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“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

Voorwoord 

 

Deze STS (spécifications techniques / technische specificaties) werden opgesteld overeenkom-
stig de procedure BURTCB/CTC-2013-002 door de werkgroep, die door de gemandateerde in-
stelling - het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - hiervoor 
werd opgericht.  

Ze werden op 19.10.2017 door deze werkgroep goedgekeurd en vervolgens op de hieronder 
aangegeven datum gevalideerd door de Dienst Voorschriften in de Bouw, Afdeling Kwaliteit en 
Innovatie van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.  

De verantwoordelijkheid over de technische inhoud van de STS ligt bij de organisatie die het 
mandaat heeft verkregen voor de opstelling van de STS. 

Vijf jaar na publicatiedatum wordt de noodzaak tot herziening van deze STS geëvalueerd. In 
voorkomend geval wordt, conform de procedure BURTCB/CTC-2013-002, de tekst van deze 
STS aangepast. 

De typevoorschriften ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aan-
sprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS 
en zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop. 

Deze gevalideerde STS zijn gepubliceerd op de website van de FOD Economie:  
http://economie.fgov.be/nl/. 

 

Deze STS annuleren en vervangen de STS 36, specifiek voor het aluminium schrijnwerk. 

 

 

 

Brussel, 04.12.2017. 

 

 

Geert De Poorter  
Directeur-generaal 
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Samenstelling van de werkgroep 
De STS zijn het resultaat van een gemeenschappelijke aanpak, waarbij bouwheren en fabrikan-
ten in gemeenschappelijk overleg de kwalitatieve en dimensionele regels vaststellen die de 
basis zullen vormen van hun toekomstige overeenkomsten ten bate van elke partij, en waarbij 
in niet geringe mate wordt gedacht aan de verbetering van de kwaliteit en het drukken van de 
kostprijs van de producten. 

Voor de opstelling van de STS 52.2 werden de vertegenwoordigers van de volgende organismen 
geraadpleegd:  

• Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en de techni-
sche comités beglazing en schrijnwerk, 

• Controlebureau voor de veiligheid van het bouwwezen in België (SECO), 

• Agoria, 

• AluCB – Aluminium Center Belgium, 

• FAC, 

• BCCA, 

• Bouwunie, 

• Confédération Construction – Confederatie Bouw, 

• FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Algemene Directe Kwaliteit en Vei-
ligheid, Afdeling Kwaliteit en Innovatie, Dienst Voorschriften in de Bouw. 
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1 Algemeen 
1.1 Inleiding 
Het buitenschrijnwerk en in het algemeen de technieken voor het afsluiten van gebouwen spe-
len een belangrijke rol in de functionaliteit van de buitenbekleding van deze gebouwen. 

De verwachte prestaties van dit schrijnwerk zijn veelvuldig en complex geworden. Gebouwen 
dienen te voldoen aan almaar strengere criteria op het gebied van energiebesparing, veiligheid, 
comfort en milieu. 

De Europese normen stellen procedures voor die toelaten om prestaties vast te stellen voor de 
producten, maar deze normen bepalen in het algemeen niet de toepassingsdomeinen in func-
tie van de prestaties. Het huidig document vormt dus een toepassingsdocument voor de Euro-
pese normen. 

Het onderhavig document vult de NBN B 25-002-1 aan met betrekking tot de globale prestaties 
voor wat specifiek het aluminium schrijnwerk aangaat. 

1.2 Toepassingsgebied 
De huidige voorschriften zijn van toepassing op de omschrijving en de keuze van de prestaties 
van het aluminium buitenschrijnwerk van het gebouw (gevels en ramen). 

De alinea’s aangeduid met een kruisje (+) zijn deze waarbij de architect of de voorschrijver een 
speciale aandacht dient te geven in functie van de specifieke eisen van elk project. 

2 Specifieke terminologie 
Deze paragraaf vervolledigt de § 3.1 van de NBN B 25 002-1 wat betreft de vensters uit alumi-
nium. 

Schrijnwerk in aluminium: vensterramen, vensterdeuren en vliesgevels worden beschouwd als 
schrijnwerk in aluminium wanneer de weerstandsprofielen (zie NBN B 25 002-1 §3.3) uit alu-
minium vervaardigd zijn. 

