische en trillingdempende prestaties; het beschrijft gedetailleerd de te
voorziene oplossingen, de voorschriften en aanbevelingen voor de uitvoering in dit domein.
Bijgevolg is deze beschrijving algemeen bedoeld; de Aannemer is heeft een resultaatsverplichting
ten opzichte van de eisen die worden opgesomd door deze delen "akoestiek" en "stabiliteit".
De Aannemer legt berekeningsnota's en uitvoeringsdetails, meer bepaald voor de delen
"akoestiek" en "stabiliteit", ter goedkeuring voor aan de Ontw. alvorens over te gaan tot bestelling
van materialen.
De Aannemer legt alle gevraagde documenten en bewijsstukken met betrekking tot de akoestiek
voor. Deze documenten, alsook de reglementaire context met betrekking tot de verwerking en de
te bereiken drempels, zijn opgelijst in het BBB "akoestiek".

53.23.1 Cementgebonden zwevende vloeren
53.23.1a Cementgebonden zwevende vloeren
BESCHRIJVING
Cf. ook het volgende punt van het BBB akoestiek: "4.3.1 - Vloer type 1: standaard zwevende vloer".

- Definitie / Omvat
De techniek van de zwevende vloeren wordt toegepast wanneer er onder de ondervloer een
thermische en/of akoestische isolatie voorzien is. Cementgebonden zwevende vloeren zijn altijd
voorzien van een wapening uit metalen traliewerk.

- Ligging
Cf. meetstaat.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Cementgebonden zwevende vloeren moeten voldoen aan de bepalingen van §5 van TV 189. De
samenstelling wordt door de aannemer bepaald, rekening houdende met de richtlijnen van § 5.4
van TV 189 en § 4.1.2 van TV 193.
SPECIFICATIES
• Druksterkte op twee monsters: minimum 8N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 §4.3.2).
• Vlakheidsklasse: 2 (zie TV 189 §4.2.3).
• dikte: volgens plannen en details

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De ondervloeren worden uitgevoerd volgens §4.3 van TV 193 en worden voorzien van een
wapening bestaande uit een net van niet-gegalvaniseerd metaal, met vierkante mazen 38 x 38 x 1 /
50 x 50 x 2 mm. De overlappingen bedragen minstens 15 cm. (zes- of achthoekige mazen worden
geweigerd).
Tegen alle muren wordt een randisolatie aangebracht. Die bestaat uit stroken polystyreen of een
gelijkwaardig materiaal dat minstens even goed isoleert, en steekt enkele cm boven de afgewerkte
vloer uit; na voltooiing van de vloerbedekkingen worden ze gelijk met de bedekking afgesneden. Er
worden uitzettingsvoegen uitgevoerd om de oppervlakken te beperken tot 50 m2 en de lengte tot
8 m.
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- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
De uitzettingsvoegen van de dekvloer moeten samenvallen met die van de vloerbedekking en
zullen worden afgewerkt conform § 6.1.2.1 van [TV 193].

METINGSWIJZE
- meetcode:
netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren.

53.23.1x Zwevende vloeren - gepolijst beton
BESCHRIJVING
Cf. ook het volgende punt van het BBB akoestiek: "4.3.1 - Vloer type 1: standaard zwevende vloer".

- Definitie / Omvat
Levering en uitvoering van zwevende vloeren uit ter plaatse gestort, gewapend beton zonder
omtrekopstanden, volgens plannen en details van de architect.

MATERIALEN
• Beton en wapening volgens aanduidingen van het stabiliteitsbureau. Bij gebrek daaraan: C30/37
EE1 en wapeningsnet 100 x 100 x 8 x 8 mm;
• afmetingen volgens plannen en details;
• dikte: Cf. meetstaten;
• uitzicht: machinaal gladgestreken bovenvlak (gladstrijking voorzien in de eenheidsprijs);
• oppervlakteafwerking: ruw, met een ruwheid van 0,5mm;
• klasse van blootstelling aan slijtage: "IIb";
• vlakheidsklasse: "III" volgens [TV 204];
• De slijtage gemeten met de Amsler-proef (NBN B15-223), voor een traject van 3000 m, is beperkt
tot 1,5 mm;
• cement: Van hetzelfde type en dezelfde sterkteklasse als datgene dat voor het onderliggend
beton gebruikt wordt;
• granulaat: Kwartskorrels met hoog silicagehalte;
• verhouding Granulaat / Cement = 2 (in massadelen);
• hoeveelheid granulaat: 3,6 kg/m² vloerplaat;
• kleur: lichtgrijs;

UITVOERING / VERWERKING
• De vloerplaat wordt gestort op een visqueen van 200 micron, met een overlapping van minstens
20cm
• Het beton wordt aangebracht, verdicht en waterpas geëffend alvorens de gladstrijking uit te
voeren.
• Het water dat eventueel aan de oppervlakte verschijnt, wordt eerst verwijderd.
• De hindernissen, uitsparingen, metalen stukken… die ingewerkt zijn in het beton worden
zorgvuldig beschermd.
• De opgaande elementen (schalen, kolommen, metselwerk…) worden beschermd door middel
van folie over een hoogte van minstens 1 m. De bevestigingsmiddelen mogen deze elementen niet
beschadigen, en er geen blijvende sporen op achterlaten.
• De gladstrijking wordt machinaal uitgevoerd door middel van een helikoptermachine.
Minimumaantal overgangen: 5
• De zones die niet bereikbaar zijn met de helikopter worden met de hand afgewerkt.
• De behandelde oppervlakken mogen geen stof produceren, noch vasthouden.
• De uitharding van het beton gebeurt in overeenstemming met de voorschriften met betrekking
tot ter plaatse gestort gewapend beton en is begrepen in de posten met betrekking tot de
elementen in beton.
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• De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de bescherming van het glad beton (bv.
bedekking van de vloerplaat door zeilen).
• betonoppervlakken in contact met buiten: De aannemer mag het storten van het beton van de
vloerplaten niet aanvatten wanneer de lokale weersvoorspelling regen voorzien tussen de
betonneringsperiode en het einde van de gladstrijkingswerken.
• Tegen alle muren wordt een randisolatie aangebracht. Die bestaat uit stroken polystyreen of een
soortgelijk materiaal dat minstens even goed isoleert, en steekt enkele cm boven de afgewerkte
vloer uit; na uitvoering van de vloerbedekkingen zullen ze gelijk met de bedekking afgesneden
worden.
• Zagen van voegen om de oppervlakten te beperken tot 50m2 en de lengte tot 8 m. Een zaagplan
wordt vooraf ter goedkeuring aan de Ontw. bezorgd.
• Na volledige uitharding van het beton en volgens de voorschriften van de fabrikant, wordt er op
het gepolijst beton een afwerkingsbehandeling toegepast.
• Het behandelingsproduct is een emulsie op basis van met metaalionen vernet hars en
hoogpolymeren voor vloeren "met druk verkeer".
• Technische fiche voor te leggen aan de Ontw.. De kleur zal door de Ontw. gekozen worden uit het
volledige gamma van de fabrikant van het door de aannemer voorgestelde product.
TER GOEDKEURING AAN DE ONTW. VOOR TE LEGGEN ELEMENTEN
Technische fiches (met betrekking tot de materialen en procedures) met referenties moeten vóór
uitvoering geleverd worden voor:
• het cement, de granulaten en pigmenten;
• de samenstelling en de verwerking.
• Zaagplan

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
[NIT 204] - Cementgebonden bedrijfsvloeren;
[NBN B15-223] - Proeven op beton - Afslijting;

METINGSWIJZE
netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren.

53.23.1y Akoestisch complex - betonplaat op elastische vloerbalken
BESCHRIJVING
Cf. ook het volgende punt van het BBB akoestiek: "4.3.2 - Vloer type 2: zwevende vloerplaat op
akoestische vloerbalken".

- Definitie / Omvat
Akoestisch complex: vloerplaat (gewapend beton) op beplating en vloerbalken en blokken die
elastisch zijn.
Levering en verwerking, met inbegrip van alle details, toebehoren, bijhorigheden, enz.
Opbouw (van boven naar beneden):
• vloerbedekking niet inbegrepen, maakt het voorwerp uit van een ander artikel;
• zwevende vloerplaat gewapend beton (dikte ≥ 72mm), op visqueen;
• vloerbeplating (gelamelleerd gelijmd dikte 18mm);
• elastische blokken en vloerbalken (h =40mm minimum, doorbuiging 5mm maximum) om de
60cm, laten een
onderbrekingsfrequentie van de trillingen ≤10 Hz toe, desgevallend aangevuld met gewone
vloerbalken in functie van de hoogte van het uit te voeren complex;
• isolatie minerale wol in platen, dikte 30mm, geplaatst tussen metalen vloerbalken;
• trillingdempende elastische blokken;
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• randisolatie aan de muren, elastische kleefband ≥ 10mm in
gerecycleerd rubber of EPDM;

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

UITVOERING / VERWERKING
• Onverminderd de voorschriften van de studiebureaus voor akoestiek en stabiliteit, moeten de
opbouw, de afmetingen van de elementen, de onderlinge afstanden... gedefinieerd worden (in
functie van de eisen in termen van toegelaten belastingen en akoestische prestatie) door de
Aannemer in overleg met de fabrikant van het systeem;
• het werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma waarvan de referenties voorgelegd
worden aan de Ontw.;
• elastische zwevende vloer (gewapende betonplaat) die van de hoofdstructuur gescheiden is,
bestemd voor sport, dans, enz.
• gepatenteerd systeem, de Aannemer leeft alle voorschriften van de fabrikant van het systeem
na;
• het systeem is geschikt voor belastingen die gedefinieerd moeten worden door de
Stabiliteitsingenieur, in functie van de bestemming;
• de zwevende vloerplaat waarvan de vloer op akoestische latten-vloerbalken wordt geplaatst, is
ontwikkeld om de akoestische isolatie op het vlak van luchtgeluid en impactgeluid te
optimaliseren, in voorkomend geval aangevuld met gewone vloerbalken in functie van de hoogte
van het te verwezenlijken complex;
• de latten-vloerbalken, die zelf op "elastische blokken" rusten (trillingdempende blokken die in
een netwerk geplaatst worden), worden bemeten in functie van de eisen op het vlak van
frequentie en specifieke akoestische demping van de aanneming en in functie van de belastingen
en eisen op het vlak van het gewicht, voorziene tussenafstand van 60cm die toelaat om
isolatieplaten van 30mm dik te plaatsen;
• Op deze latten-vloerbalken wordt een verloren bekisting ui gelijmd gelamelleerd hout van 18mm
geplaatst, waarop een plaat van gewapend beton van minstens 72mm gestort wordt, met een
geschikte samenstelling en minstens gewapend met een gaas van 100x100x4 mm;
• Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan alle contactpunten van de vloerplaat in kwestie
met de ruwbouw, en in het bijzonder de scheidingsvoeg rondom in ;
• een bekisting en een waterdicht vochtscherm moeten worden geïnstalleerd alvorens het beton
te storten. Er moet absoluut verhinderd worden dat het natte beton in de akoestische en
interstitiële ruimten dringt of dat het in contact komt met de isolatiematerialen of andere;
• een bestaande en vergelijkbare referentie wordt voorgelegd aan de Ontw.;
• het systeem beschikt over technische goedkeuringen die vóór uitvoering worden voorgelegd;

METINGSWIJZE
netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren.

53.3

Vloeren van het type bedrijfsvloer

53.32

Vloeren van het type bedrijfsvloer op basis van hars

MATERIALEN
De materialen moeten beantwoorden aan de voorschriften van [TV 216] - Harsgebonden
bedrijfsvloeren (WTCB, 2000), tenzij hierna strengere richtlijnen worden opgegeven. De
samenstelling van de vloerbedekking en de aard van de bestanddelen wordt afgestemd op de aard,
de aanbrenging en de eisen die gesteld worden voor de bedrijfsvloeren. De bestanddelen van de
vloerbedekking zijn proper en bevatten geen stoffen waarvan de aard en het gehalte schadelijk
kunnen zijn. De voorschriften van de fabrikant worden in elk geval nauwgezet nageleefd.
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UITVOERING / VERWERKING
De uitvoering moet voldoen aan de voorschriften van [TV 216] - Harsgebonden bedrijfsvloeren
(WTCB, 2000).
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

CONTROLES
Vlakheidsklasse: I/II/III/IV (zie [TV 216]).

53.32.2 Vloeren van het type bedrijfsvloer op basis van hars, systemen
in een dikke laag (epoxide of poly...
53.32.2x Multifunctionele sportvloer PUR 9+2 mm
BESCHRIJVING
De sportvloer is een composiet in de vorm van een mat uit rubbergranulaat, afgewerkt met een
gietvloer van ongeveer 2 mm PUR met de volgende structuur:
· De drager: betonplaat
· De basislaag is een geprefabriceerde elastische rol van rubbergranulaat met een breedte van
150 cm, gebonden met synthetisch polyurethaanhars. Deze grondlaag wordt, in de lengte en
in de breedte van de zaal, op de drager gekleefd door middel van een oplosmiddelvrije
polyurethaanlijm. De mat wordt de dag zelf samengeperst met geschikte rollen (dikte mat: 9
mm).
· Na het verlijmen van de mat wordt het oppervlak afgewerkt met een
poriënvuller/egalisatiemiddel uit polyurethaan met twee componenten met een hoge
viscositeit (zonder oplosmiddel). Het dient om de voegen af te werken en glad te strijken.
· Na uitharding van de egalisatielaag wordt het oppervlak behandeld met een vloeibare
polyurethaanverbinding, zonder oplosmiddel. Deze massa is zelfnivellerend en wordt in twee
lagen van 1 mm aangebracht door middel van een truweel.
De technische kenmerken van de bekleding zijn geschikt voor de sportieve en technische eisen, bij
voorkeur op internationaal niveau, van de diverse sportdisciplines die er worden beoefend, te
weten minstens basketbal, volleybal en badminton.
Opmerking: Het polyurethaan bestaat uit een polyol, verhard door middel van een aromatisch
isocyanaat. Bestandeel a bestaat uit polyol, vulstoffen, pigmenten en additieven. Bestanddeel b
bestaat uit aromatisch isocyanaat. De verwerkte synthetische stoffen zijn vervaardigd volgens de
norm ISO betreffende de kwaliteitscertificering 9001 en het afval wordt verwerkt volgens de
milieunorm ISO 14001.
Na uitharding wordt dit oppervlak afgewerkt met een matte polyurethaancoating, die zeer slijtvast
is en niet verkleurt. De coating wordt aangebracht met een rol van schapenvacht.
Opmerking : Alvorens de coating aan te brengen, wordt er gecontroleerd of de vloer niet vuil is, en
zal hij in voorkomend geval schoongemaakt worden. De kleur wordt bepaald door het bestuurbouwheerAanbestedende Overheid. Het geheel wordt verwerkt volgens de norm ISO 9001.
De vloer leent zich voor universeel sportgebruik en ook voor evenementen (tentoonstellingen,
salons...).
De vloer leent zich voor het gebruik van toestellen en toebehoren voor het beoefenen van
universele binnensporten.
De vloer is ontworpen voor de opslag van toestellen en toebehoren en kan dienen voor het
installeren van stoelen, tafels, enz. die voorzien zijn van de nodige beschermende doppen.
De vloer is bestand tegen andere schoenen dan sportschoenen.
De vloer is bestand tegen de installatie van tribunes.

- Ligging
Sportzaal en turnzaal.
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UITVOERING / VERWERKING
De vloer wordt uitgevoerd door gespecialiseerd personeel, dat opgeleid is door de fabrikant en
onder zijn leiding.
De op de vloer gemeten omgevingstemperatuur bedraagt minstens 15°C. De relatieve
luchtvochtigheid is niet hoger dan 70%.
De sportzaal is beglaasd, verwarmd en verlicht.
Alvorens de sportvloer te plaatsen, wordt de ondervloer schoongemaakt en vrijgemaakt. Het is
verboden om poeder te strooien na het cement en het oppervlak mag geen kalkmelk vertonen.
Het percentage residuele vochtigheid in de ondergrond is niet hoger dan 3,5% op een diepte van
ongeveer 6 cm, zoals gemeten door een geleidbaarheidsmeter (hygrometer aquaboy).
De uitzettingsprofielen worden op voorhand voorzien.
De hellingen, deksels, dorpels, vloerbuffers en eventuele vloertegels worden vooraf op hetzelfde
niveau geplaatst door de overeenkomstige aannemers.
Indienststelling
· 3 dagen na keuring: lichte sporten – geen toestellen
· 7 dagen na keuring: normaal gebruik
· 30 dagen na keuring: multifunctioneel gebruik
KENMERKEN
meetmethode N.S.F.
conditionering van de monsters 4 x 24 uur bij 50°C, eigenschappen gedefinieerd bij 20°C
Opmerking:
Op straffe van nietigheid moeten de inschrijvers bij hun inschrijving kopieën voegen van de
testverslagen van de Nederlandse Sportfederatie (N.S.F.) en/of van onafhankelijke laboratoria.
De gevraagde eenheden vertonen alle bovenstaande eigenschappen van het integrale systeem,
van de bovenlaag en van de mat uit rubbergranulaat om de vergelijking mogelijk te maken.
Productinformatie
Kleur
Technische gegevens
Systeem:

Te bepalen
Minimumdikte
Schokabsorptie
Verticale vervorming
Slipweerstand (droog)
Slipweerstand (in vochtige toestand)
Balstuit
Glans
Weerstand tegen rijdende belastingen
Weerstand tegen impactbelastingen
Weerstand tegen belastingen

Conditionering na 7
dagen
bij 20°C en 14 dagen bij
50°C:

Slijtvastheid
Brandweerstand
Vermindering van de impactgeluiden
Geluidsabsorptiecoëfficiënt
Formaldehydeafgifte
Bovenste laag
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28 %
1,4 mm
98
0,3
>98%
3%
> 1500 N
> 800 gr @ 10°C
> 1200 gr @ 17°C
0,35 mm @ 5 min
0,15 mm @ 24 uur
15 mg
Bfl-S2
22dB
0.06 tot 1000Hz
klasse E1
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Technische gegevens

Breuksterkte
Rek bij breuk
Scheursterkte
Rubbergranulaat
Breuksterkte
Rek bij breuk
Scheursterkte
VOS-gehalte - lijm/gietlagen

Bestanddelen

VOS-gehalte - coating

Normalisatie
Accreditaties
Sportverenigingen

Onderhoud

TECHNISCHE BEPALINGEN

Scheursterkte - bovenlaag
Conform P1
Klasse 3 Nederlandse Sportfederatie
Goedkeuring FIBA

10 N/mm²
200%
25/mm²
0.7 N/mm²
80%
5/mm²
Zonder
oplosmiddelen
0,01 g/lit (EU)
45 g/lit (US)
25 N/mm

Level 2+3

Goedkeuring IHF
Goedkeuring FIVB
Cf. document : instructies voor het onderhoud
van de sportvloer uit PU

Bij te voegen attesten/documenten:
· Testverslag EN 14904
· Attest klasse 3 NOC-NSF
· Sportattesten FIBA - IHF – FIVB
· Attest van brandgedrag Bfl-S1 volgens EN 13501-1
· Attest treksterkte – rek bij breuk
· Attesten geluidsabsorptie – impactgeluid
· Attest ISO 9001-14001
· Lijst van referenties van soortgelijke werken
· Attesten van goede uitvoering
· Garantievoorwaarden
Belijningsplan
Alvorens de sportvloer en de lijnen aan te brengen, zal een voorstel van een belijningsplan in kleur
op schaal 1/50 opgesteld worden in 3 exemplaren, in overeenstemming met de reglementering
die van kracht us voor de diverse sportdisciplines, enz.
Dat impliceert het opmeten van de bestaande lijnen, de tekening, het afdrukken en via digitale weg
aan de bouwheerAanbestedende Overheid bezorgen. Deze gedetailleerde tekening wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de aannemer en de ontwerpers na aanbesteding van de werken.
Wat het trekken van de lijnen betreft:
In de 7 dagen vanaf de plaatsing van de matte bekleding moet de markering aangebracht worden
door middel van een markeerverf uit polyurethaan met twee componenten en een verfrol, in
overeenstemming met de van kracht zijnde richtlijnen, de richtlijnen van BLOSO en/of nationale
richtlijnen, zonder verschil in hoogte of kleefkracht.
Belijning basket FIBA (15x28 m) Te voorzien: 1,00 st.
Belijning volley 9x18 m Te voorzien: 1,00 st.
Belijning MINI- basket FIBA Te voorzien: 2,00 st.
Belijning badminton dubbel 6,10x13,40 m Te voorzien: 6,00 st.
Zuignap: Zuignap om de hulzen in de vloer te verwijderen - Te voorzien: 1,00 st.
Initiële schoonmaak van de sportvloer
Vóór indienststelling moet een polyurethaanvloer preventief lichtjes gereinigd worden. Deze
voorbehandeling is nodig om de latere routineschoonmaak te vergemakkelijken en om de statische
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lading die bij het aanbrengen kan ontstaan te onderbreken. De schoonmaak mag vlak vóór het
eerste gebruik uitgevoerd worden, maar minstens twee dagen na het aanbrengen van belijning van
de terreinen.
Het werk omvat de volgende elementen: de volledige vloer wordt gereinigd met een
poetsmachine-stofzuiger die uitgerust is met rode pads. Het gebruikte schoonmaakmiddel
vertoont een pH van 7-8,5 en wordt aangebracht met een verdunning van 1/30 tot 1/40. Er wordt
dus één liter schoonmaakmiddel gebruikt voor 30 à 40 liter water op een temperatuur van
minstens 20°C. De schoonmaak wordt in één keer uitgevoerd; het mengsel ontvettingsproductlauw water zal worden verstoven, terwijl de pads zullen inwerken en de oplossing op basis van
product en water opgezogen zal worden.
Boren in beton
Met het oog op de installatie van de vloerdeksels en vloertegels zullen de nodige gaten in de
ondervloer en het beton geboord worden door middel van een gatzaag met diamantboor met een
diameter van 200 mm over een diepte van 31 cm. De vermelde elementen mogen niet verwijderd
worden met breekhamers of soortgelijke werktuigen.
Levering en montage van vloerhuls diam. 100 mm
Stalen buis, in- en uitwendig elektrolytisch verzinkt, binnenkant voorzien van een extra epoxylaag.
De onderkant van de koker is voorzien van een steunband en afgedicht door een plastic dop. De
buis is geschikt voor alle sportpalen.
Levering en montage van Ring en deksel zonder kraag uit ABS
Ringen met afdekplaatjes/deksels zijn voorzien op de plaatsen waar vloerhulzen geplaatst werden
om sport- en turnpalen te ontvangen.
Indien het terrein niet gebruikt wordt, wordt het afdekplaatje geplaatst om het gat waarin de paal
moet komen af te dekken. Dit model wordt gebruikt bij de plaatsing op vloeren uit PUR en in de
dekvloer/het beton. De ring en de afdekplaatjes zijn vervaardigd uit ABS kunststof (acrylonitril
butadieen styreen). Het afdekplaatje vertoont een buitendiameter van ca. 179 mm en een dikte
van ca. 17 min. De afdekplaatjes zijn aan één kant gefreesd over een diepte van ca. 10 mm
(vervolgens zal het materiaal geïmpregneerd worden en gegoten worden met polyurethaan, en
vervolgens bedekt worden met een matte bekleding zodanig dat er geen verschil in hoogte of
ruwheid ontstaat).
Bekleding van de deksels
De deksels van de hulzen worden geïmpregneerd, geëffend door middel van gegoten polyurethaan
en bekleed met een matte afwerklaag, opdat er geen enkel zou zijn in termen van hoogte of
ruwheid.

- Algemene voorschriften
De vloer wordt uitgevoerd door gespecialiseerd personeel, dat opgeleid is door de fabrikant en
onder zijn leiding.
De op de vloer gemeten omgevingstemperatuur bedraagt minstens 15°C. De relatieve
luchtvochtigheid is niet hoger dan 70%.
De sportzaal is beglaasd, verwarmd en verlicht.
Alvorens de sportvloer te plaatsen, wordt de ondervloer schoongemaakt en vrijgemaakt. Het is
verboden om poeder te strooien na het cement en het oppervlak mag geen kalkmelk vertonen.
Het percentage residuele vochtigheid in de ondergrond is niet hoger dan 3,5% op een diepte van
ongeveer 6 cm, zoals gemeten door een geleidbaarheidsmeter (hygrometer aquaboy).
De uitzettingsprofielen worden op voorhand voorzien.
De hellingen, deksels, dorpels, vloerbuffers en eventuele vloertegels worden vooraf op hetzelfde
niveau geplaatst door de overeenkomstige aannemers.
Indienststelling
· 3 dagen na keuring: lichte sporten – geen toestellen
· 7 dagen na keuring: normaal gebruik
· 30 dagen na keuring: multifunctioneel gebruik
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METINGSWIJZE
- meetcode:
Netto-oppervlakte, inclusief de markering. De plinten zijn niet in deze post begrepen (zie "53.61.4a
- Plinten uit MDF").

53.5

Binnenvloerbedekkingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Beschrijving
De post "binnenvloerbedekkingen" omvat alle leveringen en werken voor de uitvoering van de
vloerbedekkingen, plinten, dorpels, trappen en bordessen om een perfect afgewerkt werk te
verkrijgen, met inbegrip van al het voorgeschreven toebehoren (deurmatkaders,
scheidingsprofielen, deurstoppen...).
Tenzij anders vermeld, bestaat de drager uit een ondervloer op basis van cement die klaar is om
de vloerbedekking te ontvangen.
De eenheidsprijzen uit deze post moeten, ofwel volgens de uitsplitsing in de samenvattende
meetstaat, ofwel in hun totaliteit, steeds het volgende omvatten:
· de voorafgaande controle en de voorbereiding van het draagvlak, d.w..z. het verwijderen van
alle vuil, vreemde stoffen, gips, vetten, enz.;
· de opmeting en de controle van de respectievelijke hoogtepeilen en afmetingen;
· de levering en de plaatsing van de egalisatie- en/of onderlagen, volgens de voorschriften van
het bijzonder bestekbestek (gestabiliseerd zand, nieuwe ondervloeren, dichtingsmembranen,
bijkomend wapeningsnet voor geïsoleerde vloeren…);
· het bijwerken van de vloerbedekking tegen uitsparingen en doorvoeringen, de eventuele
afwerkingen, de in- en uitspringende hoeken en aansluitingen waarop speciale stukken
moeten worden aangebracht;
· alle nodige rand-, scheidings- en uitzettingsvoegen;
· de integratie van al het speciale toebehoren dat beschreven is in het bijzonder bestekbestek
(kaders voor deurmatten / deurstuiten / scheidingsprofielen / vloerroosters / putdeksels / …);
· de schoonmaak aan het einde van de werken met betrekking tot de vloerbedekking.
Beschrijving tegelvloeren
Het betreft tegelvloeren uit harde steenachtige materialen. In overeenstemming met de algemene
en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestekbestek, moeten de in deze post vermelde
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit,
steeds het volgende omvatten:
· de levering en plaatsing van de in het bijzonder bestekbestek beschreven tegels en plinten,
met inbegrip van de plaatsingsmortel en/of -lijm;
· het volgieten van de voegen en/of het opvoegen van de betegeling, alsook het sluiten van de
uitzettingsvoegen;
· het reinigen van de vloerbedekking, met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken van
legmortel, lijm of voegmortel.

MATERIALEN
Materialen voor binnenvloerbedekkingen
De leveringsvoorwaarden en de kwaliteit van de vloerbedekkingsmaterialen moeten
beantwoorden aan de volgende algemene bepalingen:
· De kwaliteit van de verwerkte materialen moet overeenkomen met de respectievelijke
bestemming van de lokalen en de te voorziene belastingen.
· Bij het opstellen van de offerte voor de vloerbedekkingsmaterialen en al het toebehoren, moet
de aannemer controleren of deze geleverd kunnen worden in de afmetingen, het type, de
kleur en de oppervlaktebehandeling die voorzien zijn in het dossier voor de opdracht voor
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werken. Hij moet bovendien controleren of hun bemeting overeenkomt met de modulatie van
het plaatsingsschema en met de gekozen uitvoeringstechniek.
De aannemer zal vooraf voor elk voorgeschreven vloerbedekkingsmateriaal een kleurenkaart,
de contractueel geëiste monsters en de een volledige technische fiche ter goedkeuring
voorleggen aan de ontwerper. De voorgelegde monsters zullen het uitzicht, de kleur(en) en
het oppervlakte-uitzicht van de gemiddelde tegel die geleverd zal worden weergeven.
Bovendien zal een technische documentatie van alle voorbehandelingsproducten, van de
kleefmiddelen zoals lijmmortel, synthetische lijm, elastische kitten, enz. ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de ontwerper.
De op de bouwplaats geleverde materialen worden onmiddellijk in een gesloten ruimte
opgeslagen en ze zullen doeltreffend beschermd worden tegen zon, regen en wind.

Materialen tegelvloeren
De aangewende materialen zijn o.a. tegels, kleefmiddelen (mortels of lijmen), voegmaterialen,
kitten.
Kleefmiddelen - voegmaterialen - elastische kitten
De samenstelling van de leg- en voegmaterialen, elastische kitten, alsook de nodige rand-,
scheidings- en uitzettingsvoegen, worden gekozen in functie van de plaatsingsomstandigheden en
het soort tegel.
De kenmerken van de plaatsings- of kleefmiddelen beantwoorden aan de bepalingen van [TV 213]
§ 5.3 of [TV 237] § 3.1, 3.2 en 3.3
De voegmaterialen moeten beantwoorden aan § 3.5 en § 3.6 van [TV 237] of § 5.5.2 van [TV 213].
Zij moeten verenigbaar zijn met de aangewende legmortel of plaatsingslijm.
Een technische documentatie van de lijmen en mortellijmen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de ontwerper.
Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestekbestek, is de kleur van de voegen grijs. In geval van
gekleurde voegen, met een andere kleur dan grijs, zal de bouwheerAanbestedende Overheid zijn
definitieve goedkeuring geven op basis van monsters. Wanneer kleurstoffen noodzakelijk zijn,
moeten ze van organische oorsprong zijn.
De kenmerken van de elastische kitten die gebruikt worden voor uitzettingsvoegen, moeten
beantwoorden aan tabel 33 van [TV 237]. Het is verboden om rubberbitumenkit te gebruiken. De
voegen worden uitgevoerd met een blijvend plastisch voegmateriaal waarvan de kleur
vergelijkbaar is met die van de andere voegen.

UITVOERING / VERWERKING
Uitvoering van binnenvloerbedekkingen
ALGEMEEN
De vloerafwerkingen mogen enkel uitgevoerd worden in een winddicht gebouw, d.w.z. na
voltooiing van de pleisterwerken, het buitenschrijnwerk, de ondervloeren en/of de egalisatielagen.
Ontvlambare elementen moeten op minstens 20 cm van de binnenwanden van de rook- en
ventilatiekanalen en op minstens 3 cm van de buitenwand blijven. Indien nodig worden er
maatregelen getroffen om de dikte van de wand te vergroten met een weinig brandbaar en
isolerend materiaal.
Gedurende de werken worden de lokalen beschermd tegen elke ongewenste betreding en op de
voor het voorziene type van vloerbedekking geschikte klimatologische voorwaarden gehouden.
Het aanvatten van de werken betekent aanvaarding van het legvlak. Alvorens zijn werken aan te
vatten, dient de aannemer daarbij, in functie van de aard van de vloerbedekking, de toestand van
het legvlak te controleren (algemene kenmerken zoals ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid,
horizontaliteit en laagdikte) en zijn opmerkingen mee te delen aan de ontwerper.
De aannemer zorgt ervoor dat de vloerbedekkingen na plaatsing afdoende beschermd worden
tegen bevuiling of beschadigingen, en dit tijdens de hele duur van de andere werken.
Brandbeveiliging binnenvloerbedekkingen
Op het vlak van brandveiligheid moeten de materialen aan bepaalde eisen beantwoorden in
functie van de bestemming van het lokaal waartoe ze behoren.
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Uitvoering tegelvloeren
Voorbereidende werkzaamheden
Het legvlak (voor betonvloeren, vullagen, dekvloeren...) wordt vooraf over zijn volledige
oppervlakte nagezien om eventuele onvolkomenheden en oneffenheden op te sporen. Alle
losgekomen delen, uitsteeksels of bulten, gips, kalk, klei, afval en allerhande materialen en
gereedschappen worden verwijderd. De bestaande of ontstane holten worden bijgewerkt door
middel van een geschikte mortel.
Legpatronen - voegbreedte
Behoudens expliciete tegenstrijdige aanduidingen op de plannen, de detailtekeningen en/of in het
bijzonder bestekbestek, gelden de bepalingen van hoofdstuk 4 van [TV 237] of hoofdstuk 5 van [TV
213].
De voegbreedte wordt gepreciseerd in het bijzonder bestekbestek. Ze houdt rekening met het
toepassingsgebied, de aard van de tegels, de modulaire en werkelijke afmetingen van de tegels. De
breedte van een voeg mag nooit kleiner zijn dan het dubbele van de tolerantie op de afmetingen
van de tegel. Eventuele verschillen in afmetingen tussen de tegels dienen in de voegen te worden
opgevangen. De voegbreedte moet echter constant zijn in alle lokalen die met dezelfde tegels
betegeld worden §7.1.6 van [TV 237].
Wat het verband betreft, en tenzij anders vermeld in het bijzonder bestekbestek, kiest men voor
een symmetrische plaatsing ten opzichte van de assen van het lokaal en zodanig dat stukken van
minder dan een halve tegel vermeden worden. De tegels worden waar nodig mechanisch
gesneden in de juiste pasvorm. Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestekbestek, zijn de voegen
tussen plinten vrij ten opzichte van de voegen tussen tegels.
Uitzettingsvoegen - rand- en scheidingsvoegen - krimp- en buigvoegen
Alle nodige uitzettingsvoegen, rand- en scheidingsvoegen, buig- en krimpvoegen zijn inbegrepen en
worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van respectievelijk § 6.51, § 6.5.2 en § 6.5.3 van [TV 237]
of § 5.5.1 van [TV 213], aangevuld met onderstaande principes:
Alvorens de betegeling aan te vatten, wordt een randstrook aangebracht langs alle muren. Deze zal
bestaan uit stroken van polystyreen of een vergelijkbaar samendrukbaar materiaal van ca. 5 tot 10
mm dik dat minstens even goed isoleert. Na voltooiing van de betegeling, wordt de isolatie gelijk
met de vloer afgesneden en verborgen achter de plinten of bedekt met een soepel voegproduct.
PLAATSING - hechtng
De uitvoeringstechnieken, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van [TV 237] en hoofdstuk 5 van [TV
213], zijn van toepassing. De betegelingen worden geplaatst volgens de concrete uitvoeringswijze
die beschreven wordt in het bijzonder bestekbestek. Het betreft de volgende plaatsingswijzen:
[TV 237]
§ 6.1 plaatsing met mortellijm op verharde dekvloer
§ 6.2 plaatsing op een verse dekvloer
§ 6.3 plaatsing met mortel op een gestabiliseerd zandbed of op een verharde ondergrond
§ 6.4 andere plaatsingstechnieken (Betegeling met dispersielijm op een verharde dekvloer,
Betegeling met reactielijm, Betegeling met mortellijm op een ontkoppelingsmat)
[TV 213]
Traditionele plaatsing met mortel op een gestabiliseerd zandbed
Plaatsing met mortel op een verharde draagvloer
Plaatsing met lijmmortel op een verharde draagvloer Plaatsing op een verse dekvloer
Voegtechnieken - afwerking
De uitvoering van de voegen moet voldoen aan de bepalingen van [§ 6.5, 7.15, 7.16 en 7.17 van
[TV 237]]. Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestekbestek, zullen bovendien de
volgende principes van toepassing zijn:
De tegels worden in principe altijd met open voegen geplaatst. Het is verboden om de betegeling
onmiddellijk na het leggen met een cementmortel te bedekken.
Vóór het opvoegen worden alle bevuilingen die tussen de tegels gedrongen zouden zijn zoals stof,
zaagsel, spijkers, e.d. zorgvuldig verwijderd.
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De voegtechniek is afhankelijk van de aard van de tegels en de breedte van de voeg. De voegen
worden tot aan de bovenkant van de tegels gevuld, tenzij de randen geglazuurd zijn. Hun
bovenkant is glad en ligt in hetzelfde vlak als het bovenvlak van de tegels. De opvoeging kan daarbij
manueel met het voegijzer uitgevoerd worden (voor voegen > 5 mm) of door het ingieten en
inborstelen van een vloeibare mortel, overeenkomstig § 6.5.3 van [TV 237];
In de voeg tussen de betegeling en de muren wordt nooit mortel aangebracht, om de vrije
uitzetting van de vloerbedekking toe te laten. Deze voegen worden gevuld met een vulmateriaal
(polystyreenstrips of een gelijkwaardige isolatie) en worden bij het afwerken van de betegeling
eventueel afgekit met een daartoe geschikte plastische kit. De kleur zal identiek zijn aan die van de
voegen.
De voeg tussen de betegeling en de eventuele plint is een volle voeg.
Binnen eenzelfde lokaal hebben alle voegen een gelijkmatige kleur. Teneinde de juiste kleur van de
voegmortel te bepalen, kan er worden gevraagd om voorafgaand enkele voegmonsters uit te
voeren, tot volledige tevredenheid van de ontwerper verkregen wordt.
De betegeling wordt goed gereinigd, om te voorkomen dat zich op de tegels een cementsluier zou
vormen. De schoonmaak wordt uitgevoerd met de spons, met zand of met houtzaagsel (populier of
witte den).
Uithardingsperiode - bescherming
Gedurende de drogingsperiode moeten de werken beschermd worden tegen rechtstreekse
zonnestraling, vocht, hoge temperaturen en vorst. De aannemer zal ervoor zorgen dat de
betegeling na plaatsing niet te vroeg belopen wordt. De niet-beloopbare periode (voetgangers)
voor de betegeling beantwoordt aan de bepalingen van [TV 237] § 1.2.3 of [TV 213] § 5.6.6.
De betegelingen worden beschermd tot aan de voorlopige oplevering (te voorzien in het bijzonder
bestekbestek). Vóór de voorlopige oplevering worden de betegelingen schoongemaakt volgens het
procedé dat aanbevolen is voor het betrokken type van betegeling (zie hoofdstuk 8 van [TV 237] of
§ 5.6.6 van [TV 213]).

