Glas geklemd
Algemeen
A. Omschrijving
• Het betreft de levering en plaatsing van alle buitenborstweringen zoals aangegeven
op plan, gevel- en/of detailtekening (m.b.t. bescherming van raamopeningen,
terrassen, buitenbordessen, vides, gaanderijen, …). In overeenstemming met de
algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder
deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende
opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: de draagstructuur, eventuele
vulelementen, bevestigingsmiddelen, e.a. tot het bekomen van een afgewerkt
geheel.
B. Meting
• In overeenstemming met de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat:
• meeteenheid: per lopende meter (bij balkons, gaanderijen, e.d.)
• meetcode: netto uit te voeren lengte inclusief bevestigingen. Gemeten op de
buitenzijde van de handgreep.
• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
C. Materialen & Uitvoering
•

In overeenstemming met de aanduidingen in het bijzonder bestek betreft het ofwel
prefab-aanbouwsystemen (aluminium, …) ofwel maatwerk in overeenstemming met
de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen (staal, …). Alle stukken worden
geprofileerd en vervaardigd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek en/of
de goedgekeurde werktekeningen. De nodige documentatie, stalen en/of
werktekeningen worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd.

borstweringen - Glas |VH|m
A. Materiaal
• Aluminium en glas.
B. Specificaties
• Het betreft modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium
profielen en gelaagde en geharde glaspanelen. De nodige referenties, typemodellen
en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring
voorgelegd aan het Bestuur.
• Type: glas geklemd . Vol glazen leuning
• Het geheel bestaat uit aluminium profielen waar glas in geklemd
• De leuning moet voldoen aan de NBN B03-004 uitgave Nov 2010.(met uitzondering
van 7.2 (3): een regel of handgreep op het glas).
• De doorbuiging ten gevolge van de puntlast van 1000N bedraagt niet meer dan
10mm.(Uitgave Nov 2010. Bij volgende uitgave zal dit 15mm zijn)

•
•
•
•
•

De hoogte van de glasplaat is: 1.1m à 1.2m boven het vloerpas.
De randen van het glas zijn: blinkend geslepen.
Het glas is 20mm dik. 2 keer 10 mm met een film ertussen.
De kleur van het glas is klaar

C. Oppervlaktebehandeling :
•
•

Indien het een binnen toepassing of een buiten toepassing in een niet agresieve
zone betreft zijn de profielen gelakt in RAL Kleur naar keuze.
Indien het een buiten toepassing in een agressieve zone betreft:Zijn de zichtbare
profielen gepoederlakt: 2-lagig of pre-annodisé

C. Uitvoering
•

De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De
veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen vermeld in
artikel 46.30 borstweringen - algemeen.Lastenboek voor private gebouwen

D. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
• Alle schroeven en bouten in een buitentoepassing zijn minimum van A2 kwaliteit.