[] 1 - NBN B25 002-1 – Buitenschrijnwerk – Deel 1: Algemene voorschriften 

Profielen in aluminium met thermische onderbreking: profiel in aluminium bestaande uit twee 
of meer aluminium profielen zonder onderbreking verbonden met minstens één thermisch 
isolerend gedeelte (niet metaal) (zie NBN EN 14024 § 3.1). 

[] 2 - NBN EN 14024 – Metalen profielen met thermische onderbreking – Mechanische presta-
ties - Eisen, toetsen en beproevingen voor de beoordeling. 
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“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

3 Materialen 
3.1 Aluminiumlegering 
3.1.1 Samenstelling 

De meest gebruikelijke legeringen in de bouw en architectuur zijn die van het type Al-Mg, Al-
Mg-Mn et Al-Mg-Si. 

De chemische samenstelling en de aanduiding van de metallurgische toestanden zijn bepaald 
in de volgende normen: 

[] 3 -NBN EN 573-3 – Aluminium en aluminiumlegeringen – Chemische samenstelling en vorm 
van geknede producten – Deel 3: Chemische samenstelling 

[] 4 -NBN EN 515 - Aluminium en aluminiumlegeringen – Geknede producten –Aanduiding van 
metallurgische toestanden 

De legeringen AW 6060 en AW 6063 worden aanbevolen voor bouwtoepassingen. De samen-
stelling van deze legering, vastgelegd in de norm EN 755-2, ziet er als volgt uit:  

Tabel 1. Legering – chemische samenstelling 

Legering AW-6060 
Zn:  ≤ 0,15% Mn: ≤ 0,10% Cr: ≤ 0,05% 
Cu:  ≤ 0,10% Ti: ≤ 0,10% Fe: 0,10 - 0,30% 
Si:  0,30 - 0,6% Mg: 0,35 - 0,6% Al:  saldo 
Andere elementen (afzonderlijk): ≤ 0,05% Andere elementen (samen): ≤ 0,15% 

 
Legering AW-6063 

Zn:  ≤ 0,10% Mn: ≤ 0,10% Cr: ≤ 0,10% 
Cu:  ≤ 0,10% Ti: ≤ 0,10% Fe: ≤ 0,35% 
Si:  0,20 - 0,6% Mg: 0,45 à 0,9% Al:  saldo 
Andere elementen (afzonderlijk): ≤ 0,05% Andere elementen (samen): ≤ 0,15% 

Gewijzigde legering 

De aluminiumindustrie heeft de legering AW 6060B ontwikkeld, aanbevolen voor bouwtoepas-
singen in agressieve omstandigheden m.b.t. het klimaat. De samenstelling van deze legering 
ziet er als volgt uit: 

Legering AW-6060 - B 
Zn:  ≤ 0,15% Mn: ≤ 0,10% Cr: ≤ 0,05% 
Cu:  ≤ 0,02% Ti:  ≤ 0,10% Fe: 0,10 - 0,30% 
Si:  0,30 - 0,55% Mg:  0,35 - 0,6% Al:  saldo 
Pb:  ≤ 0,022%   
Andere elementen (afzonderlijk): ≤ 0,05% Andere elementen (samen): ≤ 0,15% 

[] 5 – NBN EN 755-2 – Aluminium en aluminiumlegeringen – Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen – Deel 2: Mechanische eigenschappen 
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3.1.2 Mechanische en fysische eigenschappen 

Tabel 2 geeft, overeenkomstig de norm NBN EN 755-2, de mechanische en fysische eigen-
schappen waaraan de legering moet voldoen. 