CONTROLES
Controle binnenvloerbedekkingen
Systemen en/of producten die een technische goedkeuring gekregen hebben, kunnen in
aanmerking komen voor zover de toepassingen voor dewelke de goedkeuring werd toegekend
overeenstemmen met die van de respectievelijke STS afleveringen en voor zover de
gelijkwaardigheid op het vlak van de prestaties vastgesteld werd in de publicatie van de
goedkeuring.
Controle tegelvloeren
MATERIALEN - controleproeven
De controleproeven op de betegelingen (slijtvastheid, hardheidsproef…) en de verschillende
mechanische proeven (hechting van de lijmmortel…) worden uitgevoerd in overeenstemming met
de methodes uit [TV 237] en [TV 213].
In principe wordt het volledige gamma van de laboratoriumproeven enkel uitgevoerd voor loten
groter dan 5000 m2 betegeling.
De bemonstering gebeurt tegensprekelijk, d.w.z. in aanwezigheid van de koper en de verkoper. Er
worden tegels genomen uit elk lot op verschillende plaatsen om een gemiddelde bemonstering te
verkrijgen.
PEIL - vlakheid - uitlijning
De uitvoeringstoleranties en de controlemethodes stemmen overeen met [TV 237] en [TV 213]:
kleuren - uitzicht
Een gelijkmatige kleur is vereist in één en hetzelfde lokaal.
De controle op de kleur en het uitzicht van de gekozen tegels gebeurt visueel.
Uitgesproken vlekken en/of cementsluiers worden niet aanvaard.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
REFERENTIENORMEN OF EQUIVALENTIE EUROPESE NORMEN
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[TV 213] - Binnenvloeren van natuursteen (WTCB, 1999)
[TV 237] - Keramische binnenvloerbetegelingen (WTCB, 2009)
[NBN EN ISO 10545] - Keramiektegels – Delen 1-16 (1997-2012)
[NBN EN 1308] - Tegellijmen - Bepaling van het glijden (2008)
[NBN EN 1323] - Mortels en lijmen voor tegels - Betonnen beproevingsondergrond (2008)
[NBN EN 1324] - Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van de afschuifsterkte van dispersielijmen
(2008)
[NBN EN 1346] - Tegellijmen - Bepaling van de open tijd (2008)
[NBN EN 1347] - Tegellijmen - Bepaling van het bevochtigingsvermogen (2008)
[NBN EN 1348] - Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van de hechtsterkte voor met cement
gebonden mortels (2008)
[NBN EN 12004 - Lijmen voor tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding
(+A1:2012)
[NBN EN 14411]- Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen,
conformiteitsbeoordeling en merken (2007)
[NBN EN 13888] - Mortels voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en
aanduiding (2009)
[GIDS B - Brandreactie (DEEL 1 "PASSIEVE PREVENTIE")

53.51

Vloerbedekking uit keramische tegels

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Cf. §51.61

MATERIALEN
TEGELS
Specifieke kenmerken:
De volgende kenmerken worden gedefinieerd in het bijzonder bestekbestek:
• categorie (tabel 1 van [TV 237])
• Kleur: de aannemer zal een kleurenkaart van vijf kleuren voorleggen
• Afwerking: geglazuurd (GL), niet-geglazuurd (UGL), geëngobeerd, gepolijst
• formaat: (volgens tabel 17 van [TV 237])
• uitzicht: glad
De leveringsvoorwaarden en de kwaliteit van de keramische tegels beantwoorden aan
onderstaande bepalingen:
Per gekozen tegeltype dient een representatief monster te worden voorgelegd, alsook een
technische fiche volgens [[TV 237] (§ 2.4.4.2 & § 2.4.5)]. Deze technische fiche vermeldt alle
specifieke kenmerken van de tegels en bevat een maximum aan inlichtingen die toelaten het
product ondubbelzinnig te bepalen.
De fysische en mechanische specificaties in functie van de respectievelijke aard van de tegels zijn
opgenomen in § 2.4 van [TV 237], evenals de respectievelijke toleranties en de controlemethodes
voor wat betreft de lengte en de rechtheid van de randen, de rechtheid van de hoeken en de
vlakheid.
De tegellijm beantwoordt aan de specificaties van [NBN EN 12004-1]. Er wordt ook verwezen
naar §3.1. van [TV 237].
De types, namelijk C (lijmmortel), D (dispersielijm) of R (reactieve lijn), de klassen (normale of
verbeterde
lijm) en de eventuele bijkomende eigenschappen (verlengde open tijd E,
snelle harding F, beperkte afglijding T, vervormbaarheid S1 of S2) zijn verenigbaar met de tegel,
gekozen in functie van het gebruik en de aard van de ondergrond.
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REFERENTIEDOCUMENTEN
De keramische tegels beantwoorden aan de norm [NBN EN 14411] en voldoen aan de eisen van
[TV 237].

53.51.1 Vloerbedekking uit keramische tegels
UITVOERING / VERWERKING
De rand-, scheidings- en uitzettingsvoegen zijn inbegrepen en moeten worden uitgevoerd volgens
de richtlijnen van hoofdstuk 7 van TV 137.
De tegels worden met lijm op een uitgeharde ondervloer geplaatst, volgens § 6.4 van TV 137.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
• Breedte van de voegen: naargelang het type van tegel en het formaat, zijn de voegen ofwel van
het normale type voor niet-gerectificeerde tegels, ofwel van het marmertype voor gerectificeerde
tegels (zie borderel). Onder "marmer" plaatsing worden voegen van 3 mm verstaan.
• Epoxyvoegen
• Kleur van de voegen: te definiëren door de Ontw.
• Verband (volgens TV 137, hoofdstuk 4): orthogonale plaatsing, legpatroon en opsplitsingsplan op
te stellen door de aannemer op basis van de principes die hij aan de Ontw. moet vragen
• De tegels worden symmetrisch gelegd ten opzichte van de assen van het lokaal.
• De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de toleranties op de voegdikten
strengere toleranties op de afmetingen van de tegels vergen dan wat in de norm vermeld is. De
tolerantie op de dikte van de voegen is gedefinieerd in TV 237.

53.51.1x Vloertegels - antislip
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Niet-gerectificeerd en gerectificeerd keraamgres.
De tegels moeten beantwoorden aan de antislipklasse R10 die beschreven staat in de norm DIN
51130.
Betegeling afgestemd op de functie van de lokalen.
Afmetingen: zie meetstaat.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

METINGSWIJZE
Netto-oppervlakte, per type

53.51.1y Vloertegels - antislip - schokbestendig (dikte 15 mm)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Glasvezelversterkt keraamgres.
De tegels moeten beantwoorden aan de antislipklasse R10 die beschreven staat in de norm DIN
51130.
Betegeling afgestemd op de functie van de lokalen.
Afmetingen: zie meetstaat.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

METINGSWIJZE
Netto-oppervlakte, per type
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Soepele vloerbedekkingen

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de plaatsing van soepele vloerbedekkingen uit elastisch materiaal of
textiel in banen (linoleum, rubber, PVC, textiel...) of in tegels op een ondervloer / gladde
betonplaat en/of een houten legvlak. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke
bepalingen van het bijzonder bestekbestek, moeten de in deze posten vermelde eenheidsprijzen,
hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het
volgende omvatten :
· het voorbereiden van het legvlak, het wegvoeren van al het afval, puin, gips, vet, enz.;
· het voorafgaand controleren van de vochtigheidsgraad van het legvlak volgens de CMmethode;
· het verplicht effenen van het oppervlak en het schuren ervan tot het goed glad is;
· de levering, de plaatsing en de verlijming van de soepele vloerbedekking, het walsen van de
voegen en randen, het lassen (warm- of koudlassen, of vulkaniseren) van de voegen (zie §
7.7.3.5. van [TV 241]);
· het schoonmaken van de vloerbedekking, met inbegrip van het verwijderen van overtollige kit.
De punten van § 1.1. van [TV 241] maken niet het voorwerp uit van een aparte post in het bestek
en moeten begrepen zijn in de eenheidsprijzen

MATERIALEN
De materialen worden beschreven in functie van de lokalen waar de vloerbedekking zal worden
gelegd; de geleverde materialen moeten voldoen aan [NBN EN 685] - Elastische vloerbekledingen Classificatie (1996):
· klasse 21, 22, 23: woonvertrekken die weinig tot intensief gebruikt worden (woonkamer,
slaapkamers, keuken …)
· klasse 31 - 32: handels- en kantoorlokalen die weinig tot intensief gebruikt worden
· klasse 33 - 34: gaande van intensief tot zeer intensief gebruik (gemeenschappelijke lokalen…)
De prestatiecriteria worden vastgelegd volgens de bovenvermelde referentienormen. De nodige
monsters en een documentatie met vermelding van de vereiste productspecificaties worden
vooraf ter goedkeuring voorgelegd.
Een gelijkmatige kleurschakering voor elk lokaal moet worden gegarandeerd door levering van
rollen uit één en dezelfde charge.
24 uur vóór hun verwerking worden de rollen opgeslagen in droge lokalen die door de aannemer
op de minimale verwerkingstemperatuur van 18°C gebracht zijn (zie [TV 241] §7.5 voor de
elastische vloerbedekkingen). Alle rollen worden in principe rechtopstaand opgeslagen.
Op het vlak van brandveiligheid moeten de soepele vloerbedekkingen voldoen aan bepaalde eisen
in functie van de bestemming van het lokaal waarvan ze deel uitmaken (zie [TV 241] § 4.1.2).
Verwijzing naar de voorschriften: [GIDS B] van de passieve preventie die opgenomen is in deel 0
van dit bestek.
Voor meer informatie over de keuze van de elastische vloerbedekking, zie tabel 4 van [TV 241].
Gebruikte materialen voor de verwerking
Primers, egalisatieproducten, eventuele dampschermcoatings en lijmen moeten beantwoorden
aan de beschrijving van § 6 van [TV 241] voor de plaatsing van elastische vloerbedekkingen.
De egalisatieproducten geven aanleiding tot een geringe krimp bij droging en zijn verenigbaar met
de ondergrond, de te gebruiken lijm en de vloerbedekking, rekening houdend met de te
verwachten mechanische, fysische en chemische belastingen (aard van de ondergrond, van de lijm,
doorlatendheid van de vloerbedekking, statische en dynamische belastingen). De
egalisatieproducten die de beste weerstand geven zijn deze, die voldoen aan de eisen van de test
met de “stoel op wieltjes”.
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De primers zijn geschikt voor de aard van de drager (o.a. ondervloer en/of betonplaat), de
egalisatielaag, de lijm en de vloerbedekking. Zij zijn bij voorkeur vrij van oplosmiddelen.
De lijmen zijn afgestemd op de aard van de drager en de soepele vloerbedekking (tabellen 24 en 26
van [TV 241] voor de elastische vloerbedekkingen). Er kunnen diverse types lijm toegepast worden:
dispersielijm, epoxy- en polyurethaanlijm, dispersielijm met cement, lijm op basis van
oplosmiddel… De keuze wordt gemaakt in functie van het advies van de fabrikant van de
vloerbedekkingen. Indien bijzondere eisen gesteld worden, bv. m.b.t. brandweerstand, dan
moeten de lijmen van hetzelfde type zijn als degene die gebruikt werden bij de brandproeven.

UITVOERING / VERWERKING
ALGEMEEN
De vloerbedekkingen worden geplaatst door bevoegd personeel, dat vertrouwd is met de
verwerking van de respectievelijke materialen, in overeenstemming met de
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.

TEMPERATUUR - vochtgehalte
De verwerking vereist een omgevingstemperatuur van minimum 18°C en een temperatuur
gemeten boven de vloer van minstens 15°C. De relatieve luchtvochtigheid bedraagt maximaal 75%
RV. (cf. 7.5 van [TV 241] voor elastische vloerbedekkingen)
Vóór de plaatsing wordt het vochtgehalte van de ondergrond gemeten met de CM-methode en
men dient zich ervan te vergewissen dat er aan de eisen van § 5.2.2.5. van [TV 241] voldaan is
alvorens de elastische vloerbedekkingen te plaatsen.
Voor de resterende vochtigheid gelden volgende empirische waarden:
Vloersamenstelling
Droogtijd
Toelaatbare compensatievochtigheid
in CM-%
Cementgebonden dekvloer

2 - 4 weken volgens
de dikte

maximum 2%

Dekvloer anhydriet

2 - 3 weken volgens
de dikte

maximum 0,5%

Dekvloer magnesiet (zonder
hout-vulstof)

3 - 4 weken volgens
de dikte

maximum 3%

Dekvloer magnesiet (met houtvulstof)

1 - 3 weken volgens
de dikte

maximum 8%

Betonoppervlakken

volgens de DARR-methode)

Houten oppervlakken

maximum 6%

voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van §5.2. van [TV 241] voor de plaatsing van elastische
vloerbedekkingen.
De voorbereidende werkzaamheden voor de ondergrond moeten voldoen aan de bepalingen van §
7.2. van [TV 241] voor de plaatsing van elastische vloerbedekkingen.
· Het legvlak wordt vooraf ontdaan van stof en vuil (resten van gips, cement, verf, bitumen, was,
enz.), en goed afgeborsteld. Eventuele oneffenheden, losse, gescheurde en gebarsten plaatsen
moeten worden vervangen of bijgewerkt tot een volledig proper, vast, vlak en glad oppervlak
wordt verkregen. Merk op dat de voorbereidende werken uit § 1.1. van [TV 241] voor de
plaatsing van een elastische vloerbedekking (bijvoorbeeld behandeling van barsten...) niet
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beschouwd worden als standaard uit te voeren voorbereidende werken en dat ze het
voorwerp moeten uitmaken van een aparte post.
De nodige egalisatieproducten en eventuele hechtingslagen worden gekozen en uitgevoerd
overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Tijdens de harding wordt de egalisatielaag
beschermd tegen tocht, directe zonnestraling en alle andere warmtebronnen. Tot volledige
verharding mag de ondervloer niet belopen worden. De wachttijd voor de verwerking van de
vloerbedekking is afhankelijk van de gebruikte producten, de laagdikte, de porositeit en de droogte
van het legvlak, alsook van de omgevingsvoorwaarden.
Nieuwe legvlakken (cementgebonden ondervloeren...) zullen eerst geëffend worden om een glad
oppervlak te verkrijgen, en dit met geschikte egalisatieproducten. Om de hechting te verbeteren,
wordt er eerste een primer aangebracht. Voor anhydrietgebonden ondervloeren moet in bepaalde
gevallen de verwijdering van een vlies voorzien worden (te beschouwen als een meerwerk).
Oude legzones (bv. de vloerbedekkingen uit tegels voor de renovatiewerken) moeten vooraf
ontdaan worden van vloerbedekkingen uit textiel, vinyl, rubber, kurk… Vóór verwerking op de
tegelvloeren, moeten deze vooraf worden gereinigd en ontvet met een geschikt product.De
voorbereidingswerken moeten worden geselecteerd uit degene die vermeld zijn in de lijst van §
5.1.7. van [TV 241].
Houten ondergronden (plankenvloeren, parketvloeren en ondervloeren van vezel- of spaanplaten)
worden vooraf nagezien m.b.t. de bevestiging van de elementen, hun toestand en hun
verbindingen of naden. Beschadigde en/of losgekomen elementen worden vervangen en/of
opnieuw bevestigd. Eventuele vervormingen en/of oneffenheden worden hersteld of weggewerkt
met de schaaf. Bij houten ondergronden op balklagen worden vervolgens alle naden gedicht,
vooral wanneer een luchtdoorlatende vloerbedekking voorzien is. Bij rechtstreeks verlijmde
plaatsing kan het bovendien noodzakelijk zijn alle oude verf- of boenwaslagen op de ondergrond
grondig te verwijderen met geëigende technieken en producten. (cf. § 5.1.4. van [TV 241]) voor de
plaatsing van elastische vloerbedekkingen.

UITVOERING & verlijming
De banen en tegels worden vooraf op de omgevingstemperatuur gebracht (cf. 7.4.3 van [TV 241]).
Het snijden van de banen gebeurt in overeenstemming met § 7.6.1.2. van [TV 241].
De gelijmde plaatsing van de banen en tegels wordt uitgevoerd in overeenstemming met § 7.7.3.
van [TV 241].
Alle banen worden in dezelfde richting gelegd, bij voorkeur evenwijdig aan de lichtinval, volgens de
aanduiding met pijlen op het rugoppervlak en/of zodanig aangepast en/of georiënteerd dat er een
minimum aantal naden ontstaat. Zie §7.6.1.1. van [TV 241] in het geval van de plaatsing van banen.
Voor tegels wordt er verwezen naar §7.6.2. van [NIT 241] voor de bewerkingen voorafgaand aan
hun plaatsing.
Na droging van de lijm, worden de vloerbedekkingen schoongemaakt en ontdaan van
onzuiverheden en vlekken, met inbegrip van het verwijderen van overtollige kit.

CONTROLES
Er wordt geen enkel hoogteverschil tussen de banen geduld. Luchtbellen, loskomende randen, enz.
zijn niet toegelaten en zullen aanleiding geven tot het afkeuren van de werken.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
REFERENTIENORMEN OF EQUIVALENTIE EUROPESE NORMEN
[NBN EN 12466 - Elastische vloerbekledingen - Woordenlijst (1998)
[NBN EN ISO 26987] tot [NBN EN ISO 23996] - Veerkrachtige vloerbedekkingen (1993-2002) verschillende proefnormen
[NBN EN 684] - Elastische vloerbekledingen - Bepaling van de lasnaadsterkte (1996)
[NBN EN 685] - Elastische vloerbekledingen - Classificatie (2007)
[NBN EN 1399] - Elastische vloerbekledingen - Bepaling van de bestandheid tegen het uitdrukken
en het verbranden van sigaretten (1997 + AC 1998)
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[NBN EN 1815] - Elastische vloerbekledingen en tapijten - Beoordeling van het elektrostatisch
gedrag (1998)
[NBN EN 1818] - Elastische vloerbekledingen - Bepaling van het gedrag onder invloed van zware
zwenkwielen (1998)
[NBN EN 1081] - Elastische vloerbekledingen - Bepaling van de elektrische weerstand (1998)

- Uitvoering
REFERENTIENORMEN OF EQUIVALENTIE EUROPESE NORMEN
[TV 241] - Plaatsing van elastische vloerbekledingen (WTCB, 2011)

53.55.2 Soepele, houtachtige vloerbedekkingen
53.55.2b Soepele, houtachtige vloerbedekkingen - Kurk in platen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Levering en plaatsing van vloerbedekkingen uit kurk (te lijmen); met inbegrip van voorbereiding
van de ondergrond, aansluitingen, afwerkingen, enz.
Volgens [TV 241] §3.5.

- Ligging
Volgens plannen en meetstaten

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Te lijmen tegels bestaande uit natuurlijke schors van eikenhout-kurk. Natuurlijk uitzicht naar keuze
van de directie der werken uit minimum 5 mogelijkheden uit het gamma van de fabrikant.
Technische kenmerken:
· - Afmetingen: 600 x 300 mm
· - Dikte tegels: minimum 4 mm
· - Dichtheid: van 550 tot 600 kg/m³
· - Specifieke warmte: 20°C 1,7/1,8 KS/kg/k
· - Geluidsabsorptie: 0,50 – 0,75
· - Snelheid van het geluid in het materiaal: 450 m/seconde
· - Slijtvastheid: DIN 51963: 11.10°K S2
· - Geluidsisolatie minimum NP 669/74 α = 18dB
o DIN 52212 frequentie
- 125 Hz α S = -0,01
- 1000 Hz α S = 0,05
- 40000 Hz α S = 0,21
· - Warmtegeleiding: DIN 4103; +/- 0,045 Kcal
· - Geluidsisolatie: DIN 52210 16dB
· - Temperatuurbestendigheid: -180°C tot 110°C
· - Brandweerstand: NF-P-92501 - NF-P-92507 M3 - DIN 4102 B2
· - Vormherstel na 1500 min.: 0,15 – 0,21 mm
· - Beperkte weerstand tegen restindrukken (zie [TV 241] § 4.2.1.2)

- Afwerkingen
Het oppervlak wordt perfect waterdicht gemaakt door aanbrenging van verscheidene lagen matte
doorzichtige vernis.
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Waterig polyurethaanvernis met twee componenten, sneldrogend. Het vernis is hard, bestand
tegen de meeste chemische producten, helder en vergeelt niet.
Brandreactieklasse volgens § 4.1.2 van [TV 241].

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De bekledingen worden geplaatst volgens de richtlijnen van hoofdstuk 7 van [TV 241], aangevuld
met de aanbevelingen van de fabrikant. De plaatsing omvat o.a. de volgende bewerkingen:
· De tegels worden vooraf geacclimatiseerd op de omgevingstemperatuur (cf. 7.4.3 van [TV
241]).
· Voor tegels wordt er verwezen naar §7.6.2. van [TV 241] voor de bewerkingen voorafgaand
aan hun plaatsing.
· De tegels worden gelijmd in overeenstemming met § 7.7.3. (met inbegrip van de behandeling
van de voegen) van [TV 241].
· Na droging van de lijm, worden de vloerbedekkingen schoongemaakt en ontdaan van
onzuiverheden en vlekken, met inbegrip van het verwijderen van overtollige kit
· Bescherming met een natuurlijke vernis met voorafgaande plaatsing van een grondlaag indien
nodig (§8.4.1. van [TV 241])

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
PLAATSINGSINSTRUCTIES KURKTEGELS
De kurktegels en de materialen bewaren in omstandigheden (temperatuur en relatieve
vochtigheidsgraad) die niet te sterk verschillen van de omstandigheden in het vertrek waar ze
geplaatst zullen worden, en dit bij voorkeur 48 uur vóór de plaatsing. Verpakkingen die gekleurde
kurktegels bevatten, zullen op de zijkant moeten worden opgeslagen om te vermijden dat de
gekleurde kurktegels aan elkaar kleven door de druk.
De ondergrond moet stabiel (niet elastisch), hard, vlak, proper en voldoende droog zijn. Het
vochtpercentage van een cementondervloer mag niet groter zijn dan 2,5%; voor dekvloeren op
basis van anhydriet is het maximale vochtpercentage zelfs lager.
Indien vloertegels op basis van hout, gips of cement gebruikt worden, moet er vooral rekening
gehouden worden met de voegen en de schroefgaten die vooraf opgevuld moeten worden door
middel van een geschikt vulmiddel.
Het is belangrijk dat de temperatuur tijdens de werken voldoende hoog is. Het is aanbevolen om te
zorgen voor een constante temperatuur (dag en nacht) van 18°C of meer. De relatieve
vochtigheidsgraad ligt tussen 35 en 65%.
Het is aanbevolen om een vloerverwarming minstens 48 uur op voorhand lager te zetten. De
vertrektemperatuur van het water is niet hoger dan 18°C.
Wanneer u een grondlaag egaline, lijm of vernis aanbrengt, dient u erop te letten dat het vertrek
goed verlucht is, zodanig dat het door de lucht geabsorbeerde vocht kan worden afgevoerd.
De drager wordt eerst gereinigd door middel van een (paletmes en een) stofzuiger, waarna een
geschikte grondlaag aangebracht wordt.
De grondlaag laat toe om resterend zand en stof te fixeren en om scheuren en kleine spleten op te
vullen. De grondlaag vermindert het absorberend vermogen van de ondergrond en voorkomt dat
het water van het egalinemengsel te gemakkelijk door de ondergrond geabsorbeerd wordt. Na
enkele uren, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad, is deze grondlaag
droog en kan ze worden geëffend.
Het egaliseren wordt uitgevoerd om de ondergrond voldoende te nivelleren. Dragers zoals
dekvloeren of houtagglomeraatplaten verbergen oneffenheden. Zodra de kurkvloer afgewerkt is
met vernis, zullen deze oneffenheden sterk zichtbaar worden.
De egalisatielaag draagt ook bij tot de optimale, langdurige hechting van de kurklijm. Het zand uit
dekvloeren komt op termijn ook vrij, wat hun duurzame hechting aanzienlijk vermindert. Andere
ondergronden zijn te glad, en verhinderen de voldoende hechting van de kurklijm.
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Het egalinemengsel wordt bij voorkeur in een kuip gemaakt. Let erop dat de verhouding
egaline/water altijd nageleefd wordt. De egaline wordt uitgespreid door middel van een getande
spaan. Het is belangrijk om zonder onderbreking te kunnen werken tijdens de egalisatie. De
egalisatie zal bij voorkeur 3 tot 4 dagen drogen.
Zodra alles droog is, mogen kleine oneffenheden weggewerkt worden met een sneldrogend
vulmiddel. Daarna wordt de laag egaline lichtjes geschuurd met een schuurmachine en wordt het
oppervlak grondig gereinigd met de stofzuiger.
Om de geschikte grondlaag en egaline te kiezen, moet de ondergrond eerst minutieus onderzocht
worden.
De kurktegels worden gelijmd door middel van contactlijm op waterbasis. Dat betekent dat zowel
de ondergrond als de achterkant van de kurktegel met lijm bestreken moeten worden. Het inlijmen
van de tegels mag tot 48 uur op voorhand gebeuren. De lijm met een kortharige rol aanbrengen op
het volledig oppervlak van de kurktegel. De lijmlaag is droog wanneer ze volledig transparant
geworden is.
De kurktegels kunnen opnieuw in de dozen bewaard worden. Om de kleurschakeringen optimaal
te verdelen, worden de tegels goed gemengd. De dozen altijd op de zijkant plaatsen, beschut tegen
rechtstreeks zonlicht. Let op dat je nooit een gelijmde zijde op gelijmde zijde legt of kurktegels
terugplaatst in de doos voor de lijm overal volledig transparant geworden is.
De kurktegels nooit naast elkaar plaatsen om het inlijmen te versnellen. Bij het verplaatsen van de
tegels komt er lijm terecht op de zijranden, wat de plaatsing achteraf bemoeilijkt. Het is bovendien
mogelijk dat lijmresten op de fineerzijde van de kurktegels terecht komen. Deze resten gedroogde
(transparante) lijm worden donkerbruin na aanbrenging van het vernis. Natte kurklijm kan worden
verwijderd door middel van warm water.
Ook de geëffende ondergrond wordt met lijm bestreken door middel van een rol. Rekening houden
met het feit dat de kurktegels binnen de 4 uren op de met lijm bestreken ondergrond geplaatst
moeten worden. Grote oppervlakten worden dus best in delen ingelijmd.
Vanaf het ogenblik dat de lijmlaag transparant geworden is, afhankelijk van de temperatuur en de
luchtvochtigheid, kunnen de kurktegels op de ondergrond gelijmd worden. U mag met propere
kousen op de met lijm bestreken ondergrond stappen, maar eenmaal het werk aangevat is, is het
beter om op de reeds geplaatste tegels voort te werken.
Alvorens de plaatsing aan te vatten, moet men de tijd nemen om de plaatsingsrichting te bepalen.
Bovendien mogen de tegels in halfsteens- of wildverband.geplaatst worden.
Vierkante tegels worden vaak met de hoeken tegen elkaar geplaatst. Nooit met een volledige tegel
tegen de muur beginnen, maar enkele centimeters speling voorzien om afwijkingen te
compenseren.
Opletten om aan de andere kant van het lokaal niet met een te smalle strook te eindigen, zo nodig
met een meer afgesneden tegel beginnen.
Zodra al deze vragen opgelost zijn, kunt u de vertreklijnen traceren met het richtsnoer en kan het
werk aangevat worden. De kurk wordt met een geschikte hamer geplaatst (witte rubberen hamer,
slaghamer, hamer uit PVC). Na de plaatsing, het volledige oppervlak van de tegel bekloppen met
een slaghamer.
Kurktegels worden met een breekmes en een ijzeren lat gesneden. Snij steeds op de bovenzijde
van de tegel. Nadien kan je de tegel probleemloos in twee breken. Uiteraard gebeurt het snijden
altijd op een geschikte snijmat.
Na de plaatsing wordt de vloer eerst zeer zorgvuldig gestofzuigd.
Indien u een intensief onderhoud voorziet (keukens) of kurk installeert in een badkamer of sauna,
kunt u direct na plaatsing extra vernislagen aanbrengen. Alvorens aan het werk te gaan, moet het
volledige oppervlak ontvet worden met een geschikt product dat in lauw water verdund is.
Direct daarna kan de eerste vernislaag met de roller aangebracht worden. De vernis die
aangebracht wordt kan het best omschreven worden als een soepele parketvernis. De totale
hoeveelheid vernis wordt gemiddeld in vier vernislagen aangebracht.
Respecteer de minimale en maximale droogtijden op de verpakking. Voor een vlotte droging zijn
temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie van groot belang. Let op met tocht, het werkt
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de verspreiding van stof in de hand. Vernis nooit aanbrengen bij temperaturen lager dan 10°C of
hoger dan 30°C en te fel zonlicht op de kurkvloer vermijden tijdens het vernissen. -Om de kurkvloer voldoende te beschermen moet de berekende hoeveelheid vernis opgebruikt
worden, ongeacht het aantal lagen waarin de totale hoeveelheid vernis verbruikt wordt.
Bij twee-component vernissen is het bovendien van belang enkel de hoeveelheid te mengen die
per laag verbruikt wordt, aangezien reeds gemengde overschotten niet meer verwerkbaar zullen
zijn wanneer de volgende vernislaag aangebracht mag worden. Een goede maatbeker is hiervoor
onmisbaar.
Kijk goed na welke vernis waar aangebracht wordt! Transparante vernis is meestal voor normaal
belopen vloeren, intensief vernis voor drukker belopen vloeren. In het geval dat verscheidene
vernissen gecombineerd worden, zal transparant of naturel vernis steeds eerst aangebracht
worden, vóór de intensieve of de extra-matte vernis. Naturel vernis wordt enkel op niet geverfde
of naturelle kurk aangebracht. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.
Schudt de verpakkingen zeer goed alvorens de vernis aan te brengen. Giet de vernis nooit direct op
de kurkvloer maar giet hem steeds in een propere vernisemmer.
De randen vernis je met het bijgeleverde kwastje. Vernis nooit eerst alle randen, u zou over reeds
gedroogde zones rollen en dit zal achteraf te zien zijn.
Ga na of je op elke plaats ongeveer evenveel vernis aanbrengt. Dit kan door de kurkvloer per vlak
van één op twee meter te vernissen. Laat de rol in de vernisemmer zakken en rol vervolgens uit.
Herhaal dit vier maal en verdeel dan met de vernisroller de aangebrachte vernis kruisgewijs over
het oppervlak.
Zorg ervoor dat je voldoende vernis verbruikt, om de aansluitingen goed in de nog natte vernis uit
te voeren en vlekken te vermijden. Let wel, overlappingen en rolstrepen bij onbehandelde kurk zijn
normaal in de eerste en soms ook in de tweede laag.
Laat de aangebrachte vernislaag drie tot vijf uur drogen (zie verpakking) en breng dan de volgende
vernislaag aan zonder schuren. Herhaal deze werkwijze tot alle vernis op is. Tussen de vernislagen
moet de roller telkens goed uitgewassen worden met lauw water.
Indien nodig kan je vooraleer de laatste vernislaag aan te brengen kleine stofdeeltjes wegschuren
met een fijn schuurpapier. Verwijder schuurstof met een klamme vod. Na het aanbrengen van de
laatste vernislaag mag de kurkvloer gedurende enkele uren niet betreden worden. Nadien kan er
met kousen over gewandeld worden. Na twee dagen is de vernis voldoende uitgehard om er zware
meubelen op te plaatsen en een normaal gebruik toe te laten.
De vernislagen zullen nog twee weken nodig hebben om volledig uit te harden. Onderhoud de
kurkvloer in die periode niet met water en dek hem niet af. Na twee weken mag de kurkvloer
gereinigd worden met de Cleaner en behandeld worden met Polisher. Volg de gebruiksaanwijzing
op het etiket.
Vooraleer de meubels terugplaatst worden, moeten er viltjes onder de meubelpoten gekleefd
worden. Dit voorkomt krassen in de vernis bij het verschuiven van meubels en vermijdt
beschadigingen aan uw kurkvloer.
Vooraleer de meubels terugplaatst worden, moeten er viltjes onder de meubelpoten gekleefd
worden. Dit voorkomt krassen in de vernis bij het verschuiven van meubels en vermijdt
beschadigingen aan uw kurkvloer.
Bij gebruik van een bureaustoel op wieltjes wordt aangeraden om een voor kurk geschikte
beschermingsmat te gebruiken om extreme slijtage te voorkomen. Vermijd ten slotte blootstelling
aan rubber; de weekmakers in het rubber laten roestvlekken na die niet meer verwijderd kunnen
worden.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
REFERENTIENORMEN OF EQUIVALENTIE EUROPESE NORMEN
[NBN ISO 3810] - Dalles d’aggloméré de liège pour revêtements des sols - Méthodes d’essai (1992)
[NBN EN 12104] - Elastische vloerbekledingen - Tegels van geperste kurk - Specificaties (1992)
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[NBN EN 655] - Elastische vloerbekledingen - Tegels van kurkagglomeraat met een slijtlaag van
polyvinylchloride (2011)
[NBN ISO 2509] - Sound-absorbing expanded pure agglomerated cork in tiles (1992)
[NBN ISO 2510] - Agglomérés composés de liège réducteurs acoustiques en dalles (1992)
[NBN EN 672] - Elastische vloerbekledingen - Bepaling van de schijnbare dichtheid van
geagglomereerde kurk (1997)
[NBN EN 12105] - Elastische vloerbekledingen - Bepaling van het vochtgehalte van samengehoopte
composietkurk (1998)
[NBN EN 12104] - Elastische vloerbekledingen - Tegels van geperste kurk - Specificaties (2000)

- Uitvoering
[TV 241], Plaatsing van elastische vloerbekledingen, WTCB, 2011.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat.

- meetcode:
Netto hoeveelheden.

53.55.3 Synthetische en plastische soepele vloerbedekkingen (lino, PVC,
…)
53.55.3a Synthetische en plastische soepele vloerbedekkingen - Linoleum
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens borderel van de afwerkingen en gedetailleerde meetstaat

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Het linoleum wordt vervaardigd met geoxideerde lijnolie en harsen, gemengd met toeslagstoffen,
vulstoffen en pigmenten; het geheel wordt gekalanderd op een jutedoek, die vooraf
geïmpregneerd werd met een linoleummassa in dezelfde kleur, om het doorschijnen van de
jutedrager in het linoleum te voorkomen. Het linoleum moet voldoen aan de voorschriften van
[NBN EN ISO 24011] (Elastische vloerbekledingen - Specificatie voor linoleum met en zonder
patroon (2012)
Het materiaal is slijtvast, lichtecht (6), antistatisch en bestand tegen minerale oliën.
Het linoleum wordt bij de vervaardiging aan de oppervlakte voorzien van een dubbele laag
watergedragen polymeer die zorgt voor de oppervlaktebescherming bij het dagelijks onderhoud.
Specificaties
· Achterkant: jutedoek
· Dikte: minimum 4 mm
· Oppervlaktemassa: 2900 g/m²
· Mechanische sterkte en stabiliteit:
· Gebruiksklasse: volgens NBN EN 685: minimum 34 (voor intensief tot heel intensief gebruik)
· Weerstand tegen stoelen op wieltjes: geschikt voor stoelen op wieltjes van type W (in
overeenstemming met NBN EN 12529)
· Restindruk: maximum 0.10 mm (volgens NBN EN 433)
· Gedrag bij brand: (NBN EN 13501-1+A1:2010): Cfl - s1
· Bacteriostatische kenmerken: bacteriostatisch
· Veilig gebruik
· Antislipgraad (BGR 181:2003): R9
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Dynamische wrijvingscoëfficiënt (NBN EN 13893:2003): klasse DS
Maximale elektrostatische lading (NBN EN 1815:1998): < 2 kV
Overgangsweerstand (DIN VDE 0100-410:2007-06) : > 200 kOhm
Akoestische bescherming: Isolatie tegen contactgeluid (NBN EN ISO 140-8:1998) : >6 dB
Warmteweerstand R (NBN EN 12667:2001) : 0,018 m2K/W
Weerstand tegen sigaretten (NBN EN 1399-1997) : geen verbranding van het oppervlak
Bestandheid tegen chemicaliën (NBN EN 423:2002) : beperkte weerstand
Kleurechtheid (NBN EN ISO 105-B02/A1:2002) [xenon booglamp] : ≥ 6 op standaard
blauwschaal
UPEC-indeling
U4 P3 E1/2 C2

- Afwerkingen
· Motief: gevlamd motief te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 3 motieven)
· Kleuren: te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 5 kleuren)
Let wel: Voor verschillende lokalen mogen er verschillende motieven en kleuren gekozen worden.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De bekledingen worden geplaatst volgens de richtlijnen van hoofdstuk 7 van [TV 241], aangevuld
met de aanbevelingen van de fabrikant. De plaatsing omvat o.a. de volgende bewerkingen:
De banen en tegels worden vooraf op de omgevingstemperatuur gebracht (cf. 7.4.3 van [TV 241]).
Het snijden van de banen gebeurt in overeenstemming met § 7.6.1.2. van [TV 241].
Alle banen worden in dezelfde richting gelegd, bij voorkeur evenwijdig aan de lichtinval, volgens de
aanduiding met pijlen op het rugoppervlak en/of zodanig aangepast en/of georiënteerd dat er een
minimum aantal naden ontstaat. Zie §7.6.1.1. van [TV 241] in het geval van plaatsing van banen.
Voor tegels wordt er verwezen naar §7.6.2. van [NIT 241] voor de bewerkingen voorafgaand aan
hun plaatsing.
De gelijmde plaatsing van de banen en tegels wordt uitgevoerd in overeenstemming met § 7.7.3.
(met inbegrip van de behandeling van de voegen) van [TV 241].
Na droging van de lijm, worden de vloerbedekkingen schoongemaakt en ontdaan van
onzuiverheden en vlekken, met inbegrip van het verwijderen van overtollige kit (§8.4.1. van [TV
241]).

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
[NBN EN ISO 24011] - Elastische vloerbekledingen - Specificatie voor linoleum met en zonder
patroon, 2012
[NBN EN 686], Elastische vloerbekledingen - Specificaties voor linoleum met en zonder patroon op
een schuimrug, 1997
[NBN EN 687], Elastische vloerbekledingen - Specificaties voor linoleum met en zonder patroon op
een kurkrug, 1997
[NBN EN 688], Elastische vloerbekledingen - Specificaties voor linoleum op kurk, 2011
[NBN EN ISO 24343-1], Elastische en laminaatvloerbekledingen - Bepaling van de indruk en de
restindruk, 2012

METINGSWIJZE
- meetcode:
Netto-oppervlakte
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53.55.9 Soepele vloerbedekkingen - Speciale elementen
53.55.9a Multifunctionele puntelastische sportvloer
53.55.9b Sportvloer - Markering en lijnen op de vloer

53.6

Bijzondere elementen en afwerkingen

53.61

Plinten

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de levering en de plaatsing van plinten ter hoogte van de vloer. De eenheidsprijzen uit
deze post moeten altijd, ofwel in hun totaliteit, ofwel volgens de opsplitsing in de samenvattende
meetstaat, het volgende omvatten:
· de voorbereiding van de muur door de bepleistering af te snijden en te verwijderen over de
geschikte hoogte, het verwijderen van de mortelresten op het zichtbare metselwerk…
· het wegvoeren van afval, puin, vreemde voorwerpen, gips, vet, enz.
· het snijden van de uitzettings- en isolatiestroken van de vloer om de uitvoering van de
elastische voegen mogelijk te maken;
· het leveren en plaatsen van de plinten, met inbegrip van de kleefmiddelen (mortel / lijm)
en/of de bevestigingsmiddelen (spijkers / schroeven);
· alle afwerkingen, omtrekaansluitingen... met de vloer en de muren;
· het opvoegen en/of opvullen van de voegen van de plinten;
· de voorziene afwerkingen en de eventuele beschermingslagen;
· het schoonmaken van de plinten, met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken van
mortel of lijm en kit.

- Belangrijke opmerkingen
Let wel Er zijn geen plinten voorzien tegen de muren waarop tegels voorzien zijn. Voor de
trapbekledingen is de plaatsing van de plinten begrepen in de bekleding van de traptreden.

MATERIALEN
De plinten zullen pas geplaatst worden nadat de ontwerper de voorgestelde plintmonsters heeft
goedgekeurd.

UITVOERING / VERWERKING
De plinten mogen pas geplaatst worden na afwerking van de bepleisteringen, de vloerbedekkingen
en het binnen- en buitenschrijnwerk. De plinten worden perfect loodrecht en vlak geplaatst. De
aannemer ziet erop toe dat de visuele uitlijning van de randen van de betegeling en de voegen
nageleefd wordt. De verbinding aan de deuromlijstingen, tussendorpels… wordt zeer verzorgd
uitgevoerd. Er wordt ook op gelet dat de dilatatievoegen in het oppervlak van de vloerbedekking in
een rechte lijn doorlopen.

CONTROLES
Er zal geen enkel zichtbaar hoogteverschil van meer dan 1 mm tussen de stukken plint geduld
worden.

53.61.1 Plinten uit keramische tegels
53.61.1a Plinten uit keramische tegels
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De voorschriften van de subtitel (supra) "53.51 Vloerbedekking uit keramische tegels" zijn van
toepassing op dit artikel.
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- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Specificaties
• Hoogte: ca. 80 mm
• Dikte: minimum 8 mm
• Lengte: in overeenstemming met de modulaire afmetingen van de tegels
• Vorm: de zichtbare hoeken zijn recht

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De goede uitvoering is gebaseerd op
• [STS 45] - Binnenvloerafwerking, deel 4 § 45.60.42 (1990)
• [TV 237] - Keramische binnenvloerbetegelingen (WTCB, 2009)
De tegelzetter gebruikt een hechtmiddel naar keuze (cementmortel / lijmmortel / synthetische
lijm), aangepast aan de tegel en de ondergrond. Voor het zetten met cementmortel worden sterk
absorberende plinten in water ondergedompeld tot zij verzadigd zijn, waarna men ze laat
afdruipen. Voor met cementmortel geplaatste plinten wordt het pleisterwerk verwijderd tot op 1
cm van de bovenrand van de plinten, voor de met lijm geplaatste plinten tot op 1 cm boven de
vloer.
Uitstekende randen worden afgezaagd, waarna de elastische voegen kunnen worden uitgevoerd.
De randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd volgens § 6.6.3 van [TV 237].
Alle dilatatie- en scheidingsvoegen zijn inbegrepen en worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van
hoofdstuk 7 van TV 137. De kenmerken van de voor de voegen gebruikte kit moeten voldoen aan
tabel 3 van voornoemde STS. Het gebruik van rubberbitumenkit is niet toegelaten.
De plinten worden evenwijdig en loodrecht aansluitend ten opzichte van de betegeling geplaatst.
De plinten worden mechanisch gezaagd. Passtukken kleiner dan een halve lengte moeten worden
vermeden.
De voegen worden gevuld met een mortel die verenigbaar is met de legmortel.
De kleur van de kitten en de voegmortel wordt door de ontwerper gekozen.
Breedte van de voegen: aangepast aan de breedte van de voegen op de vloer
Plaatsingspatroon: de plintvoegen vallen steeds samen met die van de vloertegels
De hoeken worden in verstek uitgevoerd.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaten.
Netto hoeveelheden.
53.61.1a.01
53.61.1a.02
53.61.1a.03

Plinten uit tegels voor vloerbetegeling van type 1
Plinten uit tegels voor vloerbetegeling van type 2
Plinten uit tegels voor vloerbetegeling van type 3

53.61.4 Houten plinten
53.61.4b Plinten van composiethout
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Plaatsing en levering van plinten uit MDF.

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten.
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MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Het gebruikte MDF is arm aan formaldehydegas (MDF "LF" genoemd) en beantwoordt aan de
wetgeving en aan de Europese reglementeringen van de norm [NBN EN 622-5].
MDF.H (volgens de norm EN 622-5) geschikt voor industriële behandeling en voor algemeen
gebruik in waterlokalen (dienstklasse 2 gedefinieerd in de norm EN 1995-1-1).
Specificaties
· Toepassing Geschaafde netto-afmetingen: minimum 12 x 60 mm.
· Minimumlengte 2.5 m
· Vorm: de zichtbare hoeken zijn recht
· Bevestiging: schroeven van gegalvaniseerd staal / roestvast staal / messing
· Oppervlaktebehandeling: schilderwerk volgens artikel 80.50; het schilderwerk is begrepen in
onderhavige post.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De plinten worden in de muren bevestigd door middel van stevige schroeven. In de wanden van
metselwerk en beton worden gaten geboord; in deze gaten worden pluggen van kunststof
gestoken. De afstand tussen de schroeven wordt oordeelkundig bepaald en mag niet groter zijn
dan 60 cm. De hoeken worden in verstek uitgevoerd. De plinten worden in de lengte aaneengezet
met een schuine verbinding.
De koppen van schroeven zijn verzonken en worden afgewerkt met kunsthout.
De omtrekvoeg onder en boven aan de plinten wordt gevuld met een kit op basis van siliconen;
kleur te bepalen in samenspraak met de architect.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaten.

- meetcode:
Netto hoeveelheden.

53.66

Profielen en kaders

53.66.1 Scheidingsprofielen
53.66.1a Scheidingsprofielen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Post pro memorie te integreren in de prijs van de vloerbedekkingen.
Het betreft de scheidingsprofielen die aangebracht moeten worden op de plaats van de overgang
tussen twee (verschillende) vloerbedekkingsmaterialen: bv. soepele vloerbedekking / betegelingen
en/of op de plaatsen waar geen tussendorpels voorzien zijn.

- Ligging
Aan elke overgang tussen verschillende soorten materialen.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De scheidingsprofielen bestaan uit een getrokken L-profiel, dat bestemd is om te worden
ingewerkt in de vloerbedekking. De horizontale flens op het legvlak heeft een maximumdikte van 1
mm en zal voorzien zijn van perforaties om de hechting aan de vloerbedekking te verbeteren. De
hoogte zal afhankelijk zijn van de bedekking. De zichtzijde vertoont een breedte van 3 tot 4 mm.
Specificaties
Materiaal: rvs (18/8)
Afwerking: geborsteld
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UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De scheidingsprofielen worden op of in het legvlak bevestigd. De bovenzijde van het profiel zal in
het vlak van de zichtzijde van de vloerbedekking liggen. Bij betegelingen worden de
scheidingsprofielen op een normale voegafstand van de tegels gelegd. Na uitvoering worden alle
mortel of lijmresten onmiddellijk verwijderd.

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Het profiel bevindt zich precies onder het deurblad.

METINGSWIJZE
- meetcode:

53.66.2 Kaders voor deurmatten
MATERIALEN
Het deurmatkader bestaat uit hoekstukken waarvan de bovenrand minstens 5 mm zal bedragen.
De hoeken worden in verstek gezaagd en zijn voorzien van hoekversterkingen. Voor de bevestiging
zijn de profielen voorzien van zwaluwstaartvormige dookhaken (minstens 1 aan elke zijde van het
kader)
Specificaties
· Materiaal: rvs (18/8)
· Dikte van de profielen: minimum 5 mm.
· Afwerking: geborsteld
· Afmetingen: de afmetingen van het deurmatkader worden bepaald in functie van het
legpatroon van de betegeling en de afmetingen van de deurmatten.

UITVOERING / VERWERKING
De deurmatkaders worden correct in het legpatroon van de vloerbedekking gepositioneerd. De
bovenzijde van het kader moet zich ter hoogte van het zichtvlak van de betegeling of
vloerbedekking bevinden. Het kader wordt op de juiste hoogte gepositioneerd en verankerd in het
legvlak. Bij betegelingen worden de kaders op een normale voegafstand van de tegels gelegd. Na
uitvoering worden alle mortel of lijmresten onmiddellijk verwijderd.

53.66.2a Deurmatkaders, uit metaal
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens gedetailleerde meetstaat

53.67 Deurmatten
MATERIALEN
De deurmatten op maat worden vervaardigd uit stroken uit rubber, versterkt en bekleed met
nylonvezels, gescheiden door sterke profielen van hard PVC. Het geheel wordt samengehouden
door stevige verzinkte staaldraden. De uiteinden van deze staaldraden liggen verzonken in een hol
profiel aan beide uiteinden. De duizenden nylonvezels vormen een droog en zacht loopvlak. Kleur
van de vloermat: zwart / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.
Een technische documentatie wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper.
Specificaties
· Dikte: 18 mm
· Afmetingen: met een speling van 2 mm ten opzichte van het voorziene deurmatkader
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UITVOERING / VERWERKING
De deurmatten worden, vóór de voorlopige oplevering en na de schoonmaak van het gebouw, in
hun kaders geplaatst. De matten worden in de bestaande kaders geplaatst en vertonen in de twee
richtingen een speling van 2 mm t.o.v. de afmetingen van het kader. Het niveau van de mat ligt
gelijk met de omringende vloerbedekking.

53.67.2 Deurmatten uit kunststof
53.67.2d Rubberen mat
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, details en gedetailleerde meetstaat

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
De deurmatten op maat worden vervaardigd uit polyamidegaren van de beste kwaliteit die
bevestigd worden op een drager uit zwaar vinyl, poolhoogte ca. 7 mm, textuur en twijn aangepast
voor een maximaal borsteleffect, totale dikte minstens 10 mm. Kleuren: te kiezen uit het
standaardgamma van de fabrikant.
Vooraf zal een technische documentatie ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper.
Specificaties
· Afmetingen : met een speling van 2 mm ten opzichte van het voorziene deurmatkader

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
De deurmatten worden, vóór de voorlopige oplevering en na de schoonmaak van het gebouw, in
hun kaders geplaatst. De matten worden in de kaders geplaatst en vertonen in de twee richtingen
een speling van 2 mm t.o.v. de afmetingen van het kader. Het niveau van de mat ligt gelijk met de
omringende vloerbedekking.

53.69

Bijzondere elementen

53.69.1 Podotactiele bekledingen - PBM
53.69.1a Podotactiele bekledingen op de bordessen van de trappenhuizen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit werk omvat de levering en de plaatsing van podotactiele matten of andere conforme
inrichtingen, met inbegrip van alle bijhorende snij-, aansluit- en bevestigingswerken in functie van
het type van drager, en moet beantwoorden aan titel IV, artikel 12 van de GSV.
Illustratie ter informatie:

- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten
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MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Noppen uit in de massa gekleurd composietmateriaal, aan de vloer bevestigd door middel van een
systeem met een combinatie van kleefmiddelen: Een zelfklevende ring met hoge weerstand
verschaft een onmiddellijke hechting en een uitstekende zijdelingse impactweerstand en een
geschikt structureel kleefmiddel versterkt de weerstand tegen afrukking en draagt bij aan de
duurzaamheid van de hechting.
Zeer grote slijtvastheid, krasvastheid en vuilwerendheid. Bestand tegen UV-straling en chemicaliën.
Antislip.
Kleur van de noppen te kiezen door de architect uit het gamma van de fabrikant (minimum 6
kleuren waaronder zwart).

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant

METINGSWIJZE
Volgens meetstaten.

- meetcode:
Netto hoeveelheden. Meting ven de omgeschreven veelhoeken

54

Verlaagde plafonds en afwerking van de
binnenplafonds

54.1

Plafondbekledingen
BESCHRIJVING
Pro memorie, zijn begrepen in de prijs van de posten :
de zones die hier en daar uitgevoerd moeten worden met gipsplaten, wanneer de ondergrond
niet kan worden bepleisterd (bijvoorbeeld: op hout, heterocliete materialen...) ; de
versterkingsnetten, de profielen, de versterkingsstroken, de membranen, de soepele
afdichtingen en/of afdichtingen met schuim en alle bijhorigheden, de versterkingen uit hout of
staal die nodig zijn in de wanden of bijzondere elementen in structuren uit platen.

- Definitie / Omvat
De volgende beschrijvingen betreffen het binnenpleisterwerk voor horizontale en schuine
plafondoppervlakken die achteraf een afwerking zullen krijgen, bv. schilderen, behangen,
sierpleister.
De post "Plafondbepleisteringen" omvat alle leveringen en werken met het oog op de uitvoering
van de voorziene bepleisteringen op de plafonds binnen het gebouw, teneinde een voltooid en
schilderklaar bouwwerk te verkrijgen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke
bepalingen van het bijzonder bestekbestek, moeten de in deze posten vermelde eenheidsprijzen,
hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun totaliteit, steeds het
volgende omvatten :
·
· het voorbereiden en ontstoffen (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond;
· het voorafgaand aanbrengen van een voorstrijklaag, indien vereist voor de voorziene
ondergrond;
· het installeren van de nodige steigers;
· het doeltreffend beschermen van de reeds uitgevoerde werken;
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het leveren en plaatsen van beschermingsprofielen voor randen en hoeken en het nodige
versterkingsgaas;
het uitvoeren van de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen;
het beëindigen of afsnijden van de bepleistering net boven de vochtschermen;
het volledig effenen van het oppervlak, het verzorgd afwerken aan rand-, hoek- en
eindprofielen, het bijwerken van alle opgemerkte onvolkomenheden, zoals oneffenheden of
krassen…;
het perfect aanwerken ter hoogte van vensterbanken, plinten, verlichtingstoestellen en
verwarmingsinstallaties, enz. zodra ze geplaatst zijn;
het opruimen van al het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte
pleisterwerk.

MATERIALEN
Samenstelling van de mortel
·

De samenstelling van de materialen moet rekening houden met hun verenigbaarheid met
elkaar en met de ondergrond, zodanig dat een optimale hechting en stabiliteit van de lagen
onderling en op de ondergrond verzekerd is. De bepalingen van [TV 199] Binnenbepleisteringen - Deel 1 (WTCB, 1996) zijn van toepassing.
· De concrete samenstelling van de materialen voor het pleisterwerk wordt geregeld door de
beschrijvingen van het bijzonder bestekbestek en/of de volgende teksten.
o Het gips wordt gewonnen uit gipssteen (CaSO4 -1/2H2O) of wordt verkregen via een
industrieel proces: Het product dient een verwaarloosbare radioactiviteit te hebben, dus
minder dan 300 Bq/kg.
o Kalkhydraat (vette kalk) moet beantwoorden aan [NBN EN 459] - Bouwkalk (1995): het
gehalte aan calciumhydroxide moet groter dan of gelijk zijn aan 92%.
o De hydraulische mortels moeten beantwoorden aan [TV 199].
o Het cement beantwoordt aan de criteria van aanpasbaarheid.
o De additieven voldoen aan [NBN 199] en zullen enkel worden aanvaard indien ze geen
nadelige effecten hebben op de eigenschappen van de mortel.
o Lichte toeslagstoffen zoals perliet / vermiculiet / kurk / XPS-korrels / synthetische vezels /... :
deze toeslagstoffen hebben geen schadelijke invloed op de samenstelling van de mortel en
zijn niet schadelijk voor de verwerking ervan; hun gehalte aan organische stoffen mag niet
groter zijn dan 0,5%. De afmetingen van de grootste korrels mag niet meer bedragen dan
1/3 van de dikte van de pleisterlaag.
o Het aanmaakwater moet helder en vrij van organische stoffen zijn; er wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van leidingwater of drinkbaar putwater, verkleurd en/of slechtruikend
water is verboden.

Bereiding van de mortel
·
·

·

·
·

De bepleistering wordt uitgevoerd met een op de bouwplaats bereide of in de fabriek
voorgemengde mortel en wordt, afhankelijk van de toepassing, verwerkt in één of twee lagen.
Droge voorgemengde fabriekspleisters worden geleverd in zakken van 40 kg (waarop de
uiterste houdbaarheidsdatum vermeld is) en opgeslagen in een droge ruimte. Zij worden in
een mechanische betonmolen (minder dan 500 tr./min.) gemengd met de door de fabrikant
opgegeven hoeveelheid aanmaakwater, tot een klontervrije brij verkregen wordt.
Op de bouwplaats bereide mortelsamenstellingen worden mechanisch gemengd tot een
klontervrije brij. Er wordt altijd gewerkt met uitgespoelde en propere kuipen. De mortels
moeten worden verwerkt voordat de binding is opgetreden en mogen onder geen beding
opnieuw worden gemengd door water toe te voegen.
Gebruiksklare pleisters worden geleverd in containers of silo's waarop de samenstelling, het
watergehalte, de minimale hechtkracht, de bindingstijd, de gebruiksaanwijzing en de
tegenindicaties vermeld zijn.
Bij spuittoepassingen moet de stijfheid van de mortel zo gedoseerd worden dat een geringe
consistentie wordt bereikt, die een bij de ondergrond passende onberispelijke verwerking
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toelaat. De spuitmachine regelt een constante pleister/water-verhouding en vermijdt
wateroverdosering.

UITVOERING / VERWERKING
De verwerking is in overeenstemming met [TV 201].

Modaliteiten van de aanneming
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de pleisterwerken uitgevoerd te worden door een
gespecialiseerde aannemer. Voorafgaand aan de uitvoering zal deze zich vergewissen van de
uitvoeringsomstandigheden en van het type ondergrond. Indien hij vaststelt dat bepaalde aspecten
afbreuk zouden kunnen doen aan de kwaliteit van de uitvoering, zal hij de ontwerper hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen.

Coördinatie - Timing
De pleisterwerken mogen pas worden aangevat na de voltooiing van alle ruwbouwelementen die
in contact komen met de binnenbepleisteringen; d.w.z. na het plaatsen van het buitenschrijnwerk,
inclusief beglazing, na het plaatsen en dichten van de sleuven van ingewerkte leidingen, kokers,
leidingdoorvoeren… en vóór het plaatsen van de binnendeuren en het binnenschrijnwerk, vóór het
leggen van tegels of bekledingen, vóór het leggen van eventuele opgebouwde leidingen en, in
principe, ook vóór het trekken van de elektriciteitsdraden in de buizen.

Atmosferische invloeden
·

·

De uitvoering van de pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De
temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5°C en maximum
30°C. Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas gebeuren nadat de drogingskrimp
voltrokken is (na minstens 6 weken).
Te snel drogen moet worden vermeden. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige
maatregelen om scheurvorming te voorkomen. Deze voorwaarden blijven gehandhaafd tot
minstens 3 dagen na het aanbrengen van de pleister. Het versnelde opwarmen van de
bepleisterde lokalen of het gebruik van bouwdrogers kunnen een nadelige invloed hebben op
het resultaat van de werken. Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie, sterke tocht
dient evenwel vermeden.

Beschermingsmaatregelen - Steigers
·
·
·
·
·

Alle delen die niet bepleisterd worden (zichtbaar blijvend binnenparement, schrijnwerk,
houten roosteringen, stalen liggers, trappen…) worden zorgvuldig beschermd tegen
beschadiging en spatten d.m.v. bouwfolie, beschermende tape en/of papier.
Steigers moeten worden geplaatst zonder materialen uit de steunwand te verwijderen. Er mag
geen enkel gat gemaakt worden zonder schriftelijke toelating van de ontwerper.
Alle onbeschermde metalen onderdelen dienen vooraf met een geschikte roestwerende verf
te worden behandeld.
Alle materialen en bouwelementen die bevuild werden door de aannemer van de
pleisterwerken zullen door hem met alle geschikte middelen gereinigd worden, zonder ze te
beschadigen.
Beschadigingen die ontstaan zijn ten gevolge van de pleisterwerken worden hersteld op de
kosten van de stukadoor. De herstellingen moeten volkomen onzichtbaar zijn. Ook indien de
pleisterwerken door derden beschadigd werden, zal de aannemer de beschadigingen
herstellen.

Verwerkingsmodaliteiten
·

Het pleisterwerk wordt hetzij manueel, hetzij met de spuitmachine regelmatig, in voldoende
dikte en afhankelijk van de samenstelling in één of meer lagen, aangebracht. Alle bewerkingen
worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de fabrikant die de producten levert en
met de werktuigen die door hem worden aanbevolen. In principe omvatten de
werkzaamheden achtereenvolgens het (manueel of met het pistool) aanbrengen van de
pleister, het effenen (afreien en aandrukken), het schuren en het polijsten (met een gipsspaan
en hoekschop) en tenslotte het afwerken.
Let wel: de muren die betegeld zullen worden, dienen geschuurd noch gepolijst te worden.
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De lagen worden met voldoende kracht aangebracht om een intens contact te verkrijgen.
Indien de bepleistering in verscheidene lagen aangebracht wordt, dan moet de grondlaag
gekamd en gedroogd worden, teneinde een voldoende hechting en coherentie met de
volgende pleisterlaag te verkrijgen. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige
maatregelen om drogingsscheuren te wijten aan een te snelle droging te voorkomen door
water te vernevelen op elke aangebrachte laag.
De bepleisteringen worden steeds volledig te lood en waterpas uitgevoerd (zie toelaatbare
afwijkingen).
Voor de meeste ondergronden mogen fabriekspleisters op basis van gips toegepast worden,
die in één laag mogen worden uitgevoerd met een gemiddelde dikte van 10 mm (minimum 8
mm).
Pleisters met kalk en gips worden uitgevoerd in minimum twee lagen van gelijke of
verschillende samenstelling en met een totale dikte van circa 20 mm. Voor pleisterwerk dat uit
verscheidene lagen bestaat, moeten de volgende dikten nageleefd worden: een hechtingslaag
(2 tot 3 mm); een grondlaag (10 tot 15 mm) en een afwerklaag (5 tot 7 mm). Zogenaamde
vliespleisters van enkele millimeters dik zijn slechts toegelaten indien de ondergrond
voldoende vlak en effen is, bv. op gelijmde blokken van cellenbeton, kalkzandsteen,
gipsblokken of gipskartonplaten.

Afwerking
·
·
·
·

De plafonds beantwoorden aan de eisen op het vlak van de afwerkingsgraad en de
uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 201] en [TV 199] (§ 4.3).
Uitvoeringstolerantie: normale of speciale klasse
Alle verbindingen tussen bouwelementen van verschillende aard en opbouw waar zich
differentiële zettingen kunnen voordoen, worden vóór de volledige verharding met een mes
ingesneden om een gemarkeerde voeg te verkrijgen die eventuele barsten kan opvangen.
Vóór de voorlopige oplevering moeten alle onvolkomenheden (oneffenheden, krassen, enz.)
zorgvuldig worden bijgewerkt.

Veiligheid

Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de coördinator-verwezenlijking worden
nauwgezet nageleefd.

Brandbeveiliging

Op het vlak van brandveiligheid moeten de binnenbepleisteringen in bepaalde gevallen voldoen
aan eisen in functie van hun bestemming en moeten ze verwerkt worden in overeenstemming met
het proefverslag.
De bepleisteringen kunnen ook bijdragen tot de brandweerstand van een element van de
constructie.

CONTROLES
De toelaatbare toleranties op het vlak van de afwerkingsgraad omvatten, in overeenstemming met
[TV 199] (WTCB - 1996) (indien de toleranties op de ondergrond en de dikte van de bepleistering
het toelaten):
Afwerkingsgraad
Normaal Speciaal
Onregelmatigheden
maximum aantal onregelmatigheden per 4 m²
4
2
Golvingen
maximum aantal golvingen (per 2 m)
2
2
Dikte: maximale afwijking
- voor dikten tussen 6 en 10 mm
2 mm
- voor dikten > 10 mm
20%
Vlakheid:
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- gemeten met de rei van 2 m
5 mm
3 mm
- gemeten met de rei van 20 cm
2 mm
1,5 mm
Loodrechte stand:
maximale afwijking per verdieping (2,5 m )
8 mm
5 mm
Hoekafwijkingen:
- ten opzichte van de rechte hoek, gemeten over een lengte > 25 cm 5 mm
- ten opzichte van de rechte hoek, gemeten over een lengte < 25 cm 3 mm
· Indien er geen specifieke eisen gesteld worden in het bijzonder bestekbestek, dan is de
"normale" afwerkingsgraad van toepassing.
· Los van de voorgeschreven afwerkingsgraad, mag het bepleisterde oppervlak niet afkrijten. De
hechting van de oppervlaktelaag is groter dan 0,2 N/mm² (aanbevolen waarde)
· (zie [TV 199] § 5.3.1).
· De aannemer moet alle barsten die zich tijdens de waarborgtermijn zouden voordoen,
herstellen.
[NBN EN 13914-2] vermeldt de volgende eisen:
Vlakheid op 2m
klasse geëiste vlakheid op de
geëiste minimale vlakheid voor de ondergrond (lat van 2
bepleistering (lat van 2 m)
m) om de geëiste vlakheid voor de bepleistering te
[mm]
bereiken [mm]
0
1
± 10
± 15
2
±7
± 12
3
±5
± 10
4a
±3
±5
5a
±2
±2
a: enkel toepasselijk op bepleisteringen met een dikte ≤ 6 mm.
hoeken
l [m]
toelaatbare hoekafwijking [mm]
l < 0.25
3
0.25 ≤ l < 0.5 5
0.5 ≤ l < 1
6
1≤l≤3
8

54.12

Voorbereiding van de ondergrond

54.12.3 Voorbereiding van de ondergrond - Versterking wapening
(overbrugging)
MATERIALEN
Versterkingsgaas
Deze netten worden ingebed in de pleisterspecie ter hoogte van de aansluiting tussen
verschillende oppervlakken en op plaatsen waar hechtingsproblemen te verwachten zijn.
Afhankelijk van de situatie gebruikt men een nylon net, een kunststof net, een glasvezelweefsel
en/of een strook corrosiebestendig strekmetaal. De profielen zullen geen nadelig effect hebben op
het aan te brengen pleisterwerk of op het esthetisch uitzicht.

UITVOERING / VERWERKING
·
·

Aan de overgangszone tussen twee verschillende materialen (beton / metselwerk / sleuven)
en/of waar hechtingsproblemen te verwachten zijn, zullen speciale versterkingsstroken
worden aangebracht.
Deze stroken worden ingebed in de mortel en vervolgens vlak geplamuurd. De stroken
overlappen elkaar minimum 10 cm in beide richtingen. De dikte van de pleisterlaag op het
wapeningsnet bedraagt minstens 10 mm.
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54.19

TECHNISCHE BEPALINGEN

Aan de bewegingsvoegen in de ondergrond wordt een speciale voeg in de bepleistering
voorzien, die eveneens door een bepleistering op wapeningsnet wordt overbrugd.

Plafondbekledingen - Gespoten

54.19.1 Plafondbekledingen - Gespoten akoestisch isolatiepleister
BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
Het bestek "akoestiek" vat alle te bereiken doelstellingen voor het te bouwen gebouw samen, in
het domein van de akoestische en trillingdempende prestaties; het beschrijft gedetailleerd de te
voorziene oplossingen, de voorschriften en aanbevelingen voor de uitvoering in dit domein.
Bijgevolg is deze beschrijving algemeen bedoeld; de Aannemer is heeft een resultaatsverplichting
ten opzichte van de eisen die worden opgesomd door deze delen "akoestiek" en "stabiliteit".
De Aannemer legt berekeningsnota's en uitvoeringsdetails, meer bepaald voor het deel
"akoestiek", ter goedkeuring voor aan de Ontw. alvorens over te gaan tot bestelling van
materialen.
De berekeningsnota's bewijzen de akoestische eigenschappen van het product in termen van
absorptie, nagalm, enz.
De Aannemer legt alle gevraagde documenten en bewijsstukken met betrekking tot de akoestiek
voor. Deze documenten, alsook de reglementaire context met betrekking tot de verwerking en de
te bereiken drempels, zijn opgelijst in het BBB "akoestiek".