Tabel 2. Legeringen - mechanische eigenschappen 

Legeringen EN AW-6060 EN AW-6063 
Thermische behandeling  T5 T6 T64 T66 T66 

Breuksterkte Rm min MPa 160 190 180 215 245 

Elasticiteitsgrens Rp0,2 min MPa 120 150 120 160 200 
Wanddikte mm ≤ 5 ≤ 3 ≤ 15 ≤ 3 ≤ 10 

Minimale rek A50 % 6 6 10 6 6 
Elasticiteitsmodulus E MPa 70.000 
Lineaire uitzettingscoëfficiënt  α 10-6/K 24 
Smeltpunt TSM °C 585-655 
Warmtegeleidingscoëfficiënt  λ W/mK 160 

3.2 Geëxtrudeerde aluminium profielen 
3.2.1 Eisen 

Profielen1 uit extrusieblokken: 

• moeten vrij zijn van 

o oppervlaktefouten veroorzaakt door het gietproces; 

o beschadigingen door behandeling en opslag; 

o olie, vuil en corrosie; 

• mogen geen insluitingen, porositeiten of scheuren vertonen; 

• moeten een voor de toepassing geschikte metallische structuur hebben, vastgelegd 
door het extrusiebedrijf samen met de metaalleverancier overeenkomstig de norm 
NBN EN 486, zodat de geleverde blokken geschikt zijn voor de extrusie en de daarop 
volgende behandelingen; 

• en moeten aan de volgende normen voldoen: 

[] 6 - NBN EN 486- Aluminium en aluminiumlegeringen – Extrusieblokken gegoten in een vorm 
geschikt voor het extruderen – Specificaties 

[] 7 - NBN EN 12020-1- Aluminium en aluminiumlegeringen – Geëxtrudeerde precisieprofielen 
van legeringen EN AW-6060 et EN AW-6063 – Deel 1: Technische controle- en leveringsvoor-
waarden 

[] 8 - NBN EN 12020-- Aluminium en aluminiumlegeringen – Geëxtrudeerde precisieprofielen 
van legeringen EN AW-6060 et EN AW-6063 – Deel 2: Toleranties op afmetingen en vorm  

1 Onder “profiel” wordt verstaan elk aluminium profiel, weerstandsprofiel of hulpstuk met of zonder 
thermische onderbreking. 
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dienstenmarkt in België.” 

3.2.2 Dimensionale toleranties 

De maat- en vormtoleranties van geëxtrudeerde aluminium profielen moeten voldoen aan de 
norm NBN EN 12020-2. Andere toleranties kunnen geleverd worden na overleg met en goed-
keuring van de extrudeur. 

De functionele maten van geïsoleerde profielen moeten binnen de opgelegde limieten van de 
norm NBN EN 12020-2 liggen. 

3.2.3 Technische leveringsvoorwaarden 

De technische leveringsvoorwaarden van geëxtrudeerde aluminium profielen zullen voldoen 
aan de norm NBN EN 12020-1. 

3.3 Thermische isolatie voor thermische onderbreking. 
De gebruikte isolatiematerialen voor de realisatie van de thermische onderbreking moeten 
voldoen aan de eisen van § 4.2 van de NBN EN 14024. 

[] 9 - NBN EN 14024-Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische presta-
ties - Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling 

3.4 Profielen met thermische onderbreking NBN EN 14024 
3.4.1 Algemeen 

Profielen met thermische onderbreking ontstaan uit de continue koppeling van een isolatiema-
teriaal met twee delen in aluminium, een aan de binnenkant, het andere aan de buitenkant, in 
de praktijk benoemd als “halfschalen”. 

Het mechanische gedrag van geïsoleerde profielen hangt voornamelijk samen met: 

• de mechanische eigenschappen en de geometrie van het isolatiemateriaal; 

• het ontwerp en de kwaliteit van de mechanische verbinding tussen het isolatiege-
deelte en de delen in aluminium. 

Het wordt uitgedrukt door de volgende mechanische eigenschappen: 

• T: overlangse schuifspanning [N/mm]; 

• Q: dwarse treksterkte [N/mm]; 

• c: de elastische constante van het isolatiegedeelte [N/mm²]. 

Voor meer bijzonderheden, zie NBN EN 14024. 