54.19.1a Plafondbekledingen - Gespoten akoestisch isolatiepleister (dikte ±
35 mm)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Aanbrenging van een akoestisch isolatiepleister door opspuiting op de ruwbouw (vloerplaten).
De dikte en de akoestische eigenschappen moeten worden bepaald in overleg met het
studiebureau voor akoestiek van het project. De te bepalen dikte zal in de grootteorde van 35mm
liggen;
Dit pleister is samengesteld op basis van cellulose, minerale hydraulische bindmiddelen en
stofwerende middelen.
Voor dit type van werken hebben de voorschriften van het deel "akoestiek", in zijn domein,
voorrang op die van het deel architectuur.

MATERIALEN
• Is van toepassing op elk type droge ondergrond, zonder vet en zonder stof: metaal, beton, hout,
gips, enz. ;
• de Aannemer zal een echt referentiemonster voorleggen, met dezelfde kleur en
oppervlaktekorrel als hetgeen gekozen werd; dit monster zal worden vergeleken met het
afgewerkte resultaat;
• kleur naar keuze van de Ontw. uit een uitgebreid gamma (RAL);
• oppervlaktestructuur (afwerkingskorrel) naar keuze van de AR, relatief fijn oppervlakte-uitzicht
(resistente TR-klasse die vervlokking en het vallen van vlokken verhindert);
• het oppervlak kan worden geschilderd zonder dat zijn geluidsabsorberende eigenschappen
gevoelig worden aangetast;
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• Het oppervlak vervlokt niet en komt niet los. Het materiaal biedt een zekere mechanische
sterkte, aan te tonen, meer bepaald tegen de impact van voetballen;
• brandweerstand klasse 1 en B1-s1,d0. naleving ter zake van de Belgische normen en van de
voorschriften van dit BBB;
• Volumieke massa: in de grootteorde van 250 kg/m³ ±15%;
• VOS-klasse: A+;
• Onbederfelijk, geschikt voor voor natte milieus, wordt niet aangetast door knaagdieren of
ongedierte;
• Duurzaam maatvast;
• lambda max.: 0,05;
• 100% recycleerbaar;
• het product is vrij van asbest en is vervaardigd conform richtlijn 97/69 EG (lage biopersistentie;
product niet ingedeeld als kankerverwekkend).
PRESTATIE OP HET VLAK VAN GELUIDSABSORPTIE
Bij de technische fiche van het monster van het voorgestelde product moet een proefverslag van
een erkend laboratorium voor akoestiek gevoegd worden.
Onverminderd de voorschriften van het studiebureau voor akoestiek, is de te bereiken akoestische
prestatie een geluidsabsorptiecoëfficiënt αw in de grootteorde van 1.00, wat voor dit type product
overeenkomt met een dikte van ±45 mm, zowel met als zonder afwerking met een verf van het
minerale type. Deze dikte kan vrij sterk variëren in functie van het geplaatste materiaal. De
Aannemer is zich daar volledig van bewust en streeft in de eerste plaats naar de akoestische
prestatie.

UITVOERING / VERWERKING
De plaatsing wordt uitvoeren door een gespecialiseerde onderneming.
De door de fabrikant voorgeschreven verwerkingsvoorwaarden (meer bepaald opslag,
verwerkingstemperatuur, voorbereiding van de ondergrond, trillingen, droogtijd...) worden
nauwgezet nageleefd.
Het pleister wordt aangebracht door middel van een specifieke spuitmachine voor vezelige
mengsels.
De aanbrenging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak die meer bepaald
vastgelegd worden in de DUT (Frans) 27.1.
Voornaamste stappen:
• Perfecte en waterdichte bescherming, van het volledige interventievolume en van alles wat het
bevat, met een polyaan-/polyethyleenfolie;
• voorbereiding van de ondergrond;
• Opspuiten van het akoestisch pleister;
• Afwerking;
• Reiniging van de interventiezone;

METINGSWIJZE
Netto uit te voeren oppervlakte. Cf. meetstaten en plannen.
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54.3

Opgehangen plafonds (Opm.: de draagstructuur wordt
uiteengezet in het artikel)

54.31

Opgehangen plafonds - Systeem met lamellen/platen/panelen

54.31.1 Opgehangen plafonds - bekleding uit lamellen/platen/panelen
op basis van gips
BESCHRIJVING
Post "PM" te spreiden over de prijs van het geheel.
Omvat ook de verticale sluitingen van verlaagde plafonds (tussen 20 en 40cm)
In het project zijn er twee types opgehangen plafonds uit gipsplaten:
Type 01: zonder eis op het vlak van brandstabiliteit:
Type 02: EI60
Omvat de draagstructuur, de gipsplaten en de isolatie en alle bijhorigheden.

- Definitie / Omvat
Post "PM" te spreiden over de prijs van het geheel.
Omvat ook de verticale sluitingen van verlaagde plafonds (tussen 20 en 40cm)
In het project zijn er twee types opgehangen plafonds uit gipsplaten:
Type 01 : zonder eis op het vlak van brandstabiliteit:
Type 02 : EI60
Omvat de draagstructuur, de gipsplaten en de isolatie.

MATERIALEN
Het betreft een opgehangen plafond dat onafhankelijk van de ruwbouw geplaatst wordt. Het
ophangsysteem bestaat uit een geraamte dat opgebouwd is uit profielen van gegalvaniseerd staal,
dat indien nodig aangepast en versterkt wordt (profielen van hout of staal) in functie van het soort
toepassing. De profielen beantwoorden aan de bepalingen van de norm [NBN EN 13964] deel 1.
Technische goedkeuring vereist.
SPECIFICATIES - STRUCTUUR UIT METAAL
• Draagprofielen 60/27 – Dubbel geraamte
• Randprofielen : 27/48
• Akoestische hangstangen
• De profielen weerstaan aan de belastingen van het plafond voor een vervorming van 1\500 in
overeenstemming met [NBN EN 13964] en [TV 232].
Specificaties - met karton omhulde gipsplaten
• Type: Type F (met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperatuur, ook brandwerende plaat
genoemd) volgens [NBN EN 520]
• Basisafmetingen van de platen: lengten en breedten volgens de voorschriften van de fabrikant,
keuze van de aannemer voor te leggen aan de Ontw. Dikte van de platen: 12,5 / 15 / 18 mm
• Langsranden volgens [NBN EN 520]: voor de platen type A, F en H: verdund
• Volgens de [Beslissing 2003/593/EG] van 7 augustus 2003 en de erin opgenomen voorwaarden,
behoren de bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse
A2-s1, d0 voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens zeer
nauwkeurige voorwaarden :
→Mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout; de holte tussen de platen en
het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van
brandreactieklasse A2-s1, d0.
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→Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond die minstens een
brandreactie van klasse A2-s1, d0 vertoont.
SPECIFICATIES - ISOLATIEMATERIAAL
• De beschrijving van de isolatie wordt gegeven in de artikelen 52.4 en volgende.
• Geluidsisolatie: gebakeliseerde minerale wol
• Dikte van de platen: volgens aanduiding op de plannen
• Het aantal plafondhangers met akoestische isolatie en de afstand tussen de hangers worden door
de fabrikant bepaald.
• Volgens de [Beschikking(96/603/EG)] van 4 oktober 1996 en de daarin opgenomen voorwaarden,
behoort de minerale wol tot brandreactieklasse A1.
OPTIES
1) Eis op het vlak van brandstabiliteit R30 volgens [NBN 713 020]
De prestatie op het vlak van brandweerstand wordt aangetoond in overeenstemming met de
voorschriften uit het koninklijk besluit Basisnormen van 13 juni 2007 houdende wijziging van het
koninklijk besluit van 7 juli 1994. Het opgehangen plafond wordt geplaatst in volledige
overeenstemming met de plaatsingsvoorwaarden die vermeld zijn in het(de) proefverslag(en). Het
aantal bevestigingen en de afstand tussen de steunen worden bepaald door de fabrikant met
inachtneming van de opgelegde brandstabiliteit.
2) Brandweerstand van het opgehangen plafond :
EI 30 / EI 60 / EI 120 / E30 volgens [NBN EN 13501-2]

UITVOERING / VERWERKING
OPBOUW VAN HET PLAFOND - METAAL
Het plafond wordt geplaatst door middel van een regelbaar ophangingssysteem, ongeacht de
oneffenheden van de bovenliggende constructie.
• Het aantal plafondhangers en hun tussenafstand worden door de fabrikant bepaald. De
afmetingen van de profielen en het kader worden zodanig bepaald dat de doorbuiging aan elk
knooppunt niet groter is dan 1\500 van de overspanning. Wanneer de overspanning van het lokaal
niet met de aangeduide profielhoogte overbrugd kan worden, moeten er bijkomende ophangingen
geplaatst worden.
• De omtrekprofielen worden minstens om de 600 mm aan de aangrenzende muren bevestigd,
waarbij een soepele dichtingsband ingebracht wordt (type PE). Om het knikken van zeer hoge
balken te voorkomen, worden de latten onderling verbonden door dwarslatten te plaatsen en ze
op elke lat te bevestigen.
AFWERKING VAN DE PLATEN EN VOEGEN
De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden
geschilderd). Op alle buitenhoeken worden beschermingshoekstukken met volle afgeronde hoek
en flenzen uit fijn strekmetaal geplaatst. De buiten- en binnenhoeken worden afgewerkt met
afdekstroken en samen met de schroefkoppen geplamuurd met een geschikt materiaal dat door
fabrikant geleverd wordt.
De afwerking van de gipsplaten beantwoordt aan de eisen op het vlak van afwerkingsgraden en
uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 232] "Verlaagde plafonds" van het WTCB.
• Uitvoeringstolerantie: normale klasse
• Afwerkingsgraad: F2 of F3 volgens de aanduidingen op de plannen en/of de gedetailleerde
meetstaten ; zonder specifieke aanduiding, is de afwerking F2
• Uitvoeringsgraad in functie van het type bekleding : graad III.
AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN
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• Omtrekranden: de randen van het plafond, aan de verbinding met de bestaande muren, worden
uitgevoerd met geschikte profielen, afgesneden en gedicht met een overschilderbare, elastische
kit. De randen worden afgewerkt tegen het plafond.
• Grondlaag: de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunstharsen. De
aannemer legt de technische fiche van dit product voor alvorens het aan te brengen.

54.31.1x Opgehangen plafonds uit gipsplaten - geen eis inzake brandstabiliteit
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen en meetstaten.

METINGSWIJZE
netto-oppervlakte, per type horizontale oppervlakte (gewone gipsplaten of composietplaat
gipsplaten - isolatie) ; alle uitsparingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

54.31.1y Opgehangen plafonds uit gipsplaten - EI90
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen en meetstaten.

METINGSWIJZE
netto-oppervlakte, per type horizontale oppervlakte (gewone gipsplaten of composietplaat
gipsplaten - isolatie) ; alle uitsparingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

54.31.4 Opgehangen plafonds - Bekleding uit metalen
lamellen/platen/panelen
BESCHRIJVING
MATERIALEN
Plafond opgebouwd uit stalen platen die op lamellendragers geklikt zijn en lineaire elementen uit
staal.
Tenzij anders aangeduid zijn de platen aaneensluitend.Afwerking aan de rand met een hoekstuk
dat een verdiepte aansluiting vormt.
Kleur: naar keuze van de directie der werken uit het volledige gamma van de fabrikant, zonder
meerprijs.
De kleur en de glans worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Ontw. aan de hand van
representatieve monsters.
Platen
De platen bestaan uit een stalen band van 0,6 mm dik.
De twee zijden van de platen zijn voorzien van een sterke hechtingslaag op basis van chroom.
De zichtzijde van de plaat is bedekt met een lichtechte laklaag van ongeveer 22 micron, terwijl de
achterzijde voorzien is van een beschermingslaag met een gemiddelde dikte van 6 micron,
aangebracht in de moffeloven. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en bieden een goede
weerstand tegen de effecten van licht. De lak heeft een mat uitzicht.
De platen zijn over het geheel van de zichtzijde geperforeerd, met echter een nominale volle
omkadering van 8,5 mm op de langszijden.
Schorsing
De ophanging bestaat uit een gemakkelijk verstelbaar systeem om een perfecte horizontale
vlakheid van het plafond te waarborgen, ongeacht de onregelmatigheden van de vloerplaat
waaraan het moet worden opgehangen.
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Structuur
De lamellenhouders bestaan uit V-profielen uit staallegering van 0,5 mm, en zijn matzwart
gemoffeld aan weerszijden. Ze zijn voorzien van haken om de platen vast te klikken op een
standaard hartafstand van 300mm.
Ze zijn voorzien van inkepingen en gaten in de langsrichting om de bevestiging van de regelbare
ophangingsstukken te verzekeren.
Eis op het vlak van brandstabiliteit R30 volgens [NBN 713 020]
De prestatie op het vlak van brandweerstand wordt aangetoond in overeenstemming met de
voorschriften uit het koninklijk besluit Basisnormen van 13 juni 2007 houdende wijziging van het
koninklijk besluit van 7 juli 1994. Het opgehangen plafond wordt geplaatst in volledige
overeenstemming met de plaatsingsvoorwaarden die vermeld zijn in het(de) proefverslag(en). Het
aantal bevestigingen, het type en de afstand tussen de steunen worden bepaald door de fabrikant
met inachtneming van de opgelegde brandstabiliteit.
Belangrijke opmerking :
Het is de aannemer toegestaan om een systeem van zelfdragende lamellen of platen te voorzien
(dus zonder ophangsysteem). In dat geval worden de platen op de randprofielen geplaatst en
worden ze bemeten om rekening te houden met deze situatie. De brandstabiliteit van het plafond
moet kunnen worden aangetoond.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Uitvoering
· De lineaire plafonds uit stalen lamellen worden geleverd en geplaatst door een gespecialiseerde
firma die gekwalificeerd is voor de uitvoering van dergelijke bouwdelen.
· De akoestische isolatiematten worden op de lamellen gelegd tussen de lamellenhouders. De
platen worden loodrecht op de verplaatsingsrichting of de voornaamste kijkrichting geplaatst.
· De lengte van de platen is afgestemd op de afmetingen van de lokalen. Voor lengten van meer
dan 6 m, wordt er een vrijwel onzichtbare uitzettingsvoeg voorzien.
· Er is geen speciaal gereedschap vereist, noch voor de montage, noch voor de demontage van de
platen.
· Een W-profiel dat een verdiepte voeg vormt, gelakt in een RAL-kleur naar keuze van de architect,
wordt langs de zijkant en langs de uiteinden van de lamellen geplaatst, om de perfecte afwerking
ervan te verzekeren.
· De brandstabiliteit van minstens ½u wordt aangetoond door de uitvoering van de proeven in
overeenstemming met NBN 713.020.
· Er wordt een attest afgeleverd door een erkend laboratorium dat de overeenstemming van de
plafondconstructie bewijst.
· De post omvat alle snijwerken en de eventuele versterkingen voor het inbouwen van spots,
verlichtingstoestellen en andere uitrustingen.
METINGSWIJZE
Ligging volgens plannen, details en meetstaten. Netto hoeveelheden, uitsparingen van meer dan
0,5 m2 worden afgetrokken.

54.31.4x Opgehangen plafonds – Akoestisch systeem met smalle, stalen lamellen.
Geperforeerd, demonteerbaar. Brandstabiel 1/2 uur
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Voorschriften van post 54.31.4 van toepassing.

MATERIALEN
Bijkomende kenmerken:
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• Lamellen.
o De lamellen zijn geperforeerd en gevuld met geluidabsorberend materiaal; ze hebben een
breedte van 30 mm en een hoogte van 39 mm; de afstand tussen de lamellen bedraagt 50 mm.
(opening van 20 mm)
• Perforaties:
o Minimale perforatiegraad: 23 %.
o Diameter van de perforaties: 1 mm
• Minimale akoestische prestaties :

METINGSWIJZE
Ligging volgens plannen, details en meetstaten. Netto hoeveelheden, uitsparingen van meer dan
0,5 m2 worden afgetrokken.

54.6

Bijzondere elementen en afwerkingen

54.61

Plafonds - Luiken

54.61.1 Plafonds - Luiken
54.61.1a Plafonds - Luiken
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit werk omvat de levering en de volledige uitvoering van de toegangsluiken in de verlaagde
plafonds, met inbegrip van hun vaste kaders, met inbegrip van alle snij- en voegwerkzaamheden,
met inbegrip van de afwerking van de platen.
Illustratie ter informatie:

• Inspectieluiken met een brandstabiliteit van 30'
• samenstelling: vast en afneembaar kader uit alu profielen van 2 mm
• Afneembaar kader voorzien van één of twee gipsplaten van 12,5 mm dik van het type WR (DH2
volgens NBN EN 520 en GKBI volgens DIN 18180)
• Knipsloten Snaplock (minstens. 2)
• Veiligheidskabel die de plotse opening beperkt
• Afneembaar kader met stofwerend profiel
• Bevestigingsschroeven en beschermingskapjes inbegrepen
De inspectieluiken bestaan uit een vast kader en een afneembaar kader uit aluminium.
Deze luiken zijn ontworpen voor plafonds en zijn afgestemd op de dikte van de plafondplaten.
Het luik wordt geopend door een lichte druk uit te oefenen ter hoogte van de sluitingen, die niet
zichtbaar zijn langs buiten.
Een veiligheidskabel houdt het luik tegen in open stand. Dankzij de profielen in aluminium van
nauwelijks 2mm dik, worden de inspectieluiken perfect in de plafonds ingewerkt en zijn ze na
installatie nauwelijks zichtbaar.
Het afneembaar kader van het luik is voorzien van een stofwerend profiel dat belet dat er zich stof
afzet rond het gesloten luik.
De luiken vertonen dezelfde kenmerken op het vlak van brandweerstand als de plafonds waarin ze
geïntegreerd zijn.
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UITVOERING / VERWERKING
Montage volgens de instructies van de fabrikant.

METINGSWIJZE
cf. plannen en meetstaten.

55

Binnenschrijnwerk
BESCHRIJVING
Verduidelijking.
De types, kenmerken, toebehoren van het binnenschrijnwerk zijn aangeduid in de plannen,
meetstaten en het bestek van het deel architectuur. De doorgangsroosters (post 55.65.9a) zijn
aangeduid op de HVAC-plannen van het deel ST.

- Belangrijke opmerkingen
De plannen en details hebben voorrang op de algemene voorschriften.

55.2

Binnendeuren
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Zie 55.1
Deuromlijstingen
De deuromlijstingen omvatten de binnenkasten, de kozijnen, de aanvullende binnenkasten, de
afdeklatten en eventueel bovenpanelen (vast of opengaand, die boven de deurvleugels geplaatst
worden), inclusief de nodige ophangingsorganen die beschreven zijn in aparte posten, maar aan dit
artikel verbonden zijn.
Voor deurblokken, deurbladen, het hang- en sluitwerk, zie telkens het desbetreffende artikel.
Deurvleugels
De deurvleugels omvatten, volgens de beschrijving in het bijzonder bestekbestek, de deurvleugels,
de scharnieren, de sloten en sleutels, de krukken en rozetten, de eventuele bovenpanelen, de
beglazing, de vulpanelen, de tochtstrips, de deurstoppen....
Deurblokken / brandwerend
De verbindingsdeuren, tussen compartimenten, de toegangsdeuren van de trappenhuizen, de
inkomdeuren van de appartementen, de bordesdeuren van de trappenhuizen, de toegangsdeuren
tot de gemeenschappelijke garages, de fietsenstallingen, de vuilnisbakkenlokalen en de kelders
(voorbeeldlijst, niet beperkend) moeten altijd voldoen aan de specifieke voorwaarden die opgelegd
worden door de lokale brandweerkorpsen en de normen op het vlak van brandweerstand, volgens:
- [NBN EN 13501-1 – BRANDCLASSIFICATIE VAN BOUWPRODUCTEN EN BOUWDELEN – DEEL 1:
CLASSIFICATIE OP GROND VAN RESULTATEN VAN BEPROEVING VAN HET BRANDGEDRAG
- [NBN S 21-202] - Brandbeveiliging in de gebouwen - Hoge en middelhoge gebouwen - Algemene
eisen (1980)
- [NBN S 21-204] - Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en
reactie bij brand (1982)
- Koninklijk Besluit Basisnormen 07-07-1994 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 19-12-1997,
04-04-2003, 13 juni 2007, 12 juli 2012, 07/12/2016...) tot vaststelling van de basisnormen voor de
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
- NBN S21-204, Brandbeveiliging in de gebouwen - Schoolgebouwen in voorkomend geval
- alle normen en wetgevingen die van toepassing zijn
Het brandwerend geheel omvat altijd de omkaderingen, de voegafdekstrips, de deurvleugels, de
eventuele bovenlichten (al dan niet zichtbaar) en/of beglazingen en alle nodige beslag en hengsels.
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Let wel: Het beslag en de hengsels waarvan de levering en de verwerking inbegrepen zijn, kunnen
in een apart artikel beschreven worden, maar maken deel uit van het geheel voor het proefverslag.
De Aannemer zal een document voor de diensten voor brandbestrijding leveren, waarin het type
(merk en type) en het aantal geplaatste branddeuren en hun ligging in het gebouw vermeld zijn. Hij
zal moeten verklaren dat hij die deuren heeft geplaatst conform de plaatsingsvoorwaarden op
basis waarvan hun indeling op het vlak van brandweerstand (meer bepaald de voorschriften uit de
ATG van de geplaatste deuren). De technische fiches van de fabrikant die verklaren dat de
geplaatste deuren van type EI1 30 of EI1 60 zijn, naargelang het geval, zullen eveneens geleverd
moeten worden.

- Belangrijke opmerkingen
Let wel
De bepalingen voor wat betreft de deurvleugels hebben enkel betrekking op de deurvleugels zelf;
de omlijstingen worden hierboven beschreven, het hang- en sluitwerk wordt beschreven onder de
rubriek 55.62 hang- en sluitwerk - algemeen. De afmetingen van de deurvleugels worden vermeld
in de gedetailleerde meetstaat en/of op de plannen.

MATERIALEN
Algemeen
De deuren en hun onderdelen, d.w.z. de omlijstingen, deurbladen, bevestigings-, ophangings- en
bedieningsorganen, zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met de bestemming van de lokalen
waarin zij worden geplaatst en zijn zodanig samengesteld dat er bij normaal gebruik geen
noemenswaardige beschadigingen kunnen optreden die het uitzicht of de goede werking van de
deur kunnen schaden.
Vrije doorgang
De vrije doorgang is de werkelijk beschikbare ruimte, exclusief hindernissen, om de circulatie van
PBM mogelijk te maken. De vrije doorgangsbreedte van een draai- of schuifdeur wordt
geïllustreerd in de norm [ISO/FDIS 21542].
Voor een draaideur is dit de afstand van het deurblad, op 90° geopend, en de tegenovergestelde
eindstand. In dat geval, een vrije doorgangsbreedte van 85 cm,
Voor een schuifdeur is de vrije doorgangsbreedte de afstand tussen de primaire sluitrand van het
deurblad en de primaire rand van de stijl van het deurkozijn.
Prestaties
De prestatieklassen die vereist worden in functie van de bestemming en de criteria inzake
afmetingen en vorm, de mechanische, klimatologische en brandweerstandscriteria zijn aangeduid
in [STS 53] (§ 53.01 et § 53.04).
AKOESTISCHE PRESTATIES
Voor de akoestische prestaties van binnendeuren wordt verwezen naar het artikel "Akoestische
problematiek van deuren" - Uit de praktijk [WTCB Tijdschrift, nr. 2000/1]. De inkomdeuren van de
appartementen en bordessen moeten bovendien een goede akoestische isolatie vertonen ten
opzichte van de gemeenschappelijke circulatiezones.
Zie ook de specifieke voorschriften van het akoestisch gedeelte.
THERMISCH
Indien een binnendeur (kelderdeur, scheidingsdeur met de garage, inkomdeur van een
appartement...) geïdentificeerd wordt als deel uitmakend van de schil die het beschermd volume
van het gebouw afbakent, dan moet deze de U-waarden naleven die opgelegd worden door de
EPB-reglementering (zie §00.6) alsook de criteria op het vlak van luchtdichtheid.
De UD-waarde van de geplaatste deur wordt meegedeeld aan de ontwerper en de EPBverantwoordelijke.
BEDIENINGSKRACHTEN
De indeling van de bedieningskrachten en -koppels van de deuren wordt gedefinieerd in de norm
[NBN EN 12217] (zie Tabel X). Zoals aangeduid in [STS 53.1], is klasse 2 de klasse die men neemt
wanneer het bijzonder bestekbestek geen specifieke klasse voorschrijft. De klassen 3 en 4 zijn
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gebruik door met name personen met een beperkte mobiliteit (PBM). Tabel X – Indeling van de
bedieningskrachten en -koppels volgens de norm [NBN EN 12217]
Weerstand tegen :
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
1
2
3
4
deuren
Sluitkracht of kracht om de beweging in te zetten,
75
50
25
10
maximale waarde (N)
Met de hand bediend hang- en sluitwerk
Maximale kracht, (N) Maximaal koppel, (Nm)
10010
505
252.5
101
Met vinger bediend hang- en sluitwerk
Maximale kracht, (N) Maximaal koppel, (Nm)
205
102.5
61.5
41
De binnendeuren zijn van klasse 2, behalve voor de sanitaire lokalen PBM (klasse 3).
Hout & plaatmaterialen
· Al het schrijnwerkhout moet voldoen aan [STS 04.2] en [NBN EN 942] Zie ook de
referentienormen in hoofdstuk 51.21.3 & 51.22.3 "Bekleding uit platen/panelen op basis van
hout"
· Spint en kernhout van loofbomen zijn niet toegelaten. Spint van naaldhout is toegelaten voor
binnenschrijnwerk, kernhout van naaldhout is toegelaten op voorwaarde dat het op geen
enkele zijde zichtbaar is. Niet-hechtende kwasten met een diameter kleiner dan 5 mm zijn
toegelaten op voorwaarde dat ze zich op minstens 5 mm van de rand bevinden. Voor loofhout
dat bestemd is om zichtbaar te blijven, moeten de kwasten goed hechten en kleiner dan zijn
3mm. Voor geschilderd schrijnwerk zullen niet-hechtende kwasten waarvan de diameter
groter is dan 5 mm weggesneden worden en vervangen worden door een stop, op voorwaarde
dat ze zich op minstens 5 mm van de rand of van een andere stop bevinden. Een stop is een
stukje hout met een ronde vorm, uit dezelfde houtsoort, met een dikte van minstens 15 mm,
waarvan de vezels in dezelfde richting lopen als het hout en die in het houten stuk gelijmd
worden. De diameter van de stop is niet groter dan 20 mm. De helling van de vezels is kleiner
dan 5% voor schrijnwerk met normale en courante afmetingen. Voor kunstmatig gedroogd
hout kunnen plaatselijk grotere afwijkingen geduld worden, gemeten ten opzichte van de
randen van de houten stukken en buiten de zone die beïnvloed wordt door gebreken (bv.
kwasten). Voor PNG moet men minstens 15 jaarringen kunnen tellen op een afstand van 40
mm, radiaal gemeten.
· Volgende gebreken leiden tot afkeuring: verrotting, blauwschimmel (blauwschimmel die niet
vergezeld is van verrotting en zwarte wormgaten is toegelaten voor geschilderd schrijnwerk),
onregelmatigheden in de houtstructuur (dwarsdradig hout, tussenschors, ringen en
hartscheuren…), oude sporen van aantastingen door insecten, verkleuring en lijnen,
tussenschors en harsgal, kwasten (niet hechtend en vaste gezonde kwasten), gaten, spleten
tussen de vezels en inwendige scheuren.
· Het hout moet voldoende droog zijn. De vochtigheid van het hout bij zijn bewerking in de
werkplaats moet tussen 8 en 15% bedragen bij een basistemperatuur van 18°C. De
vochtigheidsgraad van het hout op de bouwplaats is lager dan 15%.
· Houtsoorten die niet duurzaam genoeg zijn in de omstandigheden waarin ze gebruikt worden,
moeten worden geïmpregneerd volgens een geschikt beschermingsprocédé (B). Elke levering
van behandeld hout is vergezeld van een behandelingsattest dat werd opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de firma die de behandeling heeft uitgevoerd en dat aantoont dat
het aangebrachte product gehomologeerd is en dat het toegepaste procédé eveneens
goedgekeurd is in de criteria van aanvaardbaarheid zoals gedefinieerd in artikel 02.42.1
· Het hout is op alle zijden geschaafd. De vlakken die bestemd zijn om zichtbaar te blijven, zullen
bovendien gladgeschuurd worden, waarbij alle hoeken lichtjes afgerond worden met
schuurpapier. Alle opgegeven afmetingen zijn de minimale geschuurde afmetingen.
o Multiplex WBP (vochtwerend): multiplexplaten bestaande uit een oneven aantal lagen
uitgerold hout, gelijmd, waarbij het draadverloop van het hout symmetrisch is ten opzichte
van de centrale draad, en de richting van de vezels van de opeenvolgende lagen altijd 90°
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verspringt. Verlijmingskwaliteit: minimum 24-20 droog binnenklimaat / 03-67 vochtig
binnenklimaat / 03-100 buitenklimaat - beperkte duur / 72-100 buitenklimaat - onbeperkte
duur. De platen worden geschuurd geleverd. De volgende fabricagegebreken in multiplex
hebben afkeuring tot gevolg: open voegen tussen de lagen of tussen twee stroken fineer
van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, blazen, ruw oppervlak,
lijmpenetratie, pluizig hout, tussenschors en blazen. De platen voldoen aan de eisen van de
norm [NBN EN 636]
o MDF (Medium Density Fiberboard): geperste vezelplaten op basis van gedroogde houtvezels
die door middel van harsen gebonden zijn Technische specificaties volgens de norm [NBN
EN 622-5]:
- 1.1. volumieke massa tussen 600 en 900 kg/m³
- 1.2. buigsterkte tussen 20 en 40 N/mm²
- 1.3. elasticiteitsmodulus tussen 2000 en 3000 N/mm²
o spaanplaten volgens de eisen van de norm [NBN EN 312]
Vorm - Type - Samenstelling
De omlijstingselementen en de deurbladen worden vervaardigd overeenkomstig de aanduidingen
op de plannen, de detailtekeningen en/of de specifieke bepalingen in het bijzonder bestekbestek,
betreffende:
· de vorm van de deuren: enkele deur / met verscheidene vleugels / samengesteld / blokdeur
· het type van deuren: sponningdeur / opdekdeur / pivoterende deur / zwaaideur / schuifdeur
· het type van deurnis, de dagafmetingen van de deurnis en de dikte van de afgewerkte muren.
· de materialen (hout, metaal...) en de afmetingen van de vaste delen (kozijn, deuromlijsting...),
de aanvullende delen (bovenpaneel, zijdelingse vaste of opengaande delen...)
· de materialen en de afmetingen van de opengaande delen (deurvleugels) en van de
aanvullende delen (bovenpaneel, zijdelingse vaste of opengaande delen...)
· de plaats van de binnendeur (binnendeur, appartementsdeur...) en de draairichting van de
deuren.
Toebehoren
In het bijzonder bestekbestek wordt bovendien aangegeven voor welke deuren bijkomende
elementen voorzien moeten worden, zoals: ventilatieroosters, beglazing, deurspionnen, plinten,
beschermingsplaten, deursluiters, visuele herkenningstekens (PBM), ornamenten, elektrische
bedrading... Wanneer de beschrijving onvoldoende duidelijk is, wordt vóór de plaatsing overleg
gepleegd met de ontwerper.
Deuromlijstingen
· De binnendeuromlijstingen worden aangepast en geplaatst in functie van de vorm van de deur
(enkele deur / deur met twee vleugels / samengestelde deur), het type van deur
(sponningdeur / opdekdeur / zwaaideur / draaideur). De binnendeuromlijstingen en de
deurvleugels moeten bestand zijn tegen de diverse belastingen die aan de deurgehelen
opgelegd worden in functie van:
o de categorie (binnendeur, appartementsdeur…) en het deurtype,
o de massa van de vleugels waaruit de deur opgebouwd is,
o de aard, de afwerking en de dikte van de muren of wanden van de deuropening.
· Het bijzonder bestekbestek beschrijft de wijze van plaatsing in de deuromlijsting of in het
kozijn of eventuele andere oplossingen, behalve voor de deuren met aanvullende
prestatiecriteria (brandweerstand, geluidsisolatie...) waar de plaatsing gebeurt in
overeenstemming met de desbetreffende artikelen.
· Behoudens specifieke bepalingen (bv. opdekdeuren) worden alle opengaande vleugels van de
binnendeuren opgevat met enkele aanslag.
· De breedte van de binnenkasten is afgestemd op de respectievelijke muurdikte, met inbegrip
van het pleisterwerk.
· Bij plaatsing van deuren die voorzien zijn van prekaders moet, naargelang het type, de
plaatsing uitgevoerd door beton te gieten in de profielen van het prekader. De aannemer die
de deur plaatst, de bouwheerAanbestedende Overheid en de ruwbouwaannemer dienen te
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ngelicht. De Aanbestedende Overheid wordt geïnformeerd over het plaatsingssysteem en
coördineert de diverse beroepstakken.
Deuromlijstingen – Hout
· De diepte van de aanslag stemt overeen met de dikte van de deurvleugel vermeerderd met
ongeveer 3 mm. De aanslagbreedte bedraagt minstens 10 mm voor een deurblad < 40 mm of
minstens 15 mm wanneer het deurblad > 40 mm.
· De deuromlijstingen worden voorzien van de nodige ophangingselementen (minimum 3 / 4
paumelles) en van de schootgaten met een metalen sluitplaat die afgestemd is op de
kenmerken en precieze plaats van het slot.
· Behoudens speciale gevallen die vermeld zijn in de details, worden de deuromlijstingen
voorzien van deklijsten van minimum 15x60 mm. Het profiel van de deklijsten is aangepast aan
de plaatsing van de ophangingsorganen van de deurvleugels. Tenzij anders aangeduid in de
detailtekeningen, is de buitenrand recht; de binnenrand is perfect uitgelijnd met het kozijn en
is eenvoudig recht.
· De plaatmaterialen / de gebruikte houtsoorten bestaan uit vochtwerend multiplex, Dark Red
Meranti. De bovenlaag bestaat uit een Meranti-fineer van eerste keus en is geschikt om te
worden geschilderd of gevernist.
· De afdeklatten zijn van massief Meranti.
· Het geheel is bestemd om te worden geschilderd, volgens artikel 81.22. Het schilderwerk is
voorzien in de eenheidsprijzen van de deuren
Deurvleugels
De deurvleugels moeten voldoen aan [STS 53] (2006) - Deuren, en, behoudens tegenstrijdige
bepalingen in het bijzonder bestekbestek, de volgende algemene voorschriften:
· Alvorens de vervaardiging van de deuren aan te vatten, legt de aannemer de nodige
uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voor aan de ontwerper.
· Alle opgegeven maten zijn de minimale geschaafde afmetingen.
· De deur is voorzien van de nodige openingen voor de bevestiging van de ophangings-,
bedienings- en sluitingsorganen. Bij draaideuren worden de nodige voorzieningen getroffen
opdat elk deurblad opgehangen kan worden aan de omlijstingen d.m.v. 3 paumelles voor
deurvleugels < 900 mm breedte en minimum 4 paumelles voor deurvleugels > 900 mm
breedte.
· Behoudens tegenstrijdige bepalingen hebben de deurvleugels een nominale dikte van 40 mm.
· De deurvleugels beantwoorden aan de normen [NBN EN 952] voor wat hun vlakheid betreft.
· Volgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot gevolg: open voegen tussen de lagen of
tussen twee stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties,
blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie.
Prestaties volgens [STS 53.1] (2006) §53.1.4.4
Afmetingen D1
Vlakheid V2
Hygrothermische weerstandsklasse Hb
Mechanische weerstandsklasse M2
Gebruiksfrequentie f4
Bedieningskracht F2
Akoestische prestaties: zie normen en akoestieknota
Bijzonderheden
· In overeenstemming met de aanduidingen op de plannen of de detailtekeningen
· Deurvorm: enkele deur / met twee vleugels / samengesteld
· Deurtype: opendraaiende deur
· Deurblad: sponningdeur (algemeen geval) - opdekdeur (bijzonder geval)
· Hoogte volgens deurenborderel, sneden, details en opmetingen ter plaatse. Standaard
2160mm. Bijzonder geval: met geïntegreerd bovenlicht
· Breedte: volgens plannen en borderel
· Dikte: de totale dikte van de deurvleugel bedraagt minstens 40mm.
Afwerking van de deurvleugels
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·

De deurvleugels zijn voorzien van een gladde plamuur met een lichte kleur, met een
minimumdikte van 0,2 mm, waarop elke oliegedragen verf of synthetische verf onmiddellijk
kan worden aangebracht.
· Afwerking van de langsranden (met inbegrip van de bovenste kant van de vleugel)
deurvleugels: Een kantafdeklat van massief hout (beuk) met een dikte van 12 mm wordt
zichtbaar tegen de rand van het kader gelijmd op de 4 zijden en is bestemd zichtbaar te blijven
en gevernist te worden in twee lagen.
Brandwerende deurblokken
· De brandwerende deurblokken moeten een brandweerstand van EI 1 30, EI 1 60, EI 1 90, EI 1
120 hebben volgens [NBN EN 13501-2]
· Hun brandweerstand wordt aangetoond met een verklaring van geschiktheid voor het gebruik
in overeenstemming met artikel 02.42.1 van onderhavig bestek.
· In functie van de voorgeschreven brandweerstand zullen de nodige zwelbanden ingekeept zijn
in de smalle kanten aan de boven- en zijkanten en, in voorkomend geval, in de onderste
dwarsregel van de deurvleugels. Deze banden bestaan uit een opzwellend product. De
vleugels en/of omlijstingen waarin een opzwellend product wordt aangebracht, worden
gemarkeerd en de duur van de brandweerstand wordt aangeduid.
· Het proefverslag en de detailplannen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de
ontwerper. Alle gebruikte materialen zijn vermeld in dat verslag. Bij de voorlopige oplevering
bezorgt de aannemer een attest dat de brandweerstand van de deuren bewijst.
Deuromlijstingen – Hout
· De deuromlijstingen worden vervaardigd overeenkomstig de bij het dossier gevoegde
detailplannen of volgens het model dat vooraf ter goedkeuring voorgelegd werd aan de
ontwerper.
· De deuromlijstingen worden vervaardigd uit geschuurd en geschaafd schrijnwerkhout, dat
voldoet aan STS 04.2]. De vochtigheidsgraad van het hout is lager dan 15%. Het hout is vrij van
spint.
· De deuromlijstingen zijn vervaardigd uit:
o Algemeen geval: multiplexplaten van (minstens) 18 mm dikte, die beantwoorden aan [STS
04].51 Type WBP kwaliteit 72-100 volgens de [STS 31] en [STS 53], bestaande uit minstens 7
tot 9 fineerlagen. Ze zijn voorzien van een ingekeepte hardhouten slaglat met de minimale
afmetingen die vermeld zijn in het proefverslag.
Deurvleugels
· Alle deurvleugels en de eventuele imposten maken het voorwerp uit van een verklaring van
geschiktheid voor het gebouw in overeenstemming met artikel 02.42.1, voor de
brandwerende deuren, getest op de voorgeschreven brandweerstand, volgens [NBN EN
13501-2] - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond
van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen of volgens
[NBN 713-020] - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en
bouwelementen - weerstand tegen brand van bouwelementen (1968 en addendum 1982),
zolang die nog van toepassing is. Zij zijn daartoe voorzien van een label met het
identificatienummer van de aannemer en de brandweerstand. Ze moeten bovendien voldoen
aan de specificaties van [STS 53] (2006).
· Behoudens specifieke bepalingen in het bijzonder bestekbestek, zijn de vleugels van type I:
sponningdeur. Onder voorbehoud van de hogervermelde eisen zijn de prestatiecriteria voor de
belastingswaarden van categorie II bordesdeuren standaard van toepassing op de
deurvleugels.
· De deurvleugels zijn respectievelijk vervaardigd met een kader van PNG en een volle kern in
spaanplaat die langs beide zijden bekleed is met een gelijmde hardboard- of multiplexplaat en
verticale zijlatten. Ter hoogte van het slot is er een versterking aangebracht voor het stevig
monteren van de klink en het slot. Alle verlijmingen gebeuren onder hoge druk met
kunstharslijm. De hardboardplaten zijn van het type oil-tempered en vertonen een dikte van
minstens 3 mm. De twee zijden worden afgewerkt met een aan de vereiste brandweerstand
aangepast bekledingsmateriaal.
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De deurvleugels (met inbegrip van alle smalle kanten) worden in de fabriek voorzien van een
gladde, effen plamuur, met een minimumdikte van 0,2 mm.

UITVOERING / VERWERKING
Aannemingsmodaliteiten
De algemene aannemer staat in voor de coördinatie van de volgende posten: de omlijstingen, de
deurbladen, het hang- en sluitwerk, de beglazing, de afwerking van de binnenmuren, de eventuele
tussendorpels… De op de plannen, detailtekeningen en/of meetstaat aangeduide afmetingen
worden louter ter informatie gegeven. De precieze afmetingen moeten altijd ter plaatse
gecontroleerd worden.

Timing - Invloed van de omgeving
·

Het binnenschrijnwerk mag pas geplaatst worden wanneer de plaatsingsvoorwaarden gunstig
zijn. De volgende plaatsingsvoorwaarden worden als normaal beschouwd: wanneer de
temperatuur tussen 15 en 25°C ligt en de vochtigheidsgraad tussen 40 en 70% RV ligt.
· De deuren mogen in geen geval geplaatst worden wanneer de omstandigheden van dien aard
zijn dat ze zwelling, kromtrekking of krimp van de deuren kunnen veroorzaken. Wanneer de
fabrikant en/of de schrijnwerker vaststellen dat hun bouwdelen blootgesteld zouden kunnen
worden aan abnormale en ongunstige hygrometrische omstandigheden of aan
omstandigheden die een onomkeerbaar effect kunnen hebben (bv. zwelling, corrosie,
ontbinding…) die een reden vormen voor afkeuring, dan zullen ze de AO of de ontwerper zo
snel mogelijk verwittigen.
Zie in dat verband [TV 166] – Houten binnenschrijnwerk. Leidraad voor de goede plaatsing
rekening houdend met hygrotermische omstandigheden (WTCB, 1986).
· Het hout wordt opgeslagen in een daarvoor geschikte ruimte, beschut tegen zon, vocht en
regen, zonder dat het in contact komt met de grond of de daarop groeiende planten.
· De plaatsing van de deuren die de brandweerstand waarborgen, wordt uitgevoerd in
overeenstemming met [TV 234].

Brandbeveiliging
·

Op het vlak van brandveiligheid moeten de deuren aan bepaalde eisen beantwoorden in
functie van de bestemming van het de lokalen waartoe ze behoren.

Deuromlijstingen
·
·

De montage van de deuromlijstingen en hun toebehoren gebeurt volgens de voorschriften van
[STS 53].05.41 (1998) - Deuren, voorzover althans ze niet in tegenspraak zijn met de
voorschriften van de fabrikant en/of de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen.
De deuromlijstingen worden haaks gesteld en op niveau gebracht door nauwgezet de
voorschriften van het bijzonder bestekbestek en/of de fabrikant te eerbiedigen; deze
beschrijven o.a. de wijze van verankering aan de ruwbouw, de te nemen
preventiemaatregelen op het vlak van de dichtheid, de geluidsisolatie en brandweerstand. De
deuromlijstingen of het kozijn worden zo dicht mogelijk bij de ophangings- of draaiorganen
van de deurvleugel(s) en de eventuele deursluiter(s) aan de ruwbouw bevestigd. De
middenbevestiging aan de betonnen latei is verplicht voor elke dwarsregel die langer is dan
1000 mm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften deurvleugels
·

·
·
·

Deurvleugels die deel uitmaken van een systeem dat samengesteld is uit verscheidene deuren
worden voorzien van een dekprofiel ter hoogte van de aansluiting tussen beide deurvleugels.
De rugzijde van de afdeklat van een vleugel is in contact met de sluitzijde van de andere
deurvleugel.
Dubbele, niet-doorslaande deurvleugels hebben makelaars uit hardhout.
Makelaar: schilderklaar, vorm: trapeziumvormig; bevestiging d.m.v. verzonken schroeven en
opgevuld met kunsthout in dezelfde kleur.
Er moeten ingewerkte kantschuiven voorzien worden in één van de twee deurvleugels:
kantelbare hefboom uit messing; de lengte ervan laat toe om de deur bovenaan te openen op
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1,80 m hoogte en onderaan op 0,20 m; in de vloer en de latei wordt een messing huls
ingewerkt.
Deuren met een bovenlicht (bv. blokdeuren) zonder tussenregel hebben een aanslag uit
hardhout.
Het bovenlicht wordt in de sponning van de deuromlijsting bevestigd met verborgen
schroeven.
Materiaal van de bovenlichten: materiaal identiek en volgens dezelfde criteria als de
binnendeuren
Bij doorslaande of pivoterende deuren, schuifdeuren en verrolbare binnenwanden wordt
ofwel de ophanging aangegeven op de detailtekeningen ofwel worden ze geplaatst volgens de
voorschriften van de fabrikant.
Bij dubbele schuifdeuren is het systeem zodanig ontworpen dat elk van de twee vleugels
afzonderlijk kan worden geopend of gesloten. De deur wordt opgehangen aan een rolbeslag
en onderaan voorzien van een geleidingsprofiel, alles voorzien van de nodige stops en
bevestigingen. Met inbegrip van het volledig afstellen tot een volledig afgewerkt en vlot
werkend geheel.
o Geleidingsrail: bevestigd aan de muur erboven, lengte: 2 maal de deuropening.
o Materiaal: geplooid verzinkt staal
o Rolgeleiders: dubbele rollen op kogellagers uit onverslijtbare kunststof voor een geruisloze
werking.
o Geleidingsprofiel: onderaan de deurvleugel wordt een geleidingsprofiel uit aluminium
geplaatst; in de vloer wordt een geleider uit onverslijtbare kunststof bevestigd (zodanig dat
de deur er niet naast kan glijden).
o Ophanghoogte: regelbaar, het systeem moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.
o Sluitingsmechanisme: afgestemd op de gebruiksmogelijkheden van de deuren.
o Bekleding van de rail: de rail wordt verborgen achter een kamerbrede kast, die dezelfde
opbouw heeft als de deurbekleding, en in dit artikel begrepen is.
Bij een doorslaande deur (klapdeuren) met een vleugelbreedte kleiner dan 900 mm worden
minstens drie en bij grotere vleugelbreedte minstens vier stalen scharnieren met veren
voorzien.
Bij speciale toepassingen zoals vouwdeuren in PVC en verrolbare binnenwanden worden de
plaatsingsvoorschriften van de fabrikant nauwgezet opgevolgd.

Deurblokken / brandwerend
·

De deurgehelen worden geplaatst door een gecertificeerd schrijnwerker. Het attest vermeldt
ook de geldigheidsduur van de certificering. Indien de plaatser niet gecertificeerd is, dan wordt
de plaatsing van de deuren gecontroleerd door een keuringsinstelling. De plaatsing gebeurt
overeenkomstig de voorschriften van het attest van overeenstemming en van de fabrikant en
volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. De montage van de deuren en
deuromlijstingen mag de brandweerstand van het geheel in geen geval verminderen. Wanneer
de sloten door de schrijnwerker worden gemonteerd, moet vooraf het bijgeleverd
schuimvormend product in de slotgatopening worden aangebracht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften deurblokken / brandwerend
·
·
·

Wanneer verscheidene deuren in serie geplaatst worden, is er een penant voorzien die
dezelfde specificaties zal hebben als de omlijsting.
De deuren met een bovenlicht en zonder tussendwarsstuk hebben een sponning van hardhout
Dark Red Meranti. Het schuimend product wordt verdeeld over de twee sponningen.
De vleugels van niet-doorslaande dubbele deuren hebben een hardhouten makelaar uit Dark
Red Meranti, die bestreken is met een grondlaag. De makelaars zijn trapeziumvormig en
worden bevestigd door middel van verzonken schroeven, waarbij het gat opgevuld wordt met
gereconstrueerd hout van dezelfde kleur. Er moeten ingewerkte kantschuiven voorzien
worden in één van de twee deurvleugels: type kantelbare hefboom uit messing. De stang
bestaat uit staal, de lengte ervan laat toe om de deur bovenaan te openen op 1,80 m hoogte
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en onderaan op 0,20 m hoogte; in de vloer en de latei wordt een messing huls ingewerkt. Het
schuimend product wordt aangebracht aan de kant van het slot van de twee vleugels.
Alle deuren die een brandweerstand vertonen, zijn voorzien van een deurdranger met glijarm
(cf. art 55.62.5). In het geval van dubbele deuren, zijn de twee vleugels voorzien van een
deurdranger en een sluitvolgordekiezer.

CONTROLES
Bemonstering en keuring volgens [STS 53] (2006)
·

·

Systemen die een technische goedkeuring bezitten, mogen in aanmerking genomen worden;
de goedkeuring vervolledigt zo nodig de voorschriften van de STS voor alles wat betrekking
heeft op de eigenschappen van de betrokken producten en/of systemen; voor het overige
blijven zij onverminderd van toepassing.
Elementen, die kunnen worden geleverd volgens een geprefabriceerd model, worden vooraf
ter goedkeuring aan de werfleiding voorgelegd. De producten die beschikken over een attest
van overeenstemming of een verklaring van geschiktheid voor het gebruik volgens artikel
02.42.1. zijn vrijgesteld van de voorafgaande technische controleproeven.

Bemonstering en keuring volgens [STS 53.1] (2006)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De toleranties op de afmetingen en op de haaksheid van de geplaatste omlijstingen en
vleugels voor gewone binnendeuren voldoen aan klasse 2, behoudens tegenstrijdige
bepalingen in het bijzonder bestekbestek.
De toegelaten maatafwijkingen op de breedte, de hoogte, de dikte en de haaksheid bedragen
respectievelijk: +2.0 / 2.0 / 1,5 / 1,5mm. De dikte wordt gemeten in 6 punten op de
respectievelijke hoogte- en breedtelijnen.
De maximaal toegelaten afwijking op algemene vlakheid bedraagt voor torsie / kromtrekking
in de hoogte / kromtrekking in de breedte respectievelijk 4 / 4 / 2 mm; de maximale afwijking
voor plaatselijke vlakheid bedraagt 3 mm.
De maximale speling tussen de deurvleugel en de omlijsting bedraagt 0,3 mm.
De maximale hoekafwijking op 5 cm van de hoek, gemeten met winkelhaak met benen van 5
cm lang bedraagt 1 mm.
De rechtheid van de randen wijkt niet meer dan 1 mm af van de theoretische lijn.
Verticaliteit van de stijlen in het vlak van de vleugel: de maximale afwijking, gemeten met een
schietlood, bedraagt 3 mm (voor zover deze afwijking gelegen is in de richting die het sluiten
van de deur bevordert).
Vereiste prestaties volgens [STS 53] .25(1998)
Tijdens de waarborgperiode van één jaar vervangt de aannemer op zijn kosten alle
deurvleugels die inzake afmetingen, haaksheid en vlakheid, afwijkingen vertonen die groter
zijn dan de toelaatbare waarden uit onderstaande tabel:

Aanduiding

Toegelaten afwijkingen volgens [STS 53.25] (1998)
Afmetingen

Haaksheid

Hoogte

Breedte

Dikte

Vlakke deuren

+2
mm

+ 2 mm

+ 1 mm

Paneeldeuren

+3
mm

+ 3 mm

+ 1 mm

Vlakheid
scheluwte

kromming

+ 1.5 mm

5 mm

5 mm

+ 1.5 mm

5 mm

5 mm
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Bij de plaatsing van zowel de deuromlijstingen als de deurvleugels wordt een afwijking op de
haaksheid van maximaal 3 mm in de sluitrichting van de deur toegelaten, voorzover zij de
goede werking van de deur niet belemmert.
In het geval van draai- of zwaaideuren mag, met de afgewerkte deur in gesloten stand, de
omtrekspeling tussen de deuromlijsting en de deurvleugel niet groter zijn dan 3 mm aan de
zichtbare boven- en zijkanten, en dan 5 mm t.o.v. de afgewerkte vloer aan de onderkant,
voorzover althans voldaan wordt aan de eisen van de ventilatienorm NBN D 50-001.
Inzake de spelingen bij plaatsing van brandwerende deuren (zie §54.30) zullen de
respectievelijke spelingen van de technische goedkeuringen nageleefd worden.

Deurvleugels

De aannemer geeft een waarborg van vijf jaar op kromtrekking en afwijkingen op de vlakheid van
het oppervlak die zich op termijn zouden voordoen, onafhankelijk van het verwarmingssysteem.

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Materiaal
REFERENTIENORMEN OF EQUIVALENTIE EUROPESE NORMEN
[STS 53]
[NBN ISO 1804]
[NBN B 25-201]
[NBN EN 942]
[GIDS C - Brandweerstand] (DEEL 1 "PASSIEVE PREVENTIE")

55.21

Houten binnendeuren

MATERIALEN
Deuromlijstingen – hout
Specificaties: Zie 55.2

UITVOERING / VERWERKING
Deuromlijstingen – hout
·

·

·
·
·

De deuromlijstingen voor draai- en zwaaideuren worden zo dicht mogelijk bij de
ophangingsorganen van de deurvleugels en deursluiters aan de ruwbouw bevestigd. Het hout
van het deurkozijn komt niet rechtstreeks in contact met het metselwerk. Het opspieën tussen
de muur/latei en de dagstukken gebeurt met stukken massief hout of multiplex, waarin
draadnagels worden gedreven. Het dagstuk wordt aan de ruwbouw bevestigd met minstens
zes bevestigingspunten per deuropening, zonder rekening te houden met de bijkomende
bevestiging voor de eventuele deursluiter. De middenbevestiging aan de latei is verplicht voor
elke bovendwarsregel die langer is dan 100 cm. Dubbele deuren worden bovenaan op
minstens drie plaatsen bevestigd.
De kopzijde van de dagstukken is licht afgeschuind waardoor de deklijsten zodanig geplaatst
kunnen worden dat enkel de buitenste randen in contact komen met het pleisterwerk of het
metselwerk. De dagstukken voor deuren met deklijsten vertonen dus een overbreedte van 2
tot 3 mm ten opzichte van het afgewerkte muurvlak.
De deuromlijstingen worden met draadnagels met ronde kop en een lengte van minstens 5 cm
vastgespijkerd aan de dagstukken en/of klossen in het metselwerk. De koppen worden met
behulp van een drevel in het hout gedreven.
De paumelles worden telkens ingewerkt, uitgelijnd en met minimum 4 roestvaste schroeven
met gefreesde kop vastgezet.
De gaten van schroeven en spijkers, en de voegen, worden gevuld met een geschikte kit of
houtpasta. Het geheel wordt opgeschuurd en schilderklaar afgewerkt.

Deurblokken / brandwerend - Volle deur / houten omlijsting
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De ruimte tussen de muur en de deuromlijsting bedraagt ca. 20 mm en wordt gevuld met
rotswolplaten met een volumieke massa van minstens 30 kg/m³, die samengedrukt zullen worden
tot een volumieke massa van minstens 80 kg/m³. De langsranden van de deurvleugels mogen niet
meer dan 3 mm afgeschaafd worden.
Schilderwerk
Het schilderwerk wordt beschreven in Deel 8, maar moet worden opgenomen in de prijs van de
deuren. Het schilderen van een deur omvat het schilderen van het dagstuk en van de deurvleugels
(alle vlakken van de vleugel, met inbegrip van de 4 smalle kanten)

55.21.9 Binnendeuren van massief hout
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Bijzondere voorschriften :
met inbegrip van in het bijzonder de naleving van de akoestische en EPB-voorschriften
Deuren die voorzien zijn van beglazing:
· Uit enkel, helder of mat veiligheidsglas, volgens [NBN S 23-002]
· Uitsparing in de deurvleugel: rechthoekig, in overeenstemming met de detailtekeningen die
ter goedkeuring voorgelegd moeten worden (voor uitsparingen in deuren met holle kern
wordt een houten kader aangebracht en gelijmd).
· Bevestiging van de ruit door middel van : uitsparing in het kader en glaslatten uit hout
· De ruiten zijn omkaderd door: hardhouten latten, schilderklare afwerking
Beglaasde gehelen of beglaasde deurgehelen:
· Schrijnwerk: zie artikel van het buitenschrijnwerk (41.11.1a)
· Uitgerust met een beglazing uit enkel, helder veiligheidsglas volgens [NBN S 23-002]
· Hang- en sluitwerk: trekkers uit rvs volgens details van de architect
· Houtsoort: MERANTI RED DARK, soortelijk gewicht 800 kg/m3.
· Afwerking door schilderwerk op hout volgens de voorschriften van artikel 81.2, kleur en
uitzicht naar keuze van de Ontw. uit het volledige RAL-gamma.
·
Het werk wordt uitgevoerd op basis van het gedetailleerde principeplan van de architect en
een door deze goedgekeurd uitvoeringsplan.
· Dagstuk van massief hout, geprofileerd om een verdiepte voeg te vormen met de
muuropening.
· Indien een brandweerstand geëist wordt en/of om akoestische redenen, wordt een
dichtstopping (minimum 20mm) uit rotswol (doorlopende opvulling) geplaatst tussen de
ruwbouwopening en de omlijsting. Deze afstand tot de ruwbouw wordt verkregen door
middel van latten die ingekeept zijn in de vaste ramen en inspringen t.o.v. het vlak van de
raamopening.
· Dikte volgens goedgekeurd detailplan en volgens de geëiste brandweerstand.
· De aanslag van de twee stijlen en de bovenste dwarsbalk is voorzien van een gedeeltelijk
ingewerkte soepele voeg.
· Heldere beglazing.
· Op sommige plaatsen wordt een "matte" folie aangebracht op de beglazing. Deze folie wordt
altijd aan de onderkant van het raam geplaatst. De hoogte van de folie varieert naargelang de
inplanting van de beglazing in het project (volgens plannen en meetstaten).
· De beglazingen zijn gelaagd en moeten bovendien voldoen aan de proeven op het vlak van
schokbestendigheid volgens de norm [NBN EN 12600]. Klasse te bepalen door de aannemer
volgens de norm.
·
Het geheel moet beantwoorden aan de prestaties van het bestek akoestiek.
· Schuiframen worden als volgt ontworpen :
· Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-15]
· Het schuivend deel wordt gedragen door een loopwagen bestaande uit minstens 4 lagers van
kunststof van goede kwaliteit / rvs. De rail is vervaardigd uit een profiel van aluminium / rvs.
Aan de kant tegenover de sluiting zijn twee stootbuffers voorzien.
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - 25/08/2021 versie

P. 94 van 114

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 5 – SLUITINGENBINNENAFWERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

·
Het venster wordt bevestigd met schroeven die verborgen worden door houten doppen.
Luchtdichte deuren (aan de grens van de luchtdichte volumes)
· Opdekvleugel
· Isolerende kern
· Afwerking van de vleugel met aluminiumplaat tegen verzadiging met water
· Kader uit Oregon den met brandwerende afdichting op de 4 zijden
· Massief dagstuk uit Oregon den
· Dubbele afdichting tussen deur en dagstuk op 4 zijden
· Dorpel in alu en PVC met thermische isolatie voor de deuren RF0 en dorpel in massief hout dat
bekleed is met rvs voor de deuren EI30
· Klasse luchtdoorlaatbaarheid: L4
Thermisch isolerende deuren:
· Sommige deuren hebben bijzondere thermische eigenschappen (zie legenda van de plannen,
EPB-voorschriften en meetstaten)
Akoestisch isolerende deuren:
· Sommige deuren hebben bijzondere akoestische eigenschappen (zie deel akoestiek en legenda
van de plannen en meetstaten)
Draaideuren met dubbel vleugel en platte kant EI30:
· Sommige deuren en dubbele deuren worden in normale stand open gehouden door
ingebouwde elektromagnetische deurhouders (levering, plaatsing en aansluiting voorzien in
het deel SPECIALE TECHNIEKEN, coördinatie met de afwerkingen en herstellingswerken die
voorzien zijn in dit artikel).
· De omlijsting van deze deuren wordt op maat vervaardigd, volgens architectuurplannen en details.
Speciale deuren :
· Volgens plannen, details en meetstaten architectuur.
Opmeting volgens meetstaten

55.21.9a Draaiende binnendeuren zonder EI
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten

55.21.9b Draaiende binnendeuren EI30
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten

55.21.9c Draaiende binnendeuren EI60
BESCHRIJVING
- Ligging
Volgens plannen, details en meetstaten

55.6

Bijzondere elementen en toebehoren

55.61

Vensterbanken (en andere bladen)

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft alle leveringen en werken die nodig zijn voor het realiseren van de vensterbanken aan
de binnenzijde van de vensteropeningen teneinde een perfect afgewerkt bouwdeel te verkrijgen.
In overeenstemming met de algemene of specifieke bepalen van het bijzonder bestekbestek,
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e post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens hun uitsplitsing in de samenvattende meetstaat,
hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten:
· het opmeten van de juiste afmetingen na de plaatsing van het schrijnwerk en het pleisterwerk;
· het voorbereiden van de ondergrond, d.w.z. het verwijderen van alle vuil en loszittende delen;
· het eventueel inwerken van de vensterbanken in omgevende muren of het pleisterwerk;
· het eventueel bijkomend isoleren van de aansluiting tussen vensterbank, muur en schrijnwerk;
· het leveren, plaatsen en eventueel bijkomend ondersteunen van de vensterbanken;
· het herstellen van het omgevend pleisterwerk en afwerken van de voegen met elastische kit;
· het schoonmaken van de vensterbanken, met inbegrip van het verwijderen van alle mortel- of
pleisterresten.

- Belangrijke opmerkingen
OpgeletDe buitendorpels worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 21.35.1 gevelelementen
en/of hoofdstuk 41.71 buitendeuren en -vensters.

MATERIALEN
In overeenstemming met de aanduidingen in het bijzonder bestekbestek, bestaan de
vensterbanken uit ofwel steenachtige materialen, ofwel houtachtige materialen, ofwel kunststof.
In één zelfde lokaal worden alle vensterbanken altijd in hetzelfde materiaal uitgevoerd, zijn ze
altijd even dik en heeft hun oppervlak hetzelfde uitzicht en hetzelfde profiel, behoudens
tegenstrijdige aanduidingen in het bijzonder bestekbestek of op de plannen. De legmortels en/of
kitten en bevestigingsmaterialen zijn verenigbaar met de aard van de vensterbanken. Een volledige
reeks monsters en/of kleurstalen van de vensterbanken wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd
aan de ontwerper, samen met een technische documentatie van de elastische kitten. De
kenmerken van de elastische kitten beantwoorden aan tabel 10 van [TV 137] en aan [STS 56]. Het
gebruik van rubberbitumenkitten is niet toegelaten. De kleur van de kitten wordt afgestemd op de
kleur van de vensterbanken of wordt door de ontwerper gekozen.

UITVOERING / VERWERKING
·
·
·

·

·
·

Na plaatsing van het schrijnwerk en uitvoering van de bepleistering, meet de aannemer de
precieze afmetingen op.
Vóór de verwerking worden het legvlak en de contactvlakken ontdaan van afval, vreemde
deeltjes, mortel- of gipsresten, vet, enz.
Onder geen beding mogen er vocht- of thermische bruggen ontstaan tussen het binnen- en
buitenspouwblad. Daartoe zal vóór plaatsing gecontroleerd worden of de thermische
onderbreking op die plaats gewaarborgd blijft. Indien nodig zullen de holten die opengebleven
zijn ten gevolge van slecht aansluitende isolatiematerialen worden opgevuld met een geschikt
isolatiemateriaal dat verenigbaar is met de spouwisolatie.
De vensterbanken worden perfect horizontaal en waterpas geplaatst. Ze worden zodanig
bevestigd dat ze overal goed ondersteund zijn en, behoudens specifieke voorschriften, worden
ze
o geplaatst met een uitsteek van circa 1,5 à 2 cm ten opzichte van het afgewerkte muurvlak.
Vensterbanken die meer dan 8 cm uitsteken ten opzichte van het legvlak, worden
bijkomend ondersteund met geschikte profielen.
o ongeveer 1 cm diep ingewerkt in het zichtvlak van de dagkanten (dikte van het pleisterwerk,
tot tegen het onbeklede vlak van de binnenmuur).
o in de daartoe voorziene groeven van de raamprofielen geschoven.
De voegen tussen de vensterbanken en de omringende materialen en structuren worden
opgevuld met een geschikt voegproduct. De voeg aan het raam wordt opgevuld met een
schimmelwerende, elastisch blijvende kit.
Na voltooiing worden de vensterbanken gereinigd en ontdaan van alle vlekken van kit, mortel
en voegproduct. De aannemer treft alle nodige maatregelen om de vensterbanken te
beschermen tot aan de voorlopige oplevering.
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CONTROLES
De ontwerper behoudt zich het recht voor om elk gebrekkig element te weigeren. Slecht
geplaatste, beschadigde, gebarsten of gekraste vensterbanken worden vervangen op kosten van
de aannemer.

55.61.1 Vensterbanken (en andere bladen) uit hout
55.61.1x Vensterbanken in geschilderd hout (geschilderd MDF)
BESCHRIJVING
Binnenvensterbanken: uitvoering in MDF van vochtwerende kwaliteit, afwerking met lakverf.

- Definitie / Omvat
Dit werk omvat de levering en de plaatsing van de vensterbanken, met inbegrip van alle
uitsnijdingen en alle bijhorigheden voor de bevestiging, met inbegrip van de afwerking met lakverf.
Met inbegrip van de soepele aansluitvoeg aan het kantstuk van de muuropeningen, aan de
metalen middenstijlen en aan de borstweringen.

- Ligging
Volgens plannen, meetstaten en details.

MATERIALEN
Vensterbanken uit MDF-platen (medium density fiberboard), soortelijk gewicht gelijk aan of groter
dan 750kg/m3, met een volmaakt homogene structuur, in de massa vochtwerend gemaakt,
nominale dikte 2 cm.
Formaldehydegehalte van de platen: klasse E1, volgens STS 04: 04.61.15.
Toleranties op nominale dikten (volgens NF D 62-042) = ± 0,3 mm (platen van minder dan 25 mm
dik).
Hardhouten regelblokjes.
Schroeven van verzinkt staal, met gefreesde koppen.
Acrylkit met blijvende plasticiteit, die geschilderd kan worden (andere types kit verboden) ; de kit
moet beschikken over een BUtgb-goedkeuring.
Verfsysteem : volgens voorschriften van de post “alkydlakverf op hout” in hoofdstuk 8 van dit
bestek.

UITVOERING / VERWERKING
Afmetingen en diepten volgens aanduidingen op de architectuurplannen.
De precieze afmetingen worden door de aannemer opgemeten, teneinde de aansluiting met de
bouwwerken te verwezenlijken en te zorgen voor de coplanaire ligging van de sneden van de
vensterbanken met het vlak van de afgewerkte muur (geen uitsteeksels).
Vensterbanklengten van minder dan 2,40 m worden altijd uit één stuk uitgevoerd, grotere lengten
worden regelmatig opgesplitst en uit zo groot mogelijke elementen; samenkomsten in
langsrichting zijn perfect coplanair, ze worden uitgevoerd met platte pluggen of pluggen.
Bevestiging van de vensterbanken in de ruwbouw, met schroeven en uitzetpluggen; de koppen
van bevestigingen zijn lichtjes inspringend, zodat ze verkit kunnen worden.
Vastzetten met hardhouten stukken, schuin gehouwen (kleine stukjes op elkaar verboden).
De zichtbare sneden worden geschuurd, alle uitspringende randen worden afgerond.
Horizontale stand van de vensterbanken in beide richtingen.
De voeg aan de aansluiting met de afwerking van de dagstukken van de muuropeningen wordt
uitgevoerd met een doorlopende rups van acrylkit; de oppervlakte van die voegen wordt glad
afgestreken; zelfde opvoeging voor de aansluiting tussen de onderzijde van deze vensterbanken en
de bepleistering van de borstweringen.
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Alle oppervlakken van de vensterbanken, met inbegrip van de sneden, worden afgewerkt volgens
de voorschriften van de post “alkydlakverf op hout” van hoofdstuk 8.

SPECIFIEKE CONTROLES
Voorafgaande technische keuring op de levering van de vensterbanken, met voorlegging van de
attesten van de fabrikant die de vereiste eigenschappen bewijzen en controle van de dikte.
Technische keuring van de soepele kit, aan de hand van een technische fiche, voorlegging van de
kopie van de technische goedkeuring.
Controle van de algemene goede uitvoering, van de aard van de schroeven, van de kwaliteit van de
plaatsing van de vensterbanken en van de naleving van de toleranties.
Controle van de goede uitvoering, van de hechting en de gladstrijking van de voegen uit soepele
acrylkit, destructieve hechtingsproeven, aantal proeven naargelang de noodzaak.
Controle van de geschilderde afwerking; zie ook de subtitel "controles" van de post betreffende de
afwerking.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
STS 04; NF D 62-042.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Nettolengte

55.62

Aanvullend of bijzonder hang- en sluitwerk

BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
In overeenstemming met de voorschriften uit het bijzonder bestekbestek, worden alle
binnendeuren ambtshalve uitgerust met minstens drie paumelles, een klavierslot (met inbegrip
van twee sleutels per slot), deurkrukken met de bijhorende rozetten.

MATERIALEN
·
·
·
·

·
·
·
·

Het hang- en sluitwerk moet beantwoorden aan de bepalingen van [STS 53] en [STS 53.1],
tenzij onderhavig bijzonder bestekbestek ervan afwijkt. Voor zover mogelijk, heeft al het hangen sluitwerk hetzelfde design en dezelfde kleur.
In het geval van brandwerende gehelen, moet het te voorzien hang- en sluitwerk (paumelles,
insteeksloten...) beantwoorden aan het proefverslag in overeenstemming met de toepassing
en de aard van de deurvleugel (zie artikel 55.2).
Bij opdekdeuren moeten de paumelles afgestemd worden op de vorm van de deur.
De insteeksloten worden geïntegreerd in een behuizing van gelakt staal en voorzien van een
sluitplaat uit roestvast staal. De dagschoot vertoont een dikte van minstens 11,5 mm en een
hoogte van 32 mm; de nachtschoot vertoont een minimumdikte van 8 mm en een hoogte van
35 mm. De standaardlengte van de tuimelaar bedraagt 72 mm.
De gewone klavierslotsleutels worden geleverd met minstens 2 sleutels die bevestigd worden
aan een sleutelhanger waarop het lokaal aangeduid is.
De cilindersloten zijn van het type Europrofiel met een lengte die afgestemd is op de dikte van
de deur verhoogd met de dikte van de rozetten; ze worden geleverd met minstens 3 sleutels
die bevestigd worden aan een sleutelhanger waarop het lokaal aangeduid is.
De binnendeuren worden ambtshalve voorzien van eenvoudige deurkrukken met vierkante
gebichromateerde stang. Ze worden geleverd met de overeenkomstige rozetten en/of met
een plaat waarin sleutel en kruk in één uitvoering gecombineerd zijn.
Het type en de modellen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de werfleiding.