Opmerking: De uitdrukking “profielen met thermische onderbreking” komt van de eerste rea-
lisatietechniek voor geïsoleerde profielen waarbij het aluminium profiel in één keer geëxtru-
deerd werd met een kamer bestemd voor een isolatiemateriaal. De wanden van deze kamer 
werden vervolgens weggefreesd, zodat er geen metalen verbinding meer was tussen de bui-
ten- en binnenkant van het profiel. Bijgevolg zou de omschrijving van de NBN EN 14024 “Meta-
len profielen met thermische barrière” betere in overeenstemming zijn met de Engelstalige 
benaming versie van deze norm.  
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3.4.2 Duurzaamheid 

De kwaliteit en de duurzaamheid van de profielen worden bepaald op basis van de meetresul-
taten van de mechanische eigenschappen vóór en na een versnelde kunstmatige veroudering. 

Vermits de mechanische eigenschappen T, c, Q afhankelijk zijn van het ontwerp van de profie-
len, de verschillende realisatiefasen van de thermische onderbreking en de afwerking (anodi-
satie, moffelen, ...), moeten de T-, c- en Q-waarden bepaald worden overeenkomstig de norm 
NBN EN 14024 voor afgewerkte profielen, klaar voor de fabricage van vensters.   

Hiervoor geldt de norm NBN EN 14024; de volgende temperatuurcategorieën en systemen met 
mechanisch en geometrisch ontwerp worden aanvaard en bepalen de te kiezen verouderings-
methode: 

• De temperatuurcategorieën (NBN EN 14040 § 3.2.3)  

De categorieën TC1 (-10°C /70°C) en TC2 (-20°C /80°) zijn toegestaan. 

• Systemen met mechanisch ontwerp: de norm voorziet 3 types, namelijk: 

o Systeem type A 

Systeem ontworpen om de afschuifkracht (T) over te dragen, en waar een breuk door schuif-
spanning de dwarse treksterkte (Q) niet wijzigt. 

o Systeem type B 

Systeem ontworpen om de afschuifkracht (T) over te dragen, en waar een breuk door schuif-
spanning een vermindering veroorzaakt in de dwarse treksterkte (Q). 

o Systeem type O 

Systeem ontworpen om geen afschuifkracht over te dragen in de thermische onderbreking of 
profiel met een ontoereikende schuifspanning. 

De profielleverancier zal het systeem met mechanisch ontwerp en het gebruik van het profiel 
in een venster (W) of een vliesgevel (CW) preciseren. 

• Types geometrisch ontwerp (NBN EN 14024 § 3.4 voor de figuren) 

o Profiel type 1 

Profielen waarop de belasting helemaal of bijna symmetrisch is tegenover de isolator, d.w.z. 
dat de excentriciteit niet hoger mag liggen dan waarde 5. 

o Profiel type 2 

Profielen waarop de belasting niet symmetrisch is, d.w.z. alle profielen die niet onder type 1 
vallen. 

De verouderingsmethode wordt gegeven in tabel 1 van de NBN EN 14024 in functie van de bo-
venstaande types van mechanisch en geometrisch ontwerp. 

3.4.3 Bepaling van de traagheidsmomenten bij windbelasting 

Voor de systemen met mechanisch ontwerp van type A en B die voldoen aan de eisen van tabel 
1 van de NBN EN 14024 mag het traagheidsmoment van het profiel met thermische onderbre-
king berekend worden overeenkomstig bijlage C van de NBN EN 14024, rekening houdend met 
de elastische constante van het isolatiegedeelte: 

25,1/N
RTcc =  
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De waarde “c” is onafhankelijk van de oppervlaktebehandeling 

Waarbij 

• c: de elastische constante van het isolatiegedeelte is [N/mm²] voor de berekening 
van het traagheidsmoment 

• N
RTc : de elastische constante is gemeten in nieuwe toestand bij kamertemperatuur 

(NBN EN 14024 § 5.6.5) 

Voor het systeem met mechanisch ontwerp van type O dat voldoet aan de eisen van tabel 1 van 
de NBN EN 14024, wordt de som van de enkele traagheidsmomenten van de binnenste en bui-
tenste delen in aanmerking genomen voor de berekening onder windbelating (I1 + I2  volgens 
bijlage C van de NBN EN 14024). 