UITVOERING / VERWERKING
De deur wordt opgehangen door middel van de hengsels die in de omlijstingen voorzien zijn.
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Er worden minstens 3 paumelles per deurblad geplaatst. De scharnieren bovenaan en
onderaan bevinden zich respectievelijk op ± 25 cm van de boven- en onderkant van de vleugel.
Het derde scharnier wordt in het midden geplaatst. De massieve deurvleugels worden
geplaatst met minstens vier scharnieren waarvan twee dichter bij elkaar aan de bovenkant.
Indien het gewicht van de deur meer dan 20kg bedraagt, dan controleert de aannemer de
specificaties van de fabrikant van de paumelles. De specificaties beantwoorden aan de norm
[NBN EN 1935].
Elk scharnier wordt bevestigd met minstens 3 schroeven per scharnierblad.

CONTROLES
Proeven op de prestaties van de hengsels en sloten
· scharnieren - paumelles: [NBN EN 1935]
· cilinders: [NBN EN 1303]
· krukken: [NBN EN 1906]
· grendels: [NBN EN 1935]

55.62.1 Scharnieren en paumelles
55.62.1a Scharnieren en paumelles
MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Type: standaard alu paumelles, H-vormig, met nylon ring en stalen oog, monster te laten
goedkeuren door de Ontw. In voorkomend geval zijn de omlijstingen van bepaalde binnendeuren
voorzien van doordraaiende scharnieren.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Pro memorie, begrepen in de prijs van de deuren

55.62.2 Deursloten
55.62.2a Deursloten
BESCHRIJVING
- Ligging
·
·
·

Alle deuren (behalve de deuren van de sanitaire hokjes) worden ambtshalve uitgerust met een
veiligheidscilinderslot.
De volgende deuren worden uitgerust met een vrij/bezet-beslag: de deuren van de toiletten
en de douches
De sloten en cilinders beantwoorden aan de norm [NBN EN 1303] of [NBN EN 12209] of [NBN
EN 14846].

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Specificaties
·
·
·
·
·

Type slot: veiligheidscilinderslot
Sluitplaat: roestvast staal of messing
Dagschoot: messing
Nachtschoot: messing
De deuren van de toiletten en de douches worden uitgerust met een vrij/bezet-mechanisme.
De deur sluit met een gewone kruk (identiek aan die van de andere binnendeuren). De roodwit aanduiding in de rozet is voorzien van een groef die toelaat om de deur langs buiten te
openen indien nodig.
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UITVOERING / VERWERKING
- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Brandwerende deuren: wanneer de sloten door de schrijnwerker geplaatst worden, moet vooraf
het bijgeleverd schuimvormend product in de slotgatopening worden aangebracht.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Pro memorie, begrepen in de prijs van de deuren

55.62.5 Sluitsysteem
MATERIALEN
·

De deurdrangers moeten beantwoorden aan [NBN EN 1154] - Hang- en sluitwerk Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden (1997).
· Het betreft een deursluiter met glijarm : de deurdranger met schuifarm is balkvormig en is
vervaardigd uit een aluminiumlegering met hoge corrosiebestendigheid of uit gietijzer dat
overtrokken is met een aluminium afdekkap. De deurdranger is van het type met hydraulische
demper en multifunctioneel.
· De deurdrangers zijn regelbaar en moeten aangepast zijn aan de verschillende belastingen
waaraan de deuren onderworpen zullen zijn in functie van
o de categorie en het type van de deuren,
o de massa van de deurvleugels die deel uitmaken van het geheel.
o de breedte van de deur.

Specificaties
·
·
·

Kleuren: natuurkleurig
De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10%
vermeerderd of verminderd kan worden%.
De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen

UITVOERING / VERWERKING
De bevestiging zal onzichtbaar zijn door aanbrenging van een beschermingsplaatje.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
Voor de bevestiging van de deurdranger op een brandwerende deur en op deuren waar directe
montage niet wenselijk of niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat
of console.

55.62.5a Mechanisch sluitsysteem
BESCHRIJVING
- Ligging
De deurdrangers zijn aangeduid op de algemene plannen die de plaatsen aangeven waar één of
twee sluitelementen voorzien moeten worden (enkele/dubbele deur).

MATERIALEN
- Opties
·
·
·
·

Op de binnendeuren worden de deurdrangers uitgerust met een hydraulische demper zodat
ze niet plots open geduwd kunnen worden door de wind.
De deurdrangers bestemd voor de dubbele deuren worden uitgerust met een inrichting die de
achtereenvolgende opening toelaat dankzij een universele sluitvolgordekiezer met
opgebouwde telescopische demper.
De deurdranger is uitgerust met een arm die toelaat om de deur in eender welke open stand
vast te zetten.
De aannemer legt vooraf een technische documentatie ter goedkeuring voor aan de
ontwerper.
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METINGSWIJZE
- meetcode:
Stuk

55.65

Ingewerkte of uitwendige elementen van een
binnenschrijnwerk van deur/venster

55.65.6 Ingewerkte of uitwendige elementen van een
binnenschrijnwerk van deur/venster - Deurstoppen
55.65.6

Ingewerkte of uitwendige elementen van een binnenschrijnwerk van
deur/venster - Deurstoppen
MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Het betreft deurstoppen met een onzichtbare bevestiging. Model ter goedkeuring voor te leggen
aan de directie.

Specificaties
Illustraties ter indicatie.
1. Vloermodel:

·
·

In rvs met aanslag van zwart rubber en schroeven uit rvs staal.
De deurstop wordt voldoende ver van de scharnieren geplaatst voor een optimale
doeltreffendheid.
· De achterkant van de deurstop is voorzien van een pen in rvs die belet dat het element rond
zichzelf kan draaien.
2. Muurmodel:

·
·
·

In rvs, bevestigd op een plaat en voorzien van een aanslag van zwart rubber.
De aanslag wordt na bevestiging van de deurstop opgezet zodat de bevestigingsschroeven
onzichtbaar zijn.
Monsters ter goedkeuring voor te leggen aan de architect.
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UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Het gat zal zodanig geboord worden dat de vloer- of muurafwerking niet beschadigd wordt, op
minstens 2,5 cm van de rand van een ruit. De inplanting wordt beslist in overleg met de ontwerper
en zal rekening houden met de afmetingen van de deurgreep om de muren niet te beschadigen.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Pro memorie, begrepen in de prijs van de deuren

55.65.9 Luchtdoorgangsinrichtingen voor de ventilatie
55.65.9a Binnen gemonteerde luchtdoorgangsinrichtingen: Doorgangsopeningen
(DO)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het luchtdoorgangsrooster wordt gekozen in functie van zijn nominaal debiet onder een druk van 2
Pascal om te beantwoorden aan de ventilatiebehoefte van het lokaal, overeenkomstig NBN D 50001. De roosters worden ook zodanig gekozen dat de akoestische voorschriften gewaarborgd zijn.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
1. Inkorten van de onderkant van de deuren
2. Doorgangsroosters uit gelakt aluminium - kleur naar keuze van de architect uit een palet van
minstens 5 kleuren waaronder wit - naargelang het geval en conform de plannen van de speciale
technieken.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Verhoging onderkant pro memorie, begrepen in de prijs van de deuren, en doorgangsroosters per
stuk.

55.69

Signaletiek

55.69.1 Zichtbaarheidsmotief op beglazing
BESCHRIJVING
Zie hoofdstuk "41.77.1 Zichtbaarheidsmotief op de beglazing"

57

Binnentrappen en -leuningen

57.1

Volledige borstweringen en trappen

57.12

Borstweringen / leuningen op maat (Opm.: volgens
detailplan)

BESCHRIJVING
Volg ook de voorschriften van "45.11.3 - Metalen trappen" van dit BBB.

- Definitie / Omvat
Het betreft de leuningen, binnenborstweringen, leuningregels (te voorzien o.a. rond de
trapopeningen, vides, galerijen enz.).
• Deze post omvat de draagstructuur, de eventuele vulelementen, de bevestigingsmiddelen, enz. ;
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• Deze post omvat ook de berekeningsnota's, doorsneden en uitvoeringsdetails die opgesteld
moeten worden door de Aannemer en vooraf ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de
Ontw. en meer bepaald aan de Stabiliteitsingenieur;
• Dit hoofdstuk is onderworpen aan de voorschriften van artikel "02.19.1f Toegangen voor
personen met beperkte mobiliteit (PBM)" van Deel 0 van dit BBB, meer bepaald vanuit wettelijk en
ergonomisch standpunt. De Aannemer wordt naar dit hoofdstuk verwezen;
• Dit hoofdstuk is onderworpen aan de voorschriften van de DBDMH;

UITVOERING / VERWERKING
Alle stukken zijn geprofileerd en vervaardigd in overeenstemming met het dossier voor de
opdracht voor werken plannen en/of de goedgekeurde uitvoeringstekeningen.
De borstweringen moeten worden ontworpen in functie van de veiligheid van kinderen en mogen
dus niet als latwerk dienen!
De borstweringshoogten voldoen aan de voorschriften van § 5.3 van de norm [NBN B 03-004].
De volgende waarden moeten worden nageleefd bij de opstelling van de afmetingen van de
openingen tussen de verticale en horizontale stijlen van een balustrade:
· de verticale openingen zijn ≤11cm.
· de horizontale openingen in de zone onder 45 cm hoogte bevinden zich op tussenafstanden
van maximum 5 cm. Boven 45cm mogen deze tussenafstanden ≤ 18cm.
· het onderste horizontale element vertoont een hoogte ≤ 11 cm ten opzichte van de voorlopige
of normale stazone.
· De betrouwbaarheid van de draagstructuren (algemene principes):
o Schokbestendigheid: de borstweringen en hun bevestigingen moeten een weerstand
vertonen volgens de voorschriften van de norm [NBN B 03-004]. Onder invloed van
schokken:
o mogen de vulelementen van de borstwering niet loskomen van hun geraamte. Er mag geen
enkel element loskomen dat een persoon in de nabijheid zou kunnen verwonden.
o Stabiliteit en mechanische weerstand: de borstweringen moeten bestand zijn tegen de
belastingen die bepaald worden door [STS 54] - Borstweringen (1994).
o De statische bedrijfsbelastingen voldoen aan § 6 van de norm [NBN B 03-004]
o Onder inwerking van die belastingen mag de borstwering vervormingen of te herstellen
schade ondergaan, maar moet ze haar beschermingsfunctie tegen vallen behouden. Het
veiligheidsniveau wordt bepaald t.o.v. de bezwijkgrenstoestand uitgaande van het
fundamenteel samenstel van krachten en rekening houdend met de
gebruiksgrenstoestanden (vervormingen, scheurvorming…) afhankelijk van de
eigenschappen van de gebruikte onderdelen en materialen.
De volledige bevestiging van de borstwering / leuning / muurleuning in de ruwbouw (met inbegrip
van de boringen voor de vastmetseling, met inbegrip van herstelling) maakt deel uit van de
prestaties. Alle bevestigingen bestaan uit roestvast staal.
Uitvoeringsdetail vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Ontw. Het geheel zal bemeten zijn
om bestand te zijn tegen een horizontale belasting ≥ 100 kg/M1
Lassen en bramen worden netjes geslepen.
Alle metalen delen zijn beschermd door metallisatie. De zichtvlakken zijn warmgelakt volgens de
voorschriften van de artikelen 83.31.3b en d. De verf zal een gemetalliseerd, gestructureerd
uitzicht hebben, type zand / schuurpapier. De verf moet in minstens 12 standaardkleuren bestaan,
waarvan minstens 5 grijstinten. Definitieve kleur naar keuze van de Architect.
Prototype ter goedkeuring voor te leggen vóór het begin van de werken.

CONTROLES
·
·

Alle uitvoeringsplannen van de borstwering + Berekeningsnota van de borstwering (doorsnede
+ bevestigingen) + Berekeningsnota van de draagstructuur waarin de borstwering bevestigd
wordt, worden vooraf ter goedkeuring geleverd.
De toelaatbare afwijkingen voor de leuningen en borstweringen worden gedefinieerd in § 5.5
van de norm [NBN B 03-004]:
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- 15 mm (beschermingshoogte).
+ 10 mm (openingen onderaan).
+ 10 mm (openingen tussen de verticale stijlen en de rand of gevel).
+ 10 mm (uitkragende leuning t.o.v. de buitenrand van de trap).

REFERENTIEDOCUMENTEN
- Uitvoering
[NBN EN 1992-1-1]
[NBN EN 1994-1-1]
[NBN EN 1993]
[NBN EN 1995-1-1/A1]

57.12.3 Borstweringen / leuningen uit metaal > verwijzing naar §
23.32
57.12.3x Dubbele metalen leuningregel - warmgelakt staal
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De Aannemer volgt de voorschriften van art. "45.12.9c - Dubbele metalen leuningregel warmgelakt staal" van dit BBB.

- Ligging
Trappen, volgens plannen, details en meetstaten

57.12.3y Metalen borstwering - trap
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Levering en plaatsing van borstweringen uit volle platen van warmgelakt staal.
De post omvat de plannen, berekeningsnota's, doorsneden en uitvoeringsdetails die door de AA
moeten worden opgesteld volgens de plannen en principedetails van de Architect en vooraf ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Ontw.
Tenzij anders aangeduid, worden de leuningregels beschreven in art. 57.12.3x.
Volgens plannen, meetstaten en details van de Architect

- Ligging
cf. plannen.

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Volle platen van warmgelakt plaatstaal van minstens 8 mm dik.
Geprofileerd uit gegalvaniseerd staal Z 225.
De platen zijn gemetalliseerd en hun zichtvlakken zijn warmgelakt volgens de voorschriften van de
artikelen 81.3. Definitieve kleur naar keuze van de architect op basis van de volledige RALkleurenkaart, met inbegrip van getextureerde metaalkleuren, mat en glanzend uitzicht.
De bevestigingen zijn warmgelakt in een RAL-kleur en uitzicht die identiek zijn aan die van de
metaalplaten, te laten goedkeuren door de Ontw. aan de hand van monsters.

UITVOERING / VERWERKING
- Algemene voorschriften
Dit werk vormt een coherent en volledig geheel, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
De volledige bevestiging van de borstwering in de ruwbouw (met inbegrip van de boringen voor de
verankering) maakt deel uit van dit artikel (alle bevestigingen bestaan uit roestvast staal, met
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binnenzeskantschroeven met verzonken kop). De bevestigingspunten leven de aanduidingen na
van de details die door de Architect geleverd worden.
Er moeten soepele voegen voorzien zijn tussen de platen uit metaalplaat en de ruwbouw, volgens
details van het project.
Het legpatroon van de metaalplaten leeft de aanwijzingen van de architect na en zal worden
uitgevoerd op basis van metaalplaten met afmetingen van minstens 3m x 1 m50; breedte van de
voegen tussen twee platen, in alle punten = 3 mm.
Uitvoeringsdetail, berekeningsnota van de borstwering (doorsnede + bevestigingen) en
berekeningsnota voorafgaand ter goedkeuring voor te leggen aan de Ontw. Het geheel wordt
bemeten om bestand te zijn tegen een horizontale belasting van 100 kg/M1.
Het geheel voldoet aan NBN B03-004.
Prototype ter goedkeuring voor te leggen vóór het begin van de werken.

METINGSWIJZE
- meetcode:
Netto hoeveelheden. De leuningregels worden verrekend in artikel 57.12.3x

58

Vast binnenmeubilair
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft al het ingebouwde binnenmeubilair en/of vaste uitrustingselementen, die kunnen
worden beschouwd als onlosmakelijk en integraal deel uitmakend van het onroerend goed.

MATERIALEN
Algemeen
• Wanneer er twijfel bestaat over de gekozen materialen, wordt vooraf advies gevraagd aan de
ontwerper ;
• De houten onderdelen van het meubilair en de inrichting moeten voldoen aan de voorschriften
van [STS 04] en [NBN EN 942], aangevuld met de algemene bepalingen voor structuurhout en
plaatmaterialen, volgens de artikelen 51.1 Vaste lichte scheidingswanden - algemeen en 55.1
Binnendeuren en -vensters - algemeen en 55.2 Binnendeuren - algemeen. Alle nagels worden
ingedreven en de gaten worden opgevuld met zuivere lijnoliekit of kneedbaar hout;
• De metalen onderdelen van het meubilair en de inrichting zijn roestvast en beantwoorden aan de
voorschriften van STS 36];
• Het corpus van de kasten bestaat uit fijngeschuurde platen van houtagglomeraat die
beantwoorden aan [NBN EN 312]. Densiteit van de houten platen: minstens 650 tot 700 kg/m³.
Formaldehydeklasse.
• De dikte van de platen bedraagt minstens 22mm;
• Het corpus van de kast is voorzien van de nodige aanslag- en oplegprofielen voor de bevestiging
van werkbladen, inbouwelementen en fronten. De platen waaruit het corpus opgebouwd is,
worden zodanig gemonteerd dat de volledige kastconstructie een onvervormbaar geheel vormt
onder de belastingen die van toepassing zijn voor het gebruik (100 kg). Deze verbindingen worden
ofwel gelijmd met pen en gat, ofwel mechanisch uitgevoerd. In het geval van verlijming is de lijm
water- en schokbestendig. Het nagelen
of nieten is verboden;
• De voorziene legplanken zijn vervaardigd uit platen van houtagglomeraat met dezelfde bekleding
als het corpus van de kast. Hun minimale dikte bedraagt 18 mm voor breedten <50 cm en 22mm
voor breedten >50cm. De legplanken zijn in de hoogte verstelbaar door middel van pennen van
vernikkeld staal of kunststof die in zijdelingse perforaties gestoken worden. Bij dubbele hangkasten
worden de legplanken die langer zijn dan 80 cm, ook in het midden ondersteund, zowel vooraan
als aan de achterzijde van de kast.
• De frontplaten zijn altijd langs beide zijden bekleed met platen met dezelfde dikte. De aannemer
waarborgt de vlakheid en de hechting van de bekledingsplaten. Het gebruik van waterafstotende
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lijm is verplicht. De zijkanten van de niet-ingebouwde kasten die zichtbaar zullen blijven, worden
op dezelfde wijze afgewerkt als de fronten van de kasten.
• De werkbladen en andere bladen worden uit één stuk vervaardigd tot een lengte van 4,2 m. De
voegen in de platen worden zowel in aantal als in de lengte beperkt ;
• De bovenkant van de werkbladen of andere bladen is bedekt met een krastvaste, hitte- en
waterbestendige, onder hoge druk gelamineerde plaat conform [NBN EN 438-7];

UITVOERING / VERWERKING
Timing - Invloed van de omgeving
Met de plaatsing van het in te bouwen meubilair en de vaste uitrustingen mag pas worden
begonnen op het ogenblik dat de ontwerper en de aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat
de plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met een
temperatuur tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70% R.V. Het
inbouwmeubilair mag in geen geval geplaatst worden indien de omstandigheden van die aard zijn
dat zij onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken of krimpen van het schrijnwerk) tot gevolg
kunnen hebben.
Zie in dat verband [TV 166] – Houten binnenschrijnwerk. Leidraad voor de goede plaatsing
rekening houdend met hygrotermische omstandigheden (WTCB, 1986).

CONTROLES
De aansluitingen van het inbouwmeubilair met de omgevende bouwdelen vormen een afgelijnd en
afgewerkt geheel en worden indien nodig afgekit. Alle ophang- en sluitingsmechanismen moeten
perfect werken. De kastdeuren worden horizontaal opgehangen, met regelmatige tussenvoegen.
De afwerking van werkbladen en kastfronten vertonen geen beschadigingen. De bestandheid van
de werkbladen tegen water en opzwelling, moet door de aannemer worden gegarandeerd.

58.1

Keukenmeubilair
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft al het ingebouwde binnenmeubilair en/of vaste uitrustingselementen, die kunnen
worden beschouwd als onlosmakelijk en integraal deel uitmakend van het onroerend goed.

MATERIALEN
Corpus & leggers
· Beantwoorden aan [NBN EN 312]. Densiteit van de houten platen: minstens 650 tot 700
kg/m³. Formaldehydeklasse 1. De dikte van de platen bedraagt minstens 18mm.
· Het corpus van de kast is voorzien van de nodige aanslag- en oplegprofielen voor de
bevestiging van werkbladen, inbouwelementen en fronten. De platen waaruit het corpus
opgebouwd is, worden zodanig gemonteerd dat de volledige kastconstructie een
onvervormbaar geheel vormt onder de belastingen die van toepassing zijn voor het gebruik
(100 kg). Deze verbindingen gebeuren ofwel met pen en gat, ofwel mechanisch. In het geval
van verlijming is de lijm water- en schokbestendig. Het nagelen of nieten is verboden.
· De voorziene legplanken zijn vervaardigd uit platen van houtagglomeraat met dezelfde
bekleding als het corpus van de kast. Hun minimumdikte bedraagt 18 mm voor breedten van
meer dan 50 cm. De legplanken zijn in de hoogte verstelbaar door middel van pennen van
vernikkeld staal of kunststof die in zijdelingse perforaties gestoken worden. Bij dubbele
hangkasten worden de legplanken die langer zijn dan 80 cm, ook in het midden ondersteund,
zowel vooraan als aan de achterzijde van de kast.
· Kleuren: te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
Rug van de kasten
· De rug van de kasten wordt uitgevoerd in hetzelfde materiaal als het corpus van de kasten,
maar de dikte is 10 mm.
· Kleuren: bekleed met witte kunststof.
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Fronten & zichtwanden
· De fronten en de zijkanten die bestemd zijn om zichtbaar te blijven, worden vervaardigd uit
beklede houtagglomeraatplaten, met een dikte van 18 mm, met een identieke kwaliteit als het
corpus van de kasten.
· De bekleding van de houtagglomeraatplaten bestaat minstens uit een onder hoge druk
gelamineerde plaat van klasse HPL-EN 438 VGS of S 232, minimale dikte: 0,8mm. De smalle
kanten van de platen zijn voorzien van een acryllijst van minstens 2 mm dik.
· De frontplaten zijn altijd langs beide zijden bekleed met platen met dezelfde dikte. De
aannemer waarborgt de vlakheid en de hechting van de bekledingsplaten. Het gebruik van
waterafstotende lijm is verplicht. De zijkanten van de niet-ingebouwde kasten die zichtbaar
zullen blijven, worden in principe op dezelfde wijze afgewerkt als de fronten van de kasten.
· Kleuren: te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
Werkbladen & andere bladen
· De werkbladen en andere bladen worden uit één stuk vervaardigd tot een lengte van 4,20 m.
De voegen in de platen worden zowel in aantal als in de lengte beperkt.
· De werkbladen en andere bladen bestaan uit een kern en vochtwerende gelijmde
houtagglomeraatplaat van minstens 32 mm dik, conform [NBN EN 312], densiteit minstens
650 kg per m³, formaldehydeklasse 1.
· De bovenkant van de werkbladen of andere bladen is bedekt met een krastvaste, hitte- en
waterbestendige, onder hoge druk gelamineerde plaat conform [NBN EN 438-1] die behoort
tot de klasse: HPL-EN 438 HGP, Type P (postform), slijtvastheid 3, schokweerstand 3 (20N),
krasweerstand 3 (20N) en met een minimumdikte van 0,8 mm. Ze zijn bestand tegen
brandende sigaretten, waterdamp en olie, oplosmiddelen, zwakke zuren en alkalis, dierlijk en
plantaardig afval.
· De postforming van de voorste kant is voorzien van een rand van 40 mm en één maal afgerond
over 90°
· De verlijming gebeurt bij hoge temperatuur met een polyvinylacetaatlijm, om het insluiten van
lucht te vermijden. De lijmvoegen weerstaan aan vochtinwerking en temperaturen tot 140°C .
· De onderzijde van het werkblad of blad is bekleed met een kunstharsfolie met een dikte van
minstens 0,2 mm.
· Oppervlakteafwerking: licht korrelig
· Kleuren: te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.
· De aansluiting met de achtermuur is recht
· De gezaagde smalle kanten en de zichtbare smalle kanten worden eveneens bekleed met
platen van hogedruklaminaat, identiek aan de bovenkant van het werkblad.
Laden & pottenladen
· De schuifladen, de pottenwagens... bestaan uit geprefabriceerde laden, bestaande uit een
combinatie van zijkanten in gelakt plaatstaal en bodems uit beklede houtspaanplaat van
minimum 16 mm dik.
· Pottenwagens en schuifladen worden altijd voorzien van telescopische geleiders.
Scharnieren & geleiders voor laden
1. De draai- en klapdeuren worden opgehangen met een voldoende aantal scharnieren (minstens
om de 80 cm). Deuren van onderkasten en hangkasten krijgen twee scharnieren per deur; de
deuren van halfhoge kasten krijgen drie scharnieren, de deuren van hoge kolomkasten krijgen vier
scharnieren.
2. Bij gebrek aan specificaties van de bouwheerAanbestedende Overheid, worden de scharnieren
en geleiders van laden toegepast in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
3. De scharnieren zijn van het zelfsluitende inpot-type (diameter 35 mm) uit vernikkeld staal of
hard metaal. Zij zijn voldoende stevig voor elke deur en zijn voorzien van een veer en een O-stop.
Ze laten toe om de kastdeuren gemakkelijk te monteren zonder gereedschap door ze eenvoudig in
te klikken
4. De scharnieren zijn regelbaar in drie richtingen. De openingshoek is minstens 170°.
5. De schuifladen, de pottenladen, enz. worden uitgerust met telescopische geleiders: type met
zijdelingse of ondergeleiders met vier loopvlakken in Nylon of met kogellagers. De lade kan volledig
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uitgeschoven worden, werkt geruisloos en wordt vervaardigd uit gelakt gegalvaniseerd staal of uit
vernikkeld staal. De weerstand van de geleidingsrails zal afgestemd zijn op de afmetingen van de
laden en moet bestand zijn tegen een belasting van 5N per dm³ nuttig volume. De geleidingsrails
zullen regelbaar zijn. De lade kan voor minstens ¾ uitgetrokken worden en kan in één beweging
verwijderd worden. Hij is uitgerust met een veiligheidssysteem dat belet dat hij er uit valt.
Handgrepen & trekkers
· De deuren van de kasten en de laden zijn uitgerust met een systeem van handgrepen: zonder
zichtbare handgrepen: voor de lage kasten en/of de laden voorziet men een metalen U- of Cprofiel, met een hoogte van ongeveer 7 cm, ingekeept in het element. Voor de hangkasten
steken de deuren ongeveer 3 à 4 cm uit ten opzichte van het corpus van het meubel.
· Kleuren: te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant
Regelpoten & Sokkels
· Elk element staat op vier regelbare poten, gemetselde sokkels zijn tegenwoordig niet meer
gebruikelijk. De in de hoogte regelbare steunen zijn van kunststof van de beste kwaliteit en
kunnen eventueel gecombineerd worden met elementen in roestvast staal. Ze zijn voorzien
van een blokkeersysteem voor de bevestiging van een verticale beschermingsplaat, met een
geïntegreerd dichtingsprofiel van PVC, voorzien van een soepele strook om de
onregelmatigheden van de vloer te compenseren.
· De plint is vervaardigd uit vochtwerende houtagglomeraatplaat, die beantwoordt aan [NBN EN
312] Densiteit minstens 650 kg/m³. Formaldehydeklasse 1
· De platen zijn langs beide zijden bekleed met platen van hogedruklaminaat en/of melamine;
d.w.z. een afwerking van identieke kwaliteit als de fronten en zichtvlakken. Kleuren: te kiezen
uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
· De sokkel springt minstens 5 cm in t.o.v. de rand van het blad en heeft een hoogte van
minstens 10 cm.
· Om de niet-geleverde toestellen te kunnen inbouwen (fornuis, vaatwasser, koelkast...) zijn de
nodige uitsparingen in de plint voorzien, in overeenstemming met de aanduidingen op de
plannen.
· De plint is ook onder de zijkanten voorzien. De hoeken worden in verstek gezaagd en afgekit.

UITVOERING / VERWERKING
·
·
·
·

·

·

·

Samengestelde elementen worden zo vervaardigd dat de aannemer ze kan transporteren
zonder schade toe te brengen aan de materialen en/of het gebouw.
De keukenelementen sluiten verzorgd aan tegen aangrenzende constructies. Er wordt ook een
bijzondere aandacht besteed aan de inbouw en de bekleding van de kokers voor de leidingen
die op esthetische wijze moeten worden ingewerkt.
De uitvoering resulteert in een stevig en onvervormbaar geheel, dat elke accidentele
verplaatsing van de kasten uitsluit.
De elementen worden waterpas geplaatst en met elkaar verbonden door middel van
draadstangen waarvan de kop bedekt zal worden met een kapje uit PVC. De op te hangen
elementen worden stevig en onzichtbaar aan de muur bevestigd door middel van een
regelbaar systeem.
De werkbladen worden waterpas en stabiel geplaatst, ze worden op onzichtbare wijze op de
lage kasten bevestigd. Ze bestaan in de mate van het mogelijke uit één stuk, voegen in het
werkblad worden enkel toegestaan voor de onvermijdelijke hoekverbindingen. De voegen
tussen de platen worden gedicht met een schimmelwerende kit.
De vrije randen van het blad aan het fornuis of de koelkast worden afgewerkt met een Tprofiel van geanodiseerd aluminium, dat naar voor geplooid wordt, waterdicht ingekeept en
gelijmd door met messing en groefverbinding. Wanneer een blad niet op een lage kast rust,
wordt het geplaatst en vastgeschroefd op een stevig hoekstuk in aluminium, dat aan de muur
bevestigd wordt.
De nodige uitsparingen worden in het werkblad uitgezaagd, met afgeronde hoeken, om de
inbouwelementen te integreren. De plaatsing van de inbouwgootsteen is in de eenheidsprijs
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begrepen. De voeg tussen de inbouwtoestellen en het werkblad is waterdicht en wordt zeer
verzorgd uitgevoerd.
De aansluitvoegen tussen de muur en de kasten worden gedicht met een elastische kit op
basis van niet-zure, schimmelwerende sanitaire siliconen in overeenstemming met [STS 56]
(kleuren te bepalen door de ontwerper).
Na afwerking worden de kasten en werkbladen ontdaan van etiketten en volledig
schoongemaakt.

58.19 Keukenmeubilair
BESCHRIJVING
- Belangrijke opmerkingen
De huishoudtoestellen en het kraanwerk maken deel uit van de hoofdstukken speciale technieken.
De aansluitingen (water / afvoeren / elektriciteit) maken deel uit van de hoofdstukken speciale
technieken.

58.19.1 Keukenmeubilair
58.19.1a Keukenmeubilair
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Op basis van de beschrijvingen van artikel 58.1.
Volledige keuken exclusief de toestellen (cf. speciale technieken) volgens plannen, details,
meetstaten en de aanduidingen van de Ontw.

METINGSWIJZE
Volledig geheel, cf. plannen en meetstaten.

58.2

Meubilair voor badkamer / sanitaire lokalen

58.25

Meubilair voor badkamer / sanitaire lokalen - Toebehoren

58.25.9 Meubilair voor badkamer / sanitaire lokalen - Speciale
toebehoren
58.25.9a Opvouwbare luiertafel in plastic met antibacteriële bescherming
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Vouwbare-opklapbare luiertafel, voor collectiviteit, van het type "Rubbermaid" uit
polypropyleenkunststof. Stevige en betrouwbare muurbevestigingen, alle bijhorigheden.

MATERIALEN
• glad model zonder oneffenheden, met regelbare veiligheidsriem en geïntegreerde verdelers voor
beschermingsbekledingen;
• geen scherpe randen of hoeken;
• Twee modellen: verticaal en horizontaal naar keuze van de Ontw.;
• Vouwbaar, diep groot bed (opklapbaar tegen de muur om plaats te winnen);
• regelbare veiligheidsriem;
• Aluminium haken binnen handbereik langs weerszijden om de verschoonbenodigdheden in alle
veiligheid bereikbaar te houden. De twee geïntegreerde haken maken een snelle toegang tot een
luiertas of een handtas mogelijk;
• Geïntegreerd rek om de verschoonbenodigdheden en andere artikelen die weinig plaats innemen
neer te zetten;
• Opent en sluit gemakkelijk, in alle veiligheid en met één hand;
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• Antibacteriële bescherming (antimicrobieel middel dat de groei verhindert van bacteriën die
vlekken en geuren veroorzaken);
• Verdeler van wegwerpbekledingen (± 2 x 40 beschermingsbekledingen);
• Gebruiksbelasting: voorzien voor minstens 15kg;
• Kleur naar keuze van de Ontw. (wit of grijs);
• per tafel wordt een set matrassen en beschermingshoezen, specifiek voor de gekozen luiertafel,
geleverd;

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
• Ergonomisch design conform alle toepasselijke normen ASTM en EN 12221-1 voor Europa;

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat, netto hoeveelheden, met inbegrip van alle toebehoren, verbindingsstukken en
bevestigingsmiddelen vloer/muren.

58.4

Inbouwkasten

58.49

Inbouwkasten

58.49.1 Deuren van het type wandkast
58.49.1a Deuren van het type wandkast
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Wandkast voor meter/hydrant/elektriciteitsbord.
Zonder specifieke brandweerstand.
Deze rubriek omvat alle elementen, werken en leveringen voor de uitvoering van de inbouwkasten,
die aangeduid zijn op de detailplannen en meetstaten, volgens het type, de aard en/of de opbouw.
De Aannemer legt vóór uitvoering de details en een uitvoeringsplan ter goedkeuring voor aan de
ontwerper en de AO. De maten worden ter plaatse opgemeten door de Aannemer vóór
vervaardiging en op zijn volledige verantwoordelijkheid. De Aannemer voegt bij zijn inschrijving
een volledige documentatie waarin de diverse elementen, de materialen, de afwerkingen, het
hang- en sluitwerk, de kleuren, enz. aangeduid zijn. ;
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder
bestekbestek, moeten de eenheidsprijzen uit deze posten altijd het volgende omvatten:
• het controleren en ter plaatse opmeten van alle afmetingen en van de eventuele aanpassing van
de te prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen;
• de opstelling van de nodige uitvoeringstekeningen;
• de vervaardiging in de werkplaats;
• de levering;
• de opslag;
• de plaatsing en de regeling van alle elementen die nodig zijn om de kasten op te bouwen:
→de structuur van de kasten, de deuren, de legbladen, de voegafdekstrips... ;
→al het hang- en sluitwerk, de toebehoren, de balanceringssystemen, de geleiders, krukken,
sloten, paumelles... ;
• de afwerking, met inbegrip van alle voegvullingen, het verwijderen van de etiketten, de
schoonmaak... ;
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MATERIALEN
• PANELEN-1 (OPTIE-1): thermohardend hars (zwarte kern van 16mm) en decoratief massief
laminaat
de voorschriften van artikel "58.79.2a - Dunne scheidingswanden en -deuren van decoratief
massief laminaat" van dit BBB naleven. Panelen en deuren uit decoratief massief laminaat,
bestaande uit platen uit thermohardende harsen, hogedruklaminaat (HPL voor high pressure
decorative laminates), op alle punten conform met de Europese norm EN-438 en de norm ISO
4586. Het materiaal bezit een ATG en de Aannemer legt een TF voor.
• PANELEN-2 (OPTIE-2): gelamineerde houtvezelplaten
De platen die gebruikt worden om de kast te bouwen, basisstukken, bovenkant, zijkanten, deuren
(en in voorkomend geval de legbladen, laden en aansluitpanelen) bestaan uit houtvezel met een
soortelijk gewicht van minstens 680 kg/m3, dikte 22 mm. De houtvezelplaten zijn bedekt met
decoratieve laminaatplaten, op elkaar geplaatste papiervezelplaten die geïmpregneerd zijn met
onder warmte uitgeharde harsen en onderworpen aan een Polymerisatieproces onder hoge druk
(100 bar) en hoge temperatuur (150°C) en met een gemiddelde dikte van 9/10e. De bindlaag
tussen de houtvezelplaat en de laminaatplaat bestaat uit polyvinyllijm. Het is verboden om
contactlijmen te gebruiken. Deurbladen, smalle kanten en rug bedekt met laminaat.