3.4.4 Bepaling van de traagheidsmomenten voor de opvang van het eigengewicht 

Voor de systemen met een mechanisch ontwerp van type A of B wordt het traagheidsmoment 
gebruikt dat bepaald wordt door de som I1 + I2 te maken van het traagheidsmoment van elk 
aluminium deel I1 en  I2 van de halfschalen (I1  en I2 volgens bijlage C van de NBN EN 14024); de 
hoeken en T-verbindingen moeten worden voorzien van mechanische hulpmiddelen (klemver-
bindingen, gepende of geschroefde klemmen) en glasondersteuningen die toelaten dat deze 
lasten over de buitenschalen en de binnenschalen worden overgedragen door afschuiving via 
de thermische onderbreking. 

Voor de systemen met een mechanisch ontwerp van type O wordt het traagheidsmoment I2 van 
de binnenschaal (scharnierzijde) gebruikt. De horizontale profielen (inbegrepen de dwarsre-
gels) moeten worden voorzien van mechanische hulpmiddelen die toelaten dat de lasten op de 
buitenschalen (buiten halfschalen) naar de binnenschalen (binnen halfschalen) worden over-
gedragen. 

4  Oppervlaktebehandeling 
4.1 Algemeen 
In zijn zuivere vorm is aluminium een non-ferromagnetisch metaal dat geen oppervlaktebe-
handeling of conservering nodig heeft om de constructie in een niet vervuild klimaat in goede 
staat te behouden. De natuurlijke oxidatie aan de oppervlakte biedt voldoende bescherming. 
Het oorspronkelijke uitzicht verandert echter mettertijd en het metaal krijgt een ongelijkmati-
ge grauwe kleur. 

Een oppervlaktebehandeling is dus nodig, zowel om esthetische redenen als ter bescherming 
van het aluminium. Ongeacht of er gekozen wordt voor een oppervlaktebehandeling door lak-
ken (zie § 4.3) of door anodisatie (zie § 4.4), is het aanbevolen om de oppervlaktebehandeling te 
laten uitvoeren door ateliers die beschikken over een kwaliteitslicentie die inhoudt  

• dat de oppervlaktebehandeling wordt geëvalueerd door testen uitgevoerd in een vol-
gens de ISO 17025 geaccrediteerd labo; 

• dat het proces en de afgewerkte producten regelmatig gecontroleerd worden door 
een  volgens de ISO 17020 geaccrediteerd extern controle-organisme. 
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De mogelijke oppervlaktebehandelingen zijn: 

• poedercoaten of natlakken; 

• anodisatie. 

Het gebruikte aluminium moet voldoen aan de eisen van §3.1 of een legering zijn met een sa-
menstelling aangepast aan de eventuele eisen m.b.t. de oppervlaktebehandeling.   

Hiertoe is een coördinatie tussen de verschillende partijen (lakker, leverancier van onbewerkte 
profielen, schrijnwerker...) onontbeerlijk ter voorkoming van risico's op corrosie (draadvormige 
corrosie, ...). 

Het is aanbevolen om het referentiemodel, de kleur en de glanscategorie (mat, satijn, glan-
zend) te bepalen voor de toepassing. De toleranties op de kleur en de glans evenals de midde-
len moeten op voorhand bepaald worden met gemeenschappelijk akkoord. 

Dit is in het bijzonder belangrijk voor het afwerken van projecten, eventuele latere bijbestellin-
gen en de combinatie van profielen en platen of van andere materialen. 

4.2 Corrosiefactor 
(+) 1– Het lastenboek moet het agressiviteitsniveau van het klimaat verduidelijken evenals de 
lokale agressiviteitsfactoren vooraleer de toe te passen oppervlaktebehandeling te bepalen. 

4.2.1 De klimaatfactor 

[] 10 - NBN EN ISO 9223 Corrosie van metalen en legeringen – Corrosiviteit van de atmosfeer – 
Indeling, bepaling en schatting 

België vertoont verschillende klimaatsagressiviteitsniveaus: zie onderstaande tabel en op de 
kaart in bijlage 3. 

Tabel 3. Agressiviteitsklassen van het klimaat 

Zones Klimaattypes Agressiviteitsklassen 
C2 Landelijk licht 
C3 Industrieel of stedelijk gematigd 
C4 Industrieel/stedelijk en zee klimaat (*) gemiddeld 
C5M Kust (ca. tot 10 km van de kustlijn) streng 
(*) Beperkt tot de aanwezigheid van zware industrie en nabijheid van de Westerschelde, 
monding van de Schelde 

4.2.2 Plaatselijke agressiviteitsfactoren  

Voor de keuze van de afwerkingskwaliteiten wordt het aangeraden om rekening te houden met 
o.a. de volgende lokale agressiviteitsfactoren: 

• de nabijheid van spoorverkeer (tram of trein); 

• de nabijheid van luchthavens; 

• industriële chlorideneerslag; 

• nabijheid van intensive industriële veeteelt; 

• plaatselijk verhoogde inwerking van vervuiling (aanwezigheid van bouwwerf, …); 

• minder of gebrek aan reiniging van het schrijnwerk door natuurlijke beregening ver-
oorzaakt door het gevelreliëf, verborgen hoeken of andere situaties; 
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• binnenklimaten zoals zwembaden (afhankelijk van de waterbehandeling), compost-
hal, opslag van corrosieve producten….. 

Het is dan raadzaam rekening te houden met zone C4, behalve in zone C5M waar de eisen voor 
deze zone van toepassing zijn (tabel 4 en à la carte in bijlage 3). 

4.3 Lakken 
4.3.1 Algemeen 

Het wordt aangeraden te kiezen voor tinten met ∆E* < 4 na genormaliseerde kunstmatige ver-
oudering. Raadpleeg hiervoor de normen ISO 11664. 

[] 11 - ISO 11664 - Kleurmeeting 

De tinten met ∆E* > 4 worden niet uitgesloten. Deze kleuren zullen evenwel sneller verbleken. 

Voor de beste kwaliteitsgarantie moet de behandeling gebeuren door gespecialiseerde vakbe-
drijven (zie ook § 4.1). 

Tweekleurige profielen: bij profielen met thermische onderbreking kunnen de binnenste en 
buitenste aluminium delen gelakt worden in verschillende kleuren. In dit geval worden de ver-
schillende aluminium onderdelen afzonderlijk gelakt vóór assemblage met de thermische on-
derbreking.  

Het wordt ten zeerste afgeraden om reeds geassembleerde profielen in twee kleuren te laten 
lakken.  

De profielen kunnen 1 maal gereinigd en opnieuw gelakt worden, profielen die dit proces heb-
ben ondergaan, mogen niet inboeten aan prestatievermogen en moeten voldoen aan de eisen 
van deze STS 52.2. Voor weerstandsprofielen met thermische onderbreking, in het bijzonder 
deze geassembleerd met herbehandelde halve schalen, moeten de T-, c-, Q-waarden gecon-
troleerd worden.  

(+) 2 – Lakken: in het lastenboek wordt de oppervlaktebehandeling gepreciseerd overeenkom-
stig tabel 4 en de tint(en). 

4.3.2 Voorbehandeling van het aluminium 

De voorafgaande behandeling moet in overeenstemming zijn met de volgende voorschriften: 

4.3.2.1 Ontvetten en beitsen 

Tijdens deze stap worden alle onzuiverheden, vetten, vlekken en oxides op het oppervlak van 
het aluminium verwijderd, zodat er vervolgens in optimale omstandigheden een conversielaag 
kan worden aangebracht. Hiertoe moet minstens 1 of 2 g/m² van het substraat worden verwij-
derd in functie van de aggresiviteitsklasse van het klimaat waar het schrijnwerk geplaatst moet 
worden.  

4.3.2.2 Conversielagen 

4.3.2.2.1 Chroomhoudende conversielaag 

De voorbehandeling op basis van chroom moet beantwoorden aan de voorschriften van de 
norm NBN EN ISO 3892.  

[] 12 NBN EN ISO 3892– Conversielagen op metallieke materialen – Bepaling van de massa per 
oppervlakte-eenheid – Gravimetrische methoden  
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Het gewicht van een chromateerlaag (geel) moet tussen 0,6 en 1,2 g/m² liggen en tussen 0,6 en 
1,5 g/m² voor de fosfochromatatie. 