UITVOERING / VERWERKING
• Het inbouwmeubilair moet voldoen aan de voorgeschreven samenstelling van de diverse
elementen, volgens de bijgevoegde detailplannen per type, voor wat betreft de indeling, de
afmetingen, de afwerking en de materialen;
• Het meubilair wordt zodanig geplaatst dat het een onvervormbaar geheel vormt en dat
accidentele verplaatsingen vermeden worden;
• De kasten sluiten zorgvuldig aan op de aangrenzende constructies;
• De elementen worden waterpas geplaatst en verbonden door middel van draadstangen, waarvan
de koppen bedekt worden met kapjes uit PVC;
• De sokkels van de kasten zijn afgestemd op de onregelmatigheden in de vloerbedekking;
• De opgehangen elementen worden stevig en onzichtbaar aan de muur bevestigd door middel van
een regelbare ophangingsinrichting;
• De zijden van de kasten die niet ingebouwd zijn en zichtbaar blijven, moeten dezelfde afwerking
krijgen als de fronten van de kasten;
• De voegen tussen de muur en de kasten en tussen de sokkel en de vloerbedekking worden
gedicht met elastische kit op basis van niet-zure en schimmelwerende sanitaire siliconen in
overeenstemming met [STS 56] (kleur te bepalen door de ontwerper)
• Na de afwerking worden de kasten en elementen ontdaan van de etiketten en volledig
schoongemaakt.
• deuren: opening op 180°
• hang- en sluitwerk: monsters worden ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. Het hang- en
sluitwerk zal per type gedefinieerd worden volgens de functie van elke kast.
→Slot: cilinderslot en sleutels/push-release/...
→kruk: U-vormige trekkers in gesatineerd rvs / kunststof knoppen /..
→ paumelles: 2 per deur indien hoogte <1m / 3 per deur indien hoogte >1m.
• ventilatie: Alle kasten moeten worden voorzien met een hoge en lage ventilatie die in de deur
geïntegreerd is. Een "insectenhor" voorzien.
• Alle soepele aansluitvoegen rondom uit silicone zijn begrepen in de prijs van de meubels.
• mechanische bevestiging aan de wanden. De bevestigingsschroeven zullen worden verborgen
door elementen uit kunststof in een kleur die past bij die van het bevestigde paneel.
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METINGSWIJZE
Volgens meetstaat, netto hoeveelheden, met inbegrip van alle toebehoren, verbindingsstukken en
bevestigingsmiddelen vloer/muren.

58.7

Binnenmeubilair - Bijzondere elementen

58.79

Binnenmeubilair - Bijzondere elementen

58.79.2 Scheidingswanden en -deuren, opgehangen
58.79.2a Dunne scheidingswanden en -deuren uit decoratief massief laminaat
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Levering en plaatsing van scheidingswanden met deuren.

- Ligging
Sanitaire lokalen, volgens plannen, meetstaten en details van de architect.

MATERIALEN
PANELEN:
Scheidingswanden en deuren uit decoratief massief laminaat, bestaande uit platen uit
thermohardende harsen, hogedruklaminaat (HPL voor high pressure decorative laminates), op alle
punten conform met de Europese norm EN-438 en de norm ISO 4586. Het materiaal bezit een ATG
en de Aannemer legt een TF voor.
De platen bestaan uit HPL laminaat uit lagen cellulosevezels (papier) die geïmpregneerd zijn met
thermohardende harsen en gebonden zijn volgens een hogedrukprocedé.
Het materiaal is homogeen, niet poreus (≥ 1,35 g/cm³), voor 60% samengesteld uit papier en de
resterende 40% uit thermohardende harsen (fenolformaldehyde voor de kern en melamine voor
de 2 vlakken).
De platen beantwoorden aan de volgende kenmerken:
• De plaat is geschikt om in een vochtige omgeving te worden gebruikt, is gemakkelijk te
onderhouden, schok-, kras- en hittebestendig. Deze onbreekbare en antibacteriële plaat is geschikt
voor lokalen waar hoge eisen op het vlak van hygiëne gelden en die frequent schoongemaakt
worden.
• Het niet-poreuze oppervlak heeft een stabiele kleur die bestand is tegen alle oplosmiddelen en
verdunningsmiddelen zonder functionele of esthetische schade aan het oppervlak. Het oppervlak is
zonder poriën, wat het onderhoud gemakkelijk maakt en een grote weerstand tegen corrosieve
detergenten biedt.
• Zwarte kern met een dikte van 13 mm.
• Brandklasse M2

UITVOERING / VERWERKING
Elk geheel wordt op maat vervaardigd. De standaardhoogte van de fronten en de zijwanden
bedraagt 2,10m.
De hokjes worden in een heel stabiel geheel gemonteerd door middel van alle onontbeerlijke
versterkingen, bevestigingen en steunen uit roestvaste materialen, die een minimum aan
onderhoud vergen.
Kleur en korrel te kiezen door de Ontw. op basis van het volledige gamma van de fabrikant, tot 4
kleuren voor het gehele project. Monsters ter goedkeuring voor te leggen aan de Ontw. vóór
uitvoering.
Kenmerken:
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• afstand tot de vloer regelbaar van 100 tot 140 mm
• niet-zichtbare schroeven uit rvs
• afgeronde kanten, geen uitspringende randen.
• De wanden worden altijd loodrecht en horizontaal geplaatst.
• Poten Ø 20mm uit roestvast staal 316.
• Vijzel uit roestvast staal 316 en rozet uit nylon.
• Uiterst stijve verbinding poot/wand, met draadstang M10 die in de stijlen wordt ingebracht.
• Nuttige breedte van de deuren: 63cm en 93cm (hokjes PBM)
• De deurpanelen zijn uitgerust met drie paumelles in nylon, versterkt door een stalen kern,
waarvan één, met veer, instaat voor de automatische sluiting van de deuren.
• Elke deur bezit twee deurknoppen en een draaigrendel met vrij/bezet-aanduiding die langs
buiten ontgrendeld kan worden in geval van nood. Het geheel bestaat uit nylon en bezit
onzichtbare bevestigingen. geïntegreerde geluiddempende neopreendichting.
• Voor hokjes met een uitspringende hoek, wordt de hoek bekleed met een afgerond hoekprofiel.
• De wanden zijn versterkt met een stabiliserend bovenprofiel (60/ 40 mm)
• De U-profielen voor de bevestiging aan de muren en de middenstijlen (30/20 mm).
• Elk wc-hokje is uitgerust met twee geschikte kledinghaken en een houder voor wc-papierrollen in
rvs 316, modellen voor te leggen aan de Ontw., begrepen in het dossier ST.

METINGSWIJZE
Volgens meetstaat, netto hoeveelheden, met inbegrip van alle toebehoren, verbindingsstukken en
bevestigingsmiddelen vloer/muren.

58.9

Reglementaire signaletiek

58.91 Pictogrammen
58.91.1 Pictogrammen
58.92.7a Pictogrammen en kaders voor plannen van de verdiepingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft onveranderlijke pictogrammen uit kunststof die geschikt zijn voor gebruik buiten en
binnen. Ze mogen deel uitmaken van een modulair systeem met verscheidene profielhoogten en
onafhankelijk van elkaar of onderling gecombineerd worden.
De modellen en opschriften moeten vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Ontw.
Het werk omvat meer bepaald:
- de studie en de levering van de plannen van de signaletiek
- de vervaardiging en de levering van de reglementaire verdiepingsplannen en pictogrammen
- de plaatsing van al de reglementaire signaletiek
- alle toebehoren en bevestigingsmiddelen en alle bijhorigheden

MATERIALEN
- Algemene kenmerken
Kader voor plan van de verdieping:
· Dubbel glas, A3-formaat: – 42cm / 29,7cm
· In de glasplaten zijn 4 gaten geboord voor de plaatsing van de schroeven
· De randen van de glasplaten zijn doorboord
· Roestvaststalen schroeven met "varkensneus" kop met afstandhouder van 12mm. Diameter
12 mm
· Het werk omvat ook het afdrukken van de plannen door de aannemer en het aanbrengen van
de plannen in het signaletiekelement.
De aan de plafonds opgehangen pictogrammen bestaan uit:
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·

Platen van geanodiseerd aluminium met een dikte van minstens 1.5 mm, waarop het
pictogram dubbelzijdig is afgedrukt.
· een set toebehoren in roestvast staal voor de bevestiging van de 2 platen onderling (rvs
schroeven) en de bevestiging van het geheel aan de drager: de hangstangen bestaan uit buizen
van geborsteld rvs met een diameter van +/-18mm.
De andere pictogrammen:
· Platen van geanodiseerd aluminium met een dikte van minstens 1.5 mm, waarop het
pictogram enkelzijdig is afgedrukt.
· Het geheel is gelijmd en vertoont een perfecte afwerking.
BIJZONDERHEDEN
Signaletiek voor evacuatieweg:
· de van kracht zijnde normen en voorschriften en de compartimenteringsplannen.
· Voorstel op te stellen door de aannemer.
Signaletiek voor lifthal en trappenhuizen:
· 1 stuk per lifthal, en verdieping van trappenhuizen duidt het nummer van de betrokken
verdieping aan
Verplichte signalisatie voor specifieke lokalen:
· Volgens de van kracht zijnde normen en voorschriften, de lokalen met de volgende
bestemmingen :
· Hydranten, brandblussers en andere brandbestrijdingsmiddelen
· Verdeelborden
· Technische lokalen
· Nrs van de technische kokers op deuren, toegangsdeurtjes

METINGSWIJZE
- meetcode:

met inbegrip van alle toebehoren en bevestigingsmiddelen.
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Loten: Groepen: -

Lokalisatie:

De Rooverelaan 9 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Aanbestedende overheid
(AO)

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Ontwerper (Ontw.):

B612 Associates
Waterloosesteenweg 1253 1180 Ukkel
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8

T8 Schilderwerken / Oppervlaktebehandelingen
BESCHRIJVING
De diverse schilderwerken en oppervlaktebehandelingen zullen verplicht uitgevoerd worden met
hetzelfde merk en productgamma voor alle werken van dezelfde aard: verf op hout binnen, verf
op hout buiten, warmlakken binnen, warmlakken buiten, enz.

81

Binnenschilderwerken en -behandelingen
BESCHRIJVING
Deze post "binnenschilderwerken" omvat alle leveringen en werken die onontbeerlijk zijn voor het
realiseren van de voorziene schilderwerken binnen het gebouw, teneinde een perfect afgewerkt
werk te verkrijgen.
De eenheidsprijzen uit deze post moeten altijd, hetzij in hun totaliteit, hetzij volgens uitsplitsing in
de samenvattende meetstaat, het volgende omvatten:
• de plaatsing van de nodige stellingen of ladders en al het gereedschap om een veilige en
efficiënte uitvoering van de schilderwerken mogelijk te maken;
• het stofvrij maken van de lokalen waarin geschilderd of behangen wordt;
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• alle voorzorgsmaatregelen om beschadigingen aan het gebouw en het meubilair te voorkomen,
d.w.z. het beschermen van alle niet te schilderen delen (bedekken, afplakken…), het demonteren
en terugplaatsen van de dekplaatjes van elektrische schakelaars, krukken en rozetten van deuren
en vensters, enz.;
• in het geval van een renovatie, eventueel het uitvoeren van bepaalde werken om de ondergrond
in goede staat te herstellen die door de schilder kunnen worden uitgevoerd, bv. het voorafgaand
verwijderen van loszittende delen van bestaande bekledingen…;
• het eventueel voorafgaand aanbrengen van de gevraagde kleurmonsters;
• het uitvoeren van de voorbereiding van de ondergrond, bijvoorbeeld ontstoffen, ontvetten van
het te schilderen oppervlak, de opvullingen, bijwerken met plamuur... ;
• het aanbrengen van alle door het bijzonder bestekbestek of de fabrikant voorgeschreven gronden afwerklagen;
• het verwijderen van afplaktape, het verwijderen van vlekken of verfspatten, het wegvoeren van
al het door de werken voortgebrachte afval... ;
• de bescherming van de geschilderde bouwdelen tot de voorlopige oplevering;
• het eventueel zorgvuldig aanbrengen van kleine retouches;
• de bouwheerAanbestedende Overheid en/of de ontwerper behoudt zich het recht voor om aan
de fabrikant te vragen om te controleren of de op de bouwplaats gebruikte producten
overeenkomen met de technische fiches van het voorgeschreven product.

MATERIALEN
Keuze van de materialen
• Alle gebruikte producten en materialen zullen geschikt zijn voor de toepassing waarvoor ze
bestemd zijn en zullen onderling en met de staat van de ondergrond verenigbaar zijn. In het geval
van een combinatie van verscheidene verflagen (grondlaag, tussenlaag, afwerklaag), wordt de term
"verfsysteem" gebruikt.
• Men kan uitgaan van het principe dat een dergelijke combinatie van producten optimaal is
wanneer ze door één fabrikant wordt aanbevolen [TV 249]. Het verfsysteem omvat ook de
plamuurwerken van de schilder, die deel uitmaken van de voorbereiding van de ondergrond. Het
betreft het geheel van componenten die toelaten op het eindresultaat te bereiken.
• De keuze van een verf, en in het bijzonder van het bindmiddel van de verf, is afhankelijk van de
toepassing, maar ook van de vorige verflagen (oude bekleding of grondlaag) [TV 249]. In [TV 249]
paragraaf 4.2 wordt een tabel van de verenigbaarheid van de diverse bindmiddelen voorgesteld.
• Voor verschillende toepassingen (ondergronden), zijn verscheidene verfsystemen mogelijk. [TV
249] geeft in paragraaf 4.1 een overzicht van de beschikbare verftypes voor de meest courante
toepassingen. [TV 249] paragraaf 2.1.2 geeft ook een beschrijving van veelgebruikte bindmiddelen
in de verfsector.
• In geval van twijfel over de juiste keuze van de voorgeschreven materialen, zal de aannemer
vooraf inlichtingen inwinnen bij de ontwerper en/of de adviseur van de verffabrikant.
De ontwerper heeft het recht om te allen tijde de kwaliteit van de gebruikte materialen te laten
controleren.
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Voor binnen moeten watergedragen verven voorzien worden, evenals voor de vernissen.
• Alle verven moeten een VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) hebben dat in
overeenstemming is met de Europese richtlijn 2004/42/EG van 21/04/04 en het koninklijk besluit
van 7 oktober 2005 – (Koninklijk besluit betreffende de reductie van het gehalte aan vluchtige
organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van
voertuigen (B.S. 19.10.2005)). De in aanmerking te nemen waarden zijn die van fase 2 (2010).
• De aannemer ziet ervan af chloorhoudende afbijtmiddelen te gebruiken. Dit voorschrift geldt ook
voor de reiniging van de borstels en rollen. Gegronde uitzonderingen zullen ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de Ontw. Verfafval wordt verwerkt volgens de geldende wetgeving, de
aannemer waarborgt schriftelijk dat dergelijk afval op conforme wijze zal worden teruggenomen
en verwijderd.
• Voor het reinigen van de borstels, de rollen en andere toestellen, installeert de aannemer
geschikte bakken op de bouwplaats en waarborgt hij de correcte verwerking van residu's en het
afvalwater.
Levering - opslag
• Alle verf- en behandelingsproducten worden aangevoerd in oorspronkelijke en gesloten
recipiënten, die voorzien zijn van de nodige etiketten, met duidelijke vermelding van de naam van
de fabrikant, de naam van het product, de samenstelling, de houdbaarheidsdatum, de
gebruiksaanwijzing en eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen.
• In overleg met de bouwheerAanbestedende Overheid worden ze opgeslagen in een vorstvrij en
afsluitbaar lokaal, zij het echter op risico van de aannemer en onder zijn verantwoordelijkheid. Het
is verboden om hiervoor een reeds afgewerkt lokaal te gebruiken.
• Na uitvoering van de werken, worden de verfoverschotten (zijnde minimum twee liter per
aangebrachte kleur) kosteloos aan de AO overhandigd wanneer hij daarom verzoekt.
Kleuren - monsters
• Voor soortgelijke bouwelementen mogen verschillende kleuren gevraagd worden, zonder
prijstoeslag.
• Tenzij anders vermeld, zullen de kleuren van de afwerklagen door de ontwerper en/of de AO
bepaald worden na voorlegging van NCS- en/of RAL-kleurkaarten, zonder uitsluiting van één of
meer kleuren.
• Om de gewenste kleur te verkrijgen, kan de aannemer verzocht worden om vooraf enkele
monsters uit te voeren van minstens 0,5 m2, op hardboardplaten en/of op de ondergrond, zoals
aangeduid door de ontwerper.
• De ontwerper behoudt zich het recht voor om andere monsters te laten uitvoeren indien de
eerste niet voldoen, en dit zonder meerprijs. Pas na goedkeuring en/of eventuele opmerkingen van
de ontwerper mag de behandeling en/of het schilderwerk aangevat worden.

UITVOERING / VERWERKING
ALGEMEEN
De schilderwerken moeten worden uitgevoerd door geschoolde arbeiders. De aannemer
respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de bepalingen
van het ARAB m.b.t. gezondheidsrisico’s verbonden aan het inademen van schadelijke solventen,
e.d.
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Merk op dat de "Codex over het welzijn op het werk" momenteel geherstructureerd wordt bij het
ARAB om de Europese richtlijnen te integreren.
De aannemer moet alle elementen van de constructie die niet geschilderd zullen worden,
doeltreffend beschermen.
In functie van de aard van de ondergrond en de vereiste afwerking, zal er rekening gehouden
worden met de richtlijnen van de fabrikant met betrekking tot de aanbevolen dikte van de verflaag
(rendement, verdunning), de droogtijden, het te gebruiken gereedschap voor de verwerking...
Voordat een laag mag worden aangebracht, moet de vorige laag perfect droog zijn. Na nat schuren
moet eveneens voldoende droogtijd in acht genomen worden. De tussen- en afwerklagen worden
aangebracht na een voldoende lange droogtijd, in overeenstemming met de specificaties van het
bijzonder bestekbestek.
De aannemer moet ervoor zorgen dat alle aangevatte werken zonder onderbreking worden
voortgezet tot hun algehele voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden, of
bijzondere omstandigheden.
Over het algemeen zijn de volgende aanbevelingen eveneens van toepassing:
• Aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en
rechtlijnig.
• Vlekken - spatten: Bij aanbrenging van verschillende kleuren mogen er geen met het blote oog
waarneembare spatten van een andere kleur voorkomen.
• Onregelmatigheden - aflopers: aflopers van verf en onregelmatigheden moeten worden
voorkomen.
De uitvoering van de soepele elastische voegen van het type acryl of silicone maakt geen deel uit
van de schilderwerken of van de aanneming in haar geheel.
VOORBEREIDEND ONDERZOEK - STAAT VAN DE ONDERGROND
Alvorens de voorbereidingswerken aan te vatten, moet de ondergrond in goede staat zijn en
conform met de van kracht zijnde normen en voorschriften. Men dient meer bepaald ([TV 249]
paragraaf 5.3.1) :
• de problemen verbonden aan de fysica van het gebouw te verhelpen,
• uitbloeiingen te verwijderen, en, indien nodig, de oorzaak ervan te behandelen om te vermijden
dat ze opnieuw verschijnen,
• de vochtproblemen op te lossen,
• ernstige schade te herstellen (barsten, enz.),
• voor de ondergronden uit beton, kalkmelk te verwijderen (door zandstralen, enz.) alsook de
ontkistingsoliën indien die afbreuk doen aan de hechting, de gebreken in het beton te elimineren
of te herstellen (grindnesten, vlakteverschillens, bekistingsbramen, enz.), de gebrekkige voegen te
herstellen (geval van de breedplaten), enz.
• voor gipsplaten, erop toe te zien dat de stukadoor bramen, krassen en overdikten heeft
weggewerkt
• voor gipsblokken (tegels), erop toe te zien dat de plaatser de voegen zorgvuldig glad heeft
afgestreken,
• voor metalen ondergronden, de gebreken verbonden aan lasnaden en de corrosiewerende
primer weg te werken,
• voor houten ondergronden, erop toe te zien dat de schrijnwerker de gaten van
bevestigingsschroeven heeft opgevuld met een product dat overschilderbaar is.
Deze diverse operaties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de schilder of de aanneming
in haar geheel.
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De naleving van de normen en toleranties van de diverse te schilderen ondergronden
(geometrische uitvoeringstoleranties en afwerkingsgraad), alsook de controle ervan, valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de schilder, maar onder die van de
opdrachtgeverAanbestedende Overheid.
De schilder mag echter een verkenning van de ondergrond uitvoeren en, indien nodig, de
opdrachtgeverAanbestedende Overheid aanbevelingen geven over de uit te voeren correcties
en/of de bijzondere voorbereidende werken die nodig zijn om de gewenste afwerkingsgraad te
verkrijgen.
De opdrachtgeverAanbestedende Overheid zal de beroepstak aanduiden die de werken zal
uitvoeren. De kostprijs ervan is voor rekening van de bouwheerAanbestedende Overheid, behalve
degene die het gevolg zijn van een uitvoering die niet overeenstemt met de criteria die
gedefinieerd worden in de documenten die de opdracht regelen ([TV 249] paragraaf 5.1).
VOORSCHRIFT MET BETREKKING TOT DE UITVOERINGSGRAAD VAN EEN NIEUWE ONDERGROND
De werken verbonden aan de voorbereiding van de ondergrond en de aanbrenging van de
afwerkingen door de schilder moeten beantwoorden aan de voorschriften van [TV 249] deel 5.4.2.
Het aantal en de aard van de uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van de ondergrond
(type, toleranties, initiële staat vóór het schilderen…) en het gewenste eindresultaat (zie [TV 249]
delen 5.1 en 5.3). Ze worden bepaald door de uitvoeringsgraad van de schilderwerken.
De uitvoeringsgraden van het schilderwerk zijn als volgt gedefinieerd ([TV 249] paragraaf 5.1):
• Graad I - Basisafwerking: de ondergrond wordt niet gecorrigeerd. Bij dekkende systemen zal het
verfsysteem de ondergrond dekken en kleuren, maar blijft de oppervlaktestaat zichtbaar. Bij
transparante systemen zal het verfsysteem de ondergrond dekken, maar blijft de oppervlaktestaat
zichtbaar. Lokale verschillen in uitzicht, kleur en glans zijn toegestaan.
• Graad II - Standaardafwerking: de ondergrond moet vlak zijn. Oneffenheden (gaten, bramen,
barsten, enz.) worden weggewerkt. Het resultaat van het schilderwerk is gelijkmatig in termen van
glans, dekking en kleur. Transparante systemen moeten gelijkmatig zijn in termen van glans en
kleur. In beide gevallen zijn kleine textuurverschillen toegelaten (niet-gladde oppervlakken).
• Graad III - Afwerking van superieure kwaliteit: De ondergrond moet vlak en glad zijn. Ruwheid
wordt weggewerkt. Het betreft de hoogste uitvoeringsgraad voor de ondergrond en de bekleding.
Het verfsysteem is gelijkmatig glad. Het is ook gelijkmatig in termen van glans, dekking en kleur.
Transparante systemen zijn gelijkmatig glad. Ze zijn ook gelijkmatig in termen van glans en kleur.
Voor de schilderwerken definieert [TV 249] voor elke ondergrond de afwerkingsgra(a)d(en) die
geëist kunnen worden. Bij gebrek aan bijzondere voorschriften in andere delen van het
dossier, wordt uitvoeringsgraad III opgelegd voor glanzende verf, voor matte en gesatineerde verf
wordt uitvoeringsgraad II voorgeschreven, maar kan uitvoeringsgraad III soms nodig zijn.
Sommige oppervlakken kunnen door hun ligging in het gebouw immers meer blootgesteld zijn aan
strijklicht of tegenlicht. Omdat de in het oppervlak aanwezige gebreken in deze omstandigheden
meer zullen opvallen, is het aanbevolen om hier de hoogste uitvoeringsgraad toe te passen. De
waarneming van gebreken, zelfs als ze niet helemaal kan worden uitgesloten, wordt op die manier
beperkt.
De aard en de omvang van de schilderwerken zijn afhankelijk van zowel de kenmerken van de
ondergrond als de gewenste uitvoeringsgraad. Hoe beter de kwaliteit van de ondergrond op het
vlak van aantal onregelmatigheden en vlakheid is, des te bevredigender de verkregen afwerking zal
zijn. Voor uitvoeringsgraden II en III van het schilderwerk dienen er ook strengere
uitvoeringstoleranties te worden voorzien voor de ondergrond en een meer verzorgde afwerking.
Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan het nodig zijn om extra voorbereidingswerken
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uit te voeren om bepaalde onregelmatigheden en/of vlakheidsgebreken te corrigeren teneinde de
gewenste afwerking te verkrijgen.
[TV 249] geeft bovendien aanbevelingen over de afwerkingsgraden van de ondergrond die
voorgeschreven moeten worden in functie van de uitvoeringsgraad van de verf (I, II of III)
(paragraaf 5.3). Voor sommige ondergronden zijn slechts bepaalde uitvoeringsgraden mogelijk (zie
[TV 249] delen 5.3 en 5.4).
VOORSCHRIFT M.B.T. DE UITVOERINGSGRAAD IN GEVAL VAN RENOVATIE
Reeds geschilderde ondergronden
Voor het schilderen van reeds geschilderde ondergronden, is elk geval anders en is het niet
mogelijk om de diverse uit te voeren operaties op duidelijke en nauwkeurige wijze te beschrijven.
In de meeste gevallen zal het herschilderen van een ondergrond herstellingswerken en/of
voorbereidingswerken impliceren bovenop degene die beschreven worden voor nieuwe
ondergronden. Ze moeten het voorwerp uitmaken van een nauwkeurige vraag van de
opdrachtgeverAanbestedende Overheid alvorens de uitvoering aan te vatten.
Alvorens over te gaan tot het herschilderen, is een voorafgaande inspectie van de ondergrond en
het bestaande verfsysteem nodig teneinde:
• de eventuele noodzaak van reinigings-, herstellings- of bijwerkingswerken te beoordelen. Een
indicatieve en niet-beperkende lijst van de operaties die tijdens deze werken kunnen worden
ondernomen, wordt gegeven in [TV 249] in paragraaf 5.5. Deze operaties kunnen cumulatief zijn. In
sommige gevallen kan het nodig zijn om sterk beschadigde elementen te vervangen;
• om de uitvoeringsgraad van het uit te voeren schilderwerk te bepalen (I, II of III). Het zal niet
altijd mogelijk zijn om de initiële afwerkingskwaliteit te evenaren of te vergroten indien de staat
van de ondergrond dat niet toelaat.
In sommige gevallen zullen de oude films verwijderd moeten worden, indien hun staat dat vergt
(hechting, beschadiging). De verwijderingstechnieken die overwogen kunnen worden, staan
beschreven in [TV 249] in paragraaf 5.5. Na herstelling van de ondergrond, zijn de stappen van
voorbereiding en afwerking soortgelijk als voor nieuwe ondergronden.
Niet-geschilderde oude ondergronden
Voor niet-geschilderde oude ondergronden, zijn de operaties van voorbereiding en afwerking
soortgelijk aan die van nieuwe ondergronden. De algemene aanbevelingen die er eerder voor
geformuleerd werden, zijn eveneens van toepassing.
Alvorens de schilderwerken aan te vatten, moet de ondergrond hersteld worden. In dat kader
kunnen bijkomende reinigings- en/of lichte herstellingswerken nodig blijken. De schilder zal een
voorafgaande inspectie van de ondergrond uitvoeren om te bepalen welke werken uitgevoerd
moeten worden.
Deze aanvullende werken zijn soortgelijk als degene die uitgevoerd moeten worden in het kader
van een herschildering. Wanneer de elementen zwaar beschadigd zijn, kan het nodig zijn om ze te
vervangen. Deze prestaties vallen niet onder de bevoegdheid van de schilder of de aanneming in
haar geheel.
VOORWAARDEN VAN TEMPERATUUR EN RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD BIJ DE UITVOERING
De schilderwerken mogen in geen geval uitgevoerd worden in ongunstige omstandigheden. De
schilder moet op zijn kosten en verantwoordelijkheid, de temperatuur en vochtigheidsgraad van de
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te schilderen ondergrond onderzoeken, zodat een goede hechting wordt verzekerd. Hij zal de
ontwerper op de hoogte brengen van zijn bevindingen.
De binnenschilderwerken worden uitgevoerd in een stofvrije en voldoende geventileerde
omgeving. De verf wordt aangebracht bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C en een relatieve
vochtigheidsgraad van maximum 85%, tenzij de verffabrikant uitdrukkelijk een afwijking toestaat
([TV 249] paragraaf 5.2).
De ondergrond moet ook voldoende droog zijn. De voorwaarden van vochtigheid die toegelaten
zijn voor het aanbrengen van de verf in functie van het type ondergrond zijn vermeld in de
onderstaande tabel ([TV 249] paragraaf 5.2).
EISEN VOOR HET VOCHTGEHALTE VAN DE ONDERGROND VOLGENS HET TYPE VAN
ONDERGROND, BINNEN:
• Gipspleister (gebruik binnen): < 1% van de massa
• Gewoon beton: < 5% van de massa
• Cellenbeton: < 7% van de massa
• Metselwerk: < 3 tot 5% van de massa
• Hout en van hout afgeleide producten: tussen 8 en 12% van de massa (gebruik binnen)
BESCHERMINGSMAATREGELEN
Alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden om beschadiging of bevuiling van niet te
schilderen delen, vloeren, meubilair, enz. te voorkomen. De aannemer beschermt al deze
elementen doeltreffend met beschermingsfolie, door afplakken...
De schilder houdt rekening met het feit dat het hang- en sluitwerk van het schrijnwerk en de
afdekplaatjes van stopcontacten en schakelaars reeds geplaatst kunnen zijn. Waar nodig voor een
perfecte uitvoering worden ze gedemonteerd en teruggeplaatst na de schilderwerken.
Steigers en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel zonder dat materialen
uit de drager genomen worden. Er mag geen enkel gat worden gemaakt zonder voorafgaande
toelating van de ontwerper. Herstellingen zullen volkomen onzichtbaar zijn.
Het is ten strengste verboden om afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken,
uitgietbakken, putjes… die zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in
eigen recipiënten, die hij buiten de bouwplaats zal wegvoeren en op reglementaire wijze zal
storten.
Na het beëindigen van de schilderwerken wordt de bouwplaats opgeruimd en worden alle
beschermingsmiddelen verwijderd. Alles wordt schoongemaakt en ontdaan van alle verfvlekken en
-spatten.
Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om
personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het
spannen van koorden of het plaatsen van afsluitingen.
Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op
zijn verantwoordelijkheid en worden onmiddellijk hersteld.
VEILIGHEID
In overeenstemming met het VGP, opgesteld door de veiligheidscoördinator en bij dit bijzonder
bestekbestek gevoegd. Alle richtlijnen en de concrete aanwijzingen van de coördinatorverwezenlijking worden nauwgezet nageleefd. Meer bepaald worden de geschikte
voorzorgsmaatregelen getroffen wanneer schadelijke producten of oplosmiddelen gebruikt
worden.
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CONTROLES
Oplevering van de werken
De binnenafwerkingen moeten worden gekeurd bij daglicht, met "het blote oog", op een afstand
van 2 m en loodrecht op het oppervlak. De oplevering van de werken mag niet plaatsvinden met
indirecte verlichting of strijlicht ([TV 249] paragraaf 5.1). Een andere controlemethode dan de
voorgestelde methode wordt niet toegelaten.
Duurzaamheid - Waarborgen
Indien er zich één of meer gebreken voordoen binnen een waarborgtermijn van 12 maanden na de
voorlopige oplevering, zal de aannemer / schilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen
uitvoeren die de ontwerper en de bouwheerAanbestedende Overheid nodig zullen achten. In
voorkomend geval moet de verf worden verwijderd en het werk worden herbegonnen.
Herstelde of gerestaureerde werken zijn onderworpen aan een nieuwe waarborgtermijn. Een nietuitputtende lijst van de aantastingen van verffilms, de mogelijke oorzaken en de toe te passen
oplossingen wordt gegeven in [TV 249] paragraaf 8.1.

81.1

Binnenschilderwerken op poreuze minerale
ondergronden (beton, betonblokken, gebakken aarde,
bepleisteringen, gipsplaten)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft verfsystemen die binnen aangebracht worden op poreuze minerale ondergronden
(bepleistering, gipsblokken, gipskartonplaten, beton, metselwerk...). Dit deel voorziet alle werken
voor de voorbereiding van de ondergrond en de aanbrenging van de afwerkingen.

MATERIALEN
Het verfsysteem voor binnen bestaat onder andere uit:
• plamuur om de voorbereiding van de ondergrond uit te voeren: opvullen (gaten, barsten…),
plamuren...
• een grondlaag. De grondlaag maakt de hechting van het verfsysteem op de ondergrond en de
impregnering van de ondergrond mogelijk.
• in voorkomend geval één of meer tussenlagen.
• een afwerklaag. Deze verf vormt de laatste laag van de verffilm.
De tussen- en afwerklagen bestaan gewoonlijk uit dezelfde verf.

UITVOERING / VERWERKING
Zie art. 81.
De voorschriften van de fabrikant worden stipt opgevolgd, zowel voor de voorbereiding van de
ondergronden als voor het eigenlijke schilderwerk.