Opmerking: Er bestaan momenteel chroomvrije systemen op de markt. Bepaalde van deze 
systemen behoeven geen spoelen/drogen. 

4.3.2.2.2 Anodische conversielaag 

Een andere voorbehandelingstechniek is het aanbrengen van een pre-anodisatie als conversie-
laag. In dit geval wordt er een niet-verdichte anodisatielaag van 3 tot 8 µm aangebracht om een 
goede hechting van de poederlaag te verzekeren. 

4.3.2.2.3 Spoelen 

Volgens de voorschriften van het laksysteem wordt tussen het aanbrengen van de conversie-
laag en het drogen het oppervlak gespoeld met gedemineraliseerd water. Het afdruipende wa-
ter op het einde van de laatste spoeling moet een geleidingsvermogen van kleiner dan 30 
μS/cm bij 20°C hebben. 

4.3.2.2.4 Drogen 

De drogingstemperatuur is beperkt tot 60 °C of tot 100 °C (voor zover het lakken gebeurt na 
droging). Na de voorbehandeling moet het aluminium beschermd worden tegen onzuiverhe-
den, zoals vingerafdrukken. Het dragen van handschoenen is dus verplicht. Het wordt daarom 
aangeraden om de laatste laag binnen de zestien uur aan te brengen, na een voorbehandeling. 

4.3.3 Lakken van het aluminium 

De voorbehandelde stukken met de conversielaag worden in afwachting bewaard op een droge 
plaats vrij van stof en verontreinigingen. Alle bedieners die de voorbehandelde stukken hante-
ren, moeten propere stoffen handschoenen dragen om afdrukken op het oppervlak te vermij-
den. 

Het lakken moet gebeuren binnen de zestien uur na het aanbrengen van de conversielaag.  

4.3.3.1 Laktechnieken 

We onderscheiden twee laktechnieken: 

• Natlakken: acrylaatlakken en polyurethaanlakken worden het meest gebruikt. Een der-
gelijke laag verhardt door blootstelling aan de omgevingstemperatuur of in een oven. 

• Poederlakken (vb. polyester of PVDF): er wordt een poedercoating op het aluminium 
aangebracht vanuit een poederluchtmengsel via een elektrostatische techniek. In tegen-
stelling tot vloeibare systemen worden er bij poedercoaten geen oplos- of verdunnings-
middelen gebruikt. Het eindresultaat wordt verkregen door de met poeder beklede pro-
fielen te laten polymeriseren in een moffeloven door ze op temperatuur te brengen vol-
gens de voorschriften van de fabrikant. 

4.3.3.2 Tinten 

Deze bedekkingen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen. Ondanks het ge-
bruik van identieke referenties, zijn beperkte kleurvariaties mogelijk. Daarom wordt het aan-
geraden het merk en de code van het poeder te specificeren als er elementen afzonderlijk of 
later gelakt worden. Deze richtlijnen moeten in het bijzonder gevolgd worden bij plaatwerk in 
combinatie met profielen. Verschillende afwerkingen zijn mogelijk zoals met, satijn, glanzend, 
metaal, zoals “houtimitatie” of “gezandstraalde afwerking”. De hantering van deze profielen 
vereist een bijzondere zorg.  
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De tinten kunnen ook uitgedrukt worden in verhouding tot de trichromatische coördinaten L*, 
a*, b* overeenkomstig ISO 11664. 

4.3.3.3 Glans en kleur 

Over het algemeen zijn coatings op poederbasis minder effen en glad dan die op basis van nat-
lak. De coating moet overal dezelfde tint en glans hebben, evenals een goed dekking. Er zou-
den geen storende tintverschillen tussen de verschillende stukken te zien mogen zijn. 

Bij metallic en structuurkleuren kan er geen garantie worden verleend met betrekking tot het 
risico op “wolkvorming” na reiniging of op tintverschillen van metallic kleuren veroorzaakt 
door de specifieke kenmerken van deze poeders.  

Bij profielen met thermische onderbreking, is het normaal dat er blaasjes of andere lakfouten 
voorkomen op de thermische isolatie, bijvoorbeeld voor structuurlakken. 