81.12 Binnenafwerkingen / -decoraties van de wanden (muren en
plafonds)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van de verven die aangebracht moeten worden. Het
beschrijft de binnenverfsystemen die courant toegepast worden op poreuze minerale
ondergronden (binnenbepleisteringen, gipsblokken, gipskartonplaten, beton, metselwerk,.. ).
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MATERIALEN
Bij de binnenverven onderscheidt men watergedragen verven (het oplosmiddel is water) en
oplosmiddelgedragen verven (ander oplosmiddel dan water). Bij de watergedragen verven wordt
er nog een onderscheid gemaakt tussen minerale en organische verven.
De norm [NBN EN 13300] definieert de kenmerken van de watergedragen verven voor
binnengebruik op het vlak van het voornaamste gebruik (decoratie of bescherming), chemische
aard van het bindmiddel, glans (mat, gesatineerd, glanzend), maximale korrelgrootte, weerstand
tegen afslijting in natte toestand (weerstand tegen herhaald afwassen) en contrastverhouding
(dekkend vermogen).
De glansgraadklassen
die gedefinieerd worden door de norm [NBN EN 13300] worden herhaald in de onderstaande
tabel. Afhankelijk van de fabrikanten kan de klasse "gesatineerd" ook worden aangeduid als "halfglanzend", en de klasse "heel mat" als "fluweelachtig" of "mat fluweelachtig". De meting moet
worden uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 2813].
Glansklassen volgens [NBN EN 13300]
Benaming - Invalshoek (°) - Reflectie (refl.)
• Glanzend: 60° ≥ refl. 60
• Gesatineerd: 60° ≤ refl. 60
• Gesatineerd: 85° ≥ refl. 10
• Mat: 85° < refl. 10
• Heel mat: 85° < refl. 5
De klassen van weerstand tegen nat schrobben (afwasbaarheid)
die gedefinieerd worden door de norm [NBN EN 13300] worden herhaald in de onderstaande
tabel. De meting wordt uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 11998]
Klassen van weerstand tegen vochtig afslijten (afwasbaarheid) volgens [NBN EN 13300]
Beschrijving volgens de klasse van weerstand tegen vochtig afslijten
• Klasse 1: < 5µm na 200 wrijvingen
• Klasse 2: tussen 5µm en 20µm na 200 wrijvingen
• Klasse 3: tussen 20µm en 70µm na 200 wrijvingen
• Klasse 4: < 70µm na 40 wrijvingen
• Klasse 5: ≥ 70µm na 40 wrijvingen
De klassen van dekkend vermogen
De contrastverhouding voor witte of pastelkleurige bekleding gedefinieerd door de norm [NBN EN
13300] wordt herhaald in de onderstaande tabel. De meting wordt uitgevoerd volgens de norm
[NBN EN ISO 6504-3].
Klassen van dekkend vermogen (contrastverhouding voor witte of pastelkleurige bekleding)
volgens [NBN EN 13300]
Contrastverhouding volgens de Klasse van dekkend vermogen
• Klasse 1: ≥99,5
• Klasse 2: tussen 98 en 99,5
• Klasse 3: tussen 95 en 98
• Klasse 4: < 95
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81.12.2 Watergedragen binnenverven
81.12.2a Watergedragen binnenverven op minerale muren en plafonds
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Dit artikel beschrijft de technische kenmerken van de glanzende of gesatineerde acrylverven die
moeten worden aangebracht, alsook hun aanbrengwijze.

MATERIALEN
Acrylharsen worden courant gebruik in binnendecoratie. Hun voornaamste kenmerken worden
beschreven in paragraaf 2.1.2 van [TV 249].
Gesatineerde of glanzende watergedragen acrylverven vallen onder de norm [NBN EN 13300] (zie
artikel 81.12). Hun weerstand tegen nat schrobben is gewoonlijk van klasse 1. Hun dekkend
vermogen is gewoonlijk van klasse 2.
De specificaties verbonden aan de verf worden als volgt gepreciseerd:
• Referentie ondergrond: gipsplaten of pleisterwerk
• kleur: naar keuze van de Ontw.
• Glans: gesatineerd
• Weerstand tegen nat schrobben (afwasbaarheid): Klasse 1
• Dekkend vermogen: Klasse 2

METINGSWIJZE
De Aannemer houdt zich aan het borderel van de afwerkingen, meetstaten en plannen.
Netto-oppervlakte. Verticale wanden: netto-oppervlakte, alle uitsparingen van meer dan 0,5 m2
worden afgetrokken. De dagstukken en het lijstwerk zijn inbegrepen, maar worden niet
afzonderlijk geteld.

81.12.2x Vinylverven voor binnen (zonder oplosmiddelen)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Witte "latex"verf, voor regelmatige binnenoppervlakken, zoals metselwerk en beton, en voor
gladde binnenoppervlakken, zoals bepleisteringen, bouwdelen van gipsplaten en dergelijke, op
muren en op plafonds.
Uitvoeringsgraad "I" volgens TV 159.
Dit werk omvat de voorbereiding van de ondergronden, de herstellingen, de doeltreffende
bescherming van de oppervlakken die niet bestemd zijn om geschilderd te worden, de levering en
de volledige aanbrenging van het verfsysteem, met inbegrip van de retouches na de werken van de
andere beroepstakken.
Het volledig schilderen van bepaald steunbeslag van uitrustingen voor speciale technieken en van
bepaalde binnenleidingen in PVC, die in te schilderen wanden bevestigd worden, moet in de
opgegeven prijs begrepen zijn; de betrokken elementen worden te gelegener tijd door de Architect
bepaald.

UITVOERING / VERWERKING
• Opvulproducten:
Op ruwe ondergronden: fijne cementmortel waaraan acrylharsen toegevoegd zijn in de door de
fabrikant van het product voorgeschreven verhouding.
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Op gladde ondergronden: witte plamuur op basis van acryl- of vinylharsen in emulsie.
Primers:
Grondlaag op minerale ondergronden = fixeermiddel op basis van een acrylpolymeerdispersie,
oplosmiddelvrij, waterafstotend, kleurloos en geurloos, die diep in de ondergronden dringt.
Verdunningsmiddel: water.
Voornaamste technische kenmerken van het onverdund product :
• Soortelijk gewicht: ³ 1,05 kg/l
• Droog extract, in volume: ³ 25%
• droog extract, in gewicht: ³ 30%
• Maximaal VOS-gehalte: zie de gemeenschappelijke bepalingen.
• Maximale droogtijd (bij +20°C en RV 65%): overschilderbaar na 4 uur.
Op ondergronden uit metaal en kunststof = universele primer, witte kleur.
AFNOR-indeling : familie I – Klasse 7 b2.
Verdunningsmiddel: water.
Voornaamste technische kenmerken van het onverdund product :
• soortelijk gewicht (voor witte kleur) : minimum 1,4 g/cm3
• droog extract, in volume (voor witte kleur) : minimum 50%
• maximaal VOS-gehalte van het product bij levering : ≤ 130 g/liter
(product van categorie A/i, type PA)
Verf:
Matte verf, zeer dekkend, op basis van een vinyl-acetaat dispersie, zwakke geur en weinig emissies,
oplosmiddelvrij, zonder weekmakers; witte kleur.
Weerstand tegen vochtig afschuren : klasse 2 (NBN EN 13300).
Pigmenten: titaanoxide, natuurlijke vulmiddelen
Verdunningsmiddel: water.
Voornaamste technische kenmerken van het onverdund product :
• Soortelijk gewicht: ca. 1,50 kg/l
• droog extract, in volume (voor witte kleur) : minimum 35%
• dekkend vermogen (DIN EN 13300) : klasse 2 voor een rendement van ca. 7 m2/l
• maximaal VOS-gehalte van het product bij levering : ≤ 3 g/liter (product van categorie A/a, type
PA)
Maximale droogtijd (bij +23°C en RV 50) : overschilderbaar na 4 uur.
Uitvoeringswijze:
De afwerkingsgraad komt overeen met uitvoeringsgraad "I" volgens TV 159 die als referentie geldt.
Gewone voorbereiding van de ondergronden met naleving van de aanwijzingen van de
verffabrikant, omvattende borstelen, verwijderen van vet, ontkistingsmiddelen, afdruipingen van
kalkmelk en losse deeltjes, alsook alle bepalingen van de referentie-TV.
• Opvullen van de grootste gebreken in de ondergronden.
• Bij uiteenlopende ondergronden die alkalische reacties vertonen : neutralisatie tot pH 7;
Omgevingsvoorwaarden bij het aanbrengen van de primer en de verf : temperatuur tussen +5°C en
+35°C, relatieve vochtigheidsgraad ≤ 85%.
• Aanbrengen van de primer op minerale ondergronden, in één laag van het product dat verdund
is met helder water in een verhouding van 1:1, naar rato van minimum 12 m2/l, dikte van de droge
film minstens 35 micron.
• Aanbrengen van de universele primer op de andere ondergronden.
B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 12 van 23

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 8 – SCHILDERWERKEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

• Aanbrengen van de onverdunde afwerkverf, in één of twee lagen, met in totaal minstens 250
ml/m2 ; de ondergronden moeten volledig bedekt zijn.
• Voor grote oppervlakken is het de aannemer toegestaan om de verf met het pistool aan te
brengen, op voorwaarde dat hij de bouwdelen die niet behandeld moeten worden doeltreffend
beschermt ; in ieder geval moeten de regels van het vak in acht genomen worden, en meer
bepaald : bescherming van de vloeren en andere elementen, onmiddellijk verwijderen van spatten,
retouches aan andere geschilderde elementen indien nodig.

SPECIFIEKE CONTROLES
Voorafgaande technische keuring van de diverse producten aan de hand van gedetailleerde
technische fiches die een gebruiksaanwijzing omvatten.
Controle van de goede voorbereiding van de ondergronden.
Controle van de algemene aanbrenging en van het dekkend vermogen van de verf.

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN
• TV 159 "Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (gebouwen en burgerlijke
bouwkunde). Ondergronden, systemen en schilderwerken » : enkel voor het voorbereiden van de
ondergronden en voor de afwerkingsgraad.
• NBN EN 13300: 2001 "Verven en vernissen - Watergedragen verf en verfsystemen voor wanden
en plafonds binnen - Indeling" + AC: 2002.

METINGSWIJZE
De Aannemer houdt zich aan het borderel van de afwerkingen, meetstaten en plannen.
Per netto m2, openingen kleiner dan 0,5 m2 niet afgetrokken, afzonderlijk voor muren en plafonds,
zonder onderscheid naar ondergrond.

81.2

Binnenverven op ondergronden uit hout en van hout
afgeleide materialen (loofhout, naaldhout, exotisch
hout, platen)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft verfsystemen die binnen aangebracht worden op ondergronden uit hout of van hout
afgeleide materialen. Dit deel voorziet alle werken voor de voorbereiding van de ondergrond en de
aanbrenging van de afwerkingen.

MATERIALEN
Het verfsysteem voor binnen bestaat onder andere uit:
• plamuur om de voorbereiding van de ondergrond uit te voeren: opvullen (gaten, barsten…),
plamuren…
• een grondlaag. De grondlaag maakt de hechting van het verfsysteem op de ondergrond en de
impregnering van de ondergrond mogelijk.
• in voorkomend geval één of meer tussenlagen.
• een afwerklaag. Deze verf vormt de laatste laag van de verffilm. De afwerklaag kan esthetische
en/of beschermende functies hebben.
De tussen- en afwerklagen bestaan gewoonlijk uit dezelfde verf.
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UITVOERING / VERWERKING
Zie art. 81.
De voorschriften van de fabrikant worden stipt opgevolgd, zowel voor de voorbereiding van de
ondergronden als voor het eigenlijke schilderwerk.

81.22 Binnenafwerkingen / -decoraties van oppervlakken uit hout
(binnenschrijnwerk, muren, plafonds)
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Deze subtitel beschrijft de kenmerken van de verven die moeten worden aangebracht. Hij betreft
de verfsystemen die binnen aangebracht worden op ondergronden uit hout of van hout afgeleide
materialen (platen... ).

MATERIALEN
Onder de binnenafwerkingen die aangebracht kunnen worden op hout en van hout afgeleide
materialen, onderscheidt men de watergedragen afwerkingsproducten (het oplosmiddel is water)
en de oplosmiddelgedragen afwerkingsproducten (ander oplosmiddel dan water). Er wordt ook
een onderscheid gemaakt tussen verf, vernis en beits. Deze verschillende systemen worden
gedefinieerd in [TV 249] paragraaf 5.3.3.3 en afdeling 9, maar ook in de norm [NBN EN 927-1] en
[NBN EN ISO 4618-1].
De norm [NBN EN 927-1] definieert de technische kenmerken van de verven en vernissen voor het
hout in termen van gebruik (maatschommelingen van het hout ten gevolge van de opslorping of
het verlies van water), dikte, dekkend vermogen (ondoorzichtig, semi-transparant, transparant),
glans en blootstellingsvoorwaarden (mild, matig, streng). Het dekkend vermogen is afhankelijk van
de aard van de afwerking (verf, vernis, beits). Verven zijn altijd ondoorzichtig.
De glansgraadklassen
die gedefinieerd worden door de norm [NBN EN 927-1] worden herhaald in de onderstaande tabel.
De meting wordt uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 2813].
Glansklassen volgens [NBN EN 927-1]
Reflectie (refl.) onder een invalshoek van 60°
• Hoogglanzend: refl. 80 <
• Glanzend: refl. < 80
Halfglanzend: 35 < refl. < 60
• Semi-Mat: 10 < refl. < 35
• Mat: refl. < 10
De dikteklassen (dikte van de droge film)
die gedefinieerd worden door de norm [NBN EN 927-1] worden herhaald in de onderstaande tabel.
De dikte van de film is afhankelijk van het droog extract en het rendement van de afwerking. De
meting wordt uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 2808].
Dikteklassen (droge film) volgens de norm [NBN EN 927-1]
• Klasse Zeer klein: Dikte minder dan 5 µm
• Klasse Klein: Tussen 5 µm en 20 µm
• Klasse Gemiddeld: Groter dan 20 µm tot 60 µm
• Klasse Groot: Dikte groter dan 60 µm
De klassen van dekkend vermogen
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die gedefinieerd worden door de norm [NBN EN 927-1] worden herhaald in de onderstaande tabel.
• Ondoorzichtig: De verfsystemen verbergen verplicht alle kleuren en alle motieven van een
ondergrond, maar zonder het oppervlakteprofiel te verbergen
• Semi-transparant: De verfsystemen verbergen het houtoppervlak niet volledig
• Doorzichtig: De verfsystemen laten het houtoppervlak zichtbaar

81.22.1 Watergedragen binnenafwerkingen / -decoraties
81.22.1a Watergedragen binnenverven op houten oppervlakken
(binnenschrijnwerk, muren, plafonds)
METINGSWIJZE
De Aannemer houdt zich aan het borderel van de afwerkingen, meetstaten en plannen.

81.22.1y Watergedragen binnenverven op houtwerk
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Verf op houtwerk – watergedragen, gesatineerde, krasvaste lakverf op basis van acrylpolyurethaan
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat hang- en sluitwerk absoluut
verwijderd moet worden voordat de verf wordt aangebracht.
Voorbehandeling
De gebreken van het te behandelen hout controleren en onzuiverheden zoals vuil, vet,
mortelresten, enz. volledig verwijderen.
Het vochtgehalte van het hout bedraagt maximum 14% aan de oppervlakte en 16% in de kern van
het hout.
De eventuele primerlagen die in de werkplaats werden aangebracht worden gecontroleerd. Indien
deze lagen onvoldoende hechten, dan worden ze volledig verwijderd.
Tenzij anders aangeduid, moet het te behandelen oppervlak, alvorens een nieuwe laag aan te
brengen, altijd geschuurd worden met een schuurspons na een bestrijking en/of herstelling en
voordat een nieuwe laag wordt aangebracht. Na het schuren, goed ontstoffen.
De volledige oppervlakte grondig ontvetten. Goed laten verdampen en/of drogen alvorens het
werk voort te zetten.
De kleur van de voorgaande laag moet worden afgestemd op de kleur van de afwerklaag.
Het acryllaksysteem in waterige dispersie moet altijd aangebracht worden met de rol of de borstel
met synthetische haren. De aanbevolen hoeveelheid acrylproduct per m² moet nauwgezet
nageleefd worden om de gewenste aanbrengingskenmerken te verkrijgen (vloeiing, dekkend
vermogen en open tijd), alsook de nodige beschermingsdikte.
In geval van kleine herstellingen of bestrijking tot maximum 500 micrometer per laag, een geurloze
en sneldrogende bestrijking van 100% acryl in dispersie aanbrengen. Na ca. 3 uur kan deze
bestrijking worden afgeschuurd en is het oppervlak klaar om een eerste verflaag aan te brengen.
Verfsysteem

B nr. DIDU-ROO0009_001_CDC21.009 - Versie 25/08/2021

P. 15 van 23

2001 – BOUW VAN EEN GEBOUW MET
VERSCHEIDENE FUNCTIES – BESTEK
TECHNISCHE BEPALINGEN – DEEL
ARCHITECTUUR – DEEL 8 – SCHILDERWERKEN

TECHNISCHE BEPALINGEN

Aanbrengen van een ondoorzichtige laag primer in waterige fase op basis van de polyurethaanacryldispersie die gebruik maakt van de hybridentechnologie, verdund met maximum 5%
leidingwater. ca. 95 ml/m² aanbrengen om, na droging, een dikte van 30 micrometer te verkrijgen.
Minstens 4 uur laten drogen.
Vervolgens een ondoorzichtigmakende laag primer in waterige fase op basis van een polyurethaanacryldispersie aanbrengen die gebruik maakt van de hybridentechnologie. ca. 100 ml/m²
aanbrengen om, na droging, een dikte van 30 micrometer te verkrijgen.
Minstens 4 uur laten drogen.
Eindigen met een laag gesatineerde kras- en slijtvaste lakverf op basis van een polyurethaanacryldispersie in waterige fase, in de gewenste kleur. ca. 100 ml/m² aanbrengen om, na droging,
een dikte van 30 micrometer te verkrijgen.
Toepassing:
Ramen, zichtbare houten elementen, deuren, houten dagstukken, plinten...

METINGSWIJZE
De Aannemer houdt zich aan het borderel van de afwerkingen, meetstaten en plannen.

81.3

Binnenverven op metalen ondergronden
BESCHRIJVING
Belangrijk: deze artikelen zijn van toepassing op de behandeling van bouwdelen zowel binnen als
buiten.

81.31

Voorbereiding van het oppervlak van ferrometalen (gewoon,
verzinkt, roestvast, gemetalliseerd, gelegeerd, speciaal staal,
gietijzer)

81.31.3 Oppervlaktebeschermingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Het betreft de voorafgaande beschermingsbehandelingen van de constructies en/of elementen uit
staal, met inbegrip van alle verbindingen en de herstellingen na montage op de bouwplaats. De te
voorziene methode wordt voorgeschreven in het bijzonder bestekbestek.

- Belangrijke opmerkingen
De stukken die volledig omhuld zijn met beton en de contactoppervlakken van de
boutverbindingen met hoge weerstand moeten in principe niet beschermd worden. Ze krijgen
echter een roestwerende behandeling. Op alle vlakken die niet in contact zijn met beton wordt
minstens een roestwerende grondlaag aangebracht (type 0).

UITVOERING / VERWERKING
Alle te behandelen stukken worden ontdaan van hun walshuid en moeten een glad en proper
oppervlak hebben: alle onzuiverheden zoals vet, sporen van roest, bramen, splinters of lasdruppels
worden zorgvuldig verwijderd. De geprefabriceerde elementen worden gegritstraald met staal of
grind of gezandstraald, in overeenstemming met de referentiedocumenten.
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Voor de delen die bestemd zijn om zichtbaar te blijven, worden de onregelmatigheden
weggewerkt met ijzerkit. Na deze voorbehandeling krijgen de elementen van de constructie één
van de volgende systemen ter bescherming tegen corrosie: zie artikelen 81.31.3a tot 81.31.3d.

REFERENTIEDOCUMENTEN
• [NBN EN ISO 1461]
• [NBN EN ISO 14713]
• [NBN 755]
• [NBN EN ISO 2080]
• [NBN EN 13507]
• [NBN EN ISO 12944]
• [NBN EN ISO 3252]
• [NBN EN ISO 2064]
• [NBN EN ISO 3882]
• [NBN EN ISO 4543]
• [NBN EN ISO 8502]
• [NBN EN ISO 8503]
• [NBN EN ISO 11124]
• [NBN EN ISO 11125]
• [NBN EN ISO 11126]
• [NBN EN ISO 11127]

81.31.3a Binnenbeschermingen door verzinking (in de werkplaats) van
ondergronden uit ferrometalen
UITVOERING / VERWERKING
De te behandelen elementen worden vooraf ter goedkeuring aangeduid door de aannemer.
Na de voorbereidende behandelingen volgens artikel 81.31 Voorbereiding van het oppervlak van
ferrometalen (zandstralen, afbijten...), zullen de stalen profielen en de bevestigingselementen
behandeld worden door warmgalvanisering.
De galvanisering gebeurt door onderdompeling in een warm bad volgens de voorschriften van de
volgende normen: [NBN EN ISO 1461], [NBN EN ISO 14713-1] en [NBN EN ISO 14713-2]. De
minimumdikte van de verzinkingsbekleding zal beantwoorden aan de norm EN ISO 1461 met een
minimum van 55 µvoor staal met een dikte tussen 1,5 en 3 mm, van 70 µm voor staal met een
dikte tussen 3 en 6 mm en van 85 µm voor staal met een dikte van meer dan 6 mm.
Tenzij anders aangeduid, moet de verzinking als volgt worden uitgevoerd:
• na het aaneenlassen van de diverse elementen in de werkplaats; nadat alle bewerkingen zoals
zagen, boren, dieptrekken, vormen en reinigen van de lasnaden in de werkplaats uitgevoerd zijn,
maar vóór vastbouten of vastklinken;
• de constructeur zal geen geassembleerde materialen voorstellen; alle bouten, moeren,
onderlegringen met een diameter groter dan of gelijk aan M10 die moeten dienen voor de
verbinding van de warmgegalvaniseerde structuren zullen na het tappen gegalvaniseerd worden
volgens de normen [NBN EN ISO 1461], [NBN EN ISO 14713-1] en [NBN EN ISO 14713-2]; na de
galvanisering mogen de bouten geen bewerking ondergaan die de zinklaag zou kunnen
beschadigen.
• na de aangeduide voorbereidende behandelingen, worden de voorgeschreven dikten
aangebracht volgens de normen [NBN EN ISO 1461], [NBN EN ISO 14713-1] en [NBN EN ISO 147132] in een erkend galvaniseringsstation.
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Na de warmgalvanisering :
• krijgen de bouwdelen uit staal geen latere behandeling meer
• worden de bouwdelen ontvet en ontstoft. Een laag primer met formule E-63 volgens Aflevering X
- deel 1 zal in de werkplaats aangebracht worden (zie afdeling 81.31.3c).
• worden ze ontvet en chemisch gepatineerd. Een laag primer die verenigbaar is met de later
voorziene verf zal in de werkplaats aangebracht worden volgens de norm [NBN EN 12944-5] (zie
ook afdeling 81.33).
Op de plaatsen waar lassen uitgevoerd moeten worden op de warmverzinkte materialen, zal de
zinklaag zorgvuldig geschuurd worden over de volledige laszone. Er zullen voorzorgsmaatregelen
getroffen worden om te vermijden dat de zinklaag elders beschadigd wordt.
Na het lassen worden de lasnaden en de eventuele beschadigingen aan de zinklaag die tijdens de
montage veroorzaakt werden, hersteld volgens de richtlijnen van de norm [NBN EN ISO 14713-1]
paragraaf 6.4.2.,
d.w.z. door thermisch opspuiten, gebruik van hardsoldeerstaafjes en/of aanbrenging van zinkrijke
verf. In dit laatste geval zullen er twee lagen zinkrijke verf (minstens 90% zink in de droge film)
aangebracht worden met een laagdikte van ongeveer 80 micron. het is verboden om A1-verf te
gebruiken op het onbeschermde metaal.

SPECIFIEKE CONTROLES
Het uitzicht van de gegalvaniseerde stukken wordt visueel gecontroleerd. Ze zullen geen nietgegalvaniseerde vlekken, blaasvorming, afdruipingen van zuur en asresten vertonen. Grijze en
matte vlekken te wijten aan invasie van de legering zijn toegelaten, voor zover deze lagen een
goede hechting vertonen.
De laagdikte wordt gemeten door middel van magnetische instrumenten, volgens de richtlijnen
van het monster, nadat het schoongemaakt en droog is; na galvanisatie vindt een nieuwe weging
plaats. Elke levering wordt vergezeld van minstens 3 proefplaten die vervaardigd zijn uit hetzelfde
materiaal als de te verzinken stukken.
Ze worden tegelijk met de elementen gegalvaniseerd en zullen als referentie dienen voor de
eventuele destructieve proeven die voorzien zijn in [NBN EN ISO 1461]. De afgekeurde materialen
mogen niet opnieuw schoongemaakt en gegalvaniseerd worden.

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in de betrokken posten.

81.31.3b Binnenbeschermingen door metallisatie (in de werkplaats of op de
bouwplaats) van ondergronden uit ferrometaal
UITVOERING / VERWERKING
Na de voorbereidingsbehandelingen van het oppervlak van ferrometalen zullen de stalen profielen
en de bevestigingselementen behandeld worden door metallisatie door opspuiting van zink met
het pistool, volgens [NBN 755], aangevuld met de rubriek 07.5 van het typebestek 104 (1963).
De minimale laagdikte zal afhankelijk zijn van de dikte en de bestemming van het staal, volgens de
categorie ZN 80. Eventuele beschadigingen van de zinklaag worden hersteld; De beschadigde delen
moeten worden ontroest en geschuurd en vervolgens herschilderd door koudmetallisatie. Na de
metallisatie,
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• krijgen de bouwdelen uit staal geen latere behandeling meer
• worden ze ontvet en ontstoft. Een laag primer met formule E-63 volgens Aflevering X - deel 1 zal
in de werkplaats aangebracht worden. De laag primer zal begrepen zijn in de eenheidsprijs.
De te behandelen elementen worden vooraf ter goedkeuring aangeduid door de aannemer.

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in de betrokken posten.

81.31.3c Binnenbeschermingen met een roestwerende primer (in de werkplaats of
op de bouwplaats) van ondergronden uit ferrometaal
MATERIALEN
Na de voorbereidende behandelingen volgens 81.31. Voorbereiden van het oppervlak van
ferrometalen, wordt er, in de werkplaats, op de stalen profielen en de bevestigingselementen een
corrosiewerende primer aangebracht volgens de norm [NBN EN ISO 12944-5].

UITVOERING / VERWERKING
De te behandelen elementen worden vooraf ter goedkeuring aangeduid door de aannemer.

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in de betrokken posten.

81.31.3d Binnenbeschermingen door elektrodepositie (in de werkplaats) van
ondergronden uit ferrometaal
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
Na de voorbereidingsbehandelingen van de oppervlakte, krijgen de elementen uit staal afwerking
door warmlakken of elektrodepositie in de verfcabine.

UITVOERING / VERWERKING
• Voor alle oppervlakken, met inbegrip van degene die niet bestemd zijn om zichtbaar te blijven:
chemisch ontvetten, gritstralen minstens in overeenstemming met type Sa 2 1/2 (volgens norm ISO
8501-1); chemische conversiebehandeling; corrosiewerende behandeling door elektrostatisch
poederlakken met een thermohardende epoxyprimer; moffelen op 180°C (metaaltemperatuur),
gedurende 5 minuten; dikte van de primerlaag = minstens 60 micron;
• voor alle oppervlakken die bestemd zijn om zichtbaar te blijven, zelfs onder uitzonderlijke
hoeken: warmlakken door elektrostatisch polyester- of epoxypoederlakken en moffelen, tot
smelting en volledige polymerisatie; dikte van de afwerklaag: minstens 60 micron;
• de beschermings- en afwerkingslagen hechten in alle punten;
• kleur te kiezen door de D.W. na voorlegging van het volledige RAL-kleurenpalet, met inbegrip van
gestructureerde (type schuurpapier) en metaalkleuren;
• QUALICOAT-label verplicht.
Indien een metaalkleur gekozen wordt: het lakpoeder moet volledig vrij zijn van
aluminiumpigmenten en er is dus geen aanvullende doorzichtige laag voorzien.
Glans van de afwerking: door de D.W. te bepalen op basis van monsters die hem ter goedkeuring
moeten worden voorgelegd.
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SPECIFIEKE CONTROLES
• Voorafgaande technische keuring, bij elke levering van producten, met voorlegging van de
technische fiches van de fabrikant die aanwijzingen voor de verwerking omvatten.
• Gedeeltelijke oplevering van de voorbereide ondergrond vóór het schilderen.
• Algemene controle van de goede uitvoering.

METINGSWIJZE
Pro memorie, begrepen in de betrokken posten.

82

Buitenschilderwerken en -behandelingen
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De post "buitenschilderwerken" omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren
van de voorziene schilderwerken aan gevels, houten en stalen gevelelementen, de behandeling
van buitenschrijnwerk, e.d. tot een perfect afgewerkt geheel.
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder
bestekbestek, moeten de eenheidsprijzen uit deze post, hetzij in hun totaliteit, hetzij volgens de
uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, altijd het volgende omvatten:
• het plaatsen van de nodige steigers of ladders en al het gereedschap om een veilige en efficiënte
uitvoering van de schilderwerken mogelijk te maken; het proper houden van de omgeving;
• het nemen van alle nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade aan het gebouw en de
gevelelementen te voorkomen, t.t.z. het beschermen van alle niet te schilderen delen (bedekken,
afplakken…); het demonteren en terugplaatsen van krukken en rozetten voor deuren en luiken,
enz.;
• het eventueel voorafgaand aanbrengen van de gevraagde kleurmonsters;
• het uitvoeren van de voorbereiding van de ondergrond, bijvoorbeeld ontstoffen (borstelen),
ontvetten van het te schilderen oppervlak, de opvullingen, bijwerken met plamuur…
• het aanbrengen van alle door het bijzonder bestekbestek of de fabrikant voorgeschreven gronden afwerklagen;
• het voorzichtig verwijderen van afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten,
het verwijderen van alle afval voortkomend van de werken, …;
• de bescherming van de geschilderde bouwdelen tot de voorlopige oplevering; het eventueel
zorgvuldig aanbrengen van kleine retouches;

- Belangrijke opmerkingen
Om een uitvoering van de werken volgens de regels van het vak te waarborgen, in
overeenstemming met een technisch advies van een gespecialiseerde firma, om te budgetteren en
de kosten in de tijd te verminderen, mag bij de offerte een voorstel van onderhoudscontract
gevoegd worden.
Dit zal tussen de diverse partijen opgesteld worden, zal als waarborg gelden en zal de
bevoegdheden en de duur ervan bepalen. Het zal bestaan uit een gemiddeld periodiek schema dat
de diverse toe te passen systemen vermeldt.
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MATERIALEN
In overeenstemming met subtitel 81.00 binnenschilderwerken en -behandelingen en de volgende
bepalingen:
Uitvoeringsvoorwaarden
De buitenschilderwerken moeten worden uitgevoerd bij droog, windstil weer en in een stofvrije
omgeving.
Onder voor schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen beding geschilderd
worden.
De schilderwerken mogen enkel uitgevoerd worden wanneer de buitentemperatuur minstens 10°C
bedraagt, de temperatuur van het oppervlak lager is dan 40°C en de relatieve luchtvochtigheid niet
hoger is dan 85%, in overeenstemming met paragraaf 5.2 van [TV 249] en behoudens uitdrukkelijk
door de verffabrikant toegelaten afwijking.
De temperatuur mag evenwel in geen geval lager zijn en/of de relatieve vochtigheid hoger dan
toegelaten door de fabrikant van de verven en/of behandelingsproducten.
De ondergrond moet ook voldoende droog zijn. De voorwaarden van vochtigheid die toegelaten
zijn voor het aanbrengen van de verf in functie van het type ondergrond zijn vermeld in de
onderstaande tabel.
Eisen voor het vochtgehalte van de ondergrond volgens het type van ondergrond
• Gewoon beton: < 5% van de massa
• Cellenbeton: < 7% van de massa
• Metselwerk: < 3 tot 5% van de massa
• Hout en van hout afgeleide producten: < 18 gew.-% (blootgesteld aan de weersomstandigheden)
Beschermingsmaatregelen - Steigers
Alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden om beschadiging of besmeuring van niet te
schilderen delen, inzonderheid het buitenschrijnwerk, het parement, de buitenbetegelingen… te
voorkomen. De aannemer beschermt al deze elementen doeltreffend met beschermingsfolie, door
afplakken...
De schilder houdt rekening met het feit dat het hang- en sluitwerk van het schrijnwerk reeds
geplaatst kan zijn. Waar nodig voor een perfecte uitvoering zal hij ze demonteren en na de
schilderwerken terugplaatsen.
Eventuele steigers en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel zonder dat
materialen uit de drager genomen worden. Er mag geen enkel gat worden gemaakt zonder
voorafgaande toelating van de ontwerper. Herstellingen zullen volkomen onzichtbaar zijn.
Het is ten strengste verboden om afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken,
uitgietbakken, putjes… die zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in
eigen recipiënten, van de werf verwijderen en op reglementaire wijze storten.
Na voltooiing van de schilderwerken wordt de werf opgeruimd, worden beschermingen
verwijderd, wordt alles opgekuist en ontdaan van vlekken en verfspatten.
Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om
personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het
spannen van koorden of het plaatsen van afsluitingen.
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Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op
zijn verantwoordelijkheid en worden onmiddellijk hersteld.
Veiligheid
In overeenstemming met het VGP, opgesteld door de veiligheidscoördinator-ontwerp en bij het
bijzonder bestekbestek gevoegd. Alle richtlijnen en de concrete aanduidingen ter zake die door de
coördinator-verwezenlijking gegeven worden, moeten nauwgezet nageleefd worden. Meer
bepaald worden gepaste preventiemaatregelen getroffen wanneer schadelijke stoffen of
oplosmiddelen gebruikt worden.

CONTROLES
Oplevering van de werken
Overeenkomstig artikel 81.00
Duurzaamheid - Waarborgen
Overeenkomstig artikel 81.00

82.1

Buitenschilderwerken op poreuze minerale
ondergronden

82.15

Afwerkingen / Buitendecoraties van de gevels

82.15.1 Buitenschilderwerken op poreuze minerale ondergronden
82.15.1a Buitenschilderwerken op poreuze minerale ondergronden
BESCHRIJVING
Gevelverf met intense metallic-effect.
Samenstelling conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen, polymeerdispersie, metaaleffectpigmenten, water,
verdikkingsmiddel, ontschuimer, hydrofoberingsmiddel, dispergeermiddel.
Uitzicht :
zijdeglans
Pplosmiddelvrij : < 2 g/l
Kleuren:
naar keuze van de DW uit het volledige gamma van de fabrikant
Technische gegevens
Gegeven
Densiteit 23°C
Diffusie-equivalente luchtlaagdikte
Waterdampdiffusie µ-waarde
Waterdoorlaatbaarheid w

Norm

Waarde

EN ISO 2811

EN ISO 7783
EN ISO 7783
EN 1062-1

1,0-1,2
0,6-0.7
11.000-13.000
<0,05

Eenheid
g/cm³
m
Kg/(m²*h0,5)

UITVOERING
De geveloppervlakken met de roller, in 2 lagen, goed dekkend aanbrengen.
Verwerkingstemperatuur
– Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C
– Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C
– Ondergrondtemperatuur 3°C boven het dauwpunt RV < 85 %
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Om een optimale pigmentverdeling en daarmee het metaaleffect te realiseren, voor en tijdens de verwerking
goed mengen.

TOEPASSING:
Volgens plannen, details en meetstaten.

METINGSWIJZE:
Netto-oppervlakte

82.3

Buitenschilderwerken op metalen ondergronden
BESCHRIJVING
- Definitie / Omvat
De voorschriften van artikel 81.3 zijn integraal van toepassing voor deze posten.
Het betreft verfsystemen die buiten aangebracht worden op ondergronden uit ferrometalen en
non-ferrometalen.
Dit deel voorziet alle werken voor de voorbereiding van de ondergrond en de aanbrenging van de
afwerkingen.
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