Er wordt geen enkele garantie gegeven op het lakken, de hechting, de bedekking of de afwer-
king van thermische onderbrekingen. 

4.3.4 Kwaliteiten en eisen voor lakken 

Voor de beste kwaliteitsgarantie moet deze behandeling altijd door gespecialiseerde ateliers 
worden uitgevoerd (zie ook § 4.1). 

De afwerkingstechniek met lakken moet aan de volgende norm voldoen: 

[] 13 NBN EN 12206-1: Verven en vernissen – Deklagen op aluminium en aluminium legerin-
gen voor architectonische doeleinden - Deel 1: Deklagen van poederverven 

Voor natlakken geldt dezelfde norm. 

Betreffende de gebruiksgeschiktheidsproeven volgens de norm NBN EN 12206-1, verduidelij-
ken wij het volgende  

• Dikte van de verflaag 

De criteria inzake dikte zijn eigen aan elk laksysteem. De gemeten waarden moeten conform 
zijn aan de minimale gemiddelde waarde die verklaard is in de productbeschrijving van het lak-
systeem onderworpen aan evaluatie. 

De meting van de dikte van de verffilm gebeurt volgens de volgende norm: 

[] 14 - NBN EN ISO 2360- Niet-geleidende bekledingen op materialen op basis van niet-
magnetische elektriciteitsgeleiders – Meting van de dikte van de bekleding – Methode  door 
wervelstroom gevoelig vaan amplitudevariaties  

• Schokproef 

De schokproef beschreven in § 4.3.6 van de NBN EN 12206-1 wordt enkel uitgevoerd op poe-
derlakken, 

• Mortelweerstand NBN EN 12206-1 § 5.9 

EISEN:  

Mortel moet gemakkelijk te verwijderen zijn, zonder dat er resten achterblijven. De ontvellin-
gen van het oppervlak te wijten aan de mechanische actie van de zandkorrels zullen niet in be-
schouwing genomen worden. Er mag geen enkele uiterlijke verandering of kleurverandering 
zijn na de mortelweerstandproef behalve voor de metallische afwerkingen waarvoor een licht 
spoor getolereerd wordt.  
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• Weerstand tegen versnelde veroudering NBN EN 12206-1 § 4.3.14 et § 5.15 

De versnelde veroudering wordt uitgevoerd conform de volgende norm: 

[] 15 - EN 16474-2 Verven en vernis – Methodes van blootstelling aan lichtbronnen in labo – 
Deel 2 : boog- of xenonlamp 

Met: 

• lichtsterkte: 550 ± 20 W/m2 (290 - 800 nm); 

• temperatuur van zwart paneel: 65 ± 5°C; 

• gedemineraliseerd water: elektrische geleidbaarheid maximum 10 μS. 

Cycli van 18 minuten in een vochtige omgeving en van 102 minuten in een droge omgeving. 

Duur van de blootstelling: 1000 uren. 

Na blootstelling de monsters reinigen met gedemineraliseerd water en de variatie nagaan van:  

• glans : ISO 2813 – hoek van 60°; 

• kleur: ΔE CIELAB formule volgens ISO 11664-4 met glans.  

[] 16 – NBN EN ISO 2813 – Verven en vernissen – Bepaling van de glansindex bij  20 °, 60 ° en 
85  

Zowel op de monsters onderworpen aan proeven als op de controlemonsters, worden de kleur 
en glans op drie verschillende punten gemeten. 

• De glans en de kleurvariatie worden gecontroleerd na 500 en 1000 uren. 

EISEN:  
Glansverlies: mag niet groter zijn dan 50% van de initiële waarden.  
Kleurverandering: de kleurverandering ΔE mag 3,5 niet overschrijden. 
Algemeen uitzicht: observatie met het blote oog bij natuurlijk diffuus licht: geen blaasvorming, 
scheuren, hechtingsverlies van de afwerking. 

• Weerstand tegen natuurlijke veroudering NBN EN 12206-1 § 4.3.14 en § 5.16 

De natuurlijke veroudering wordt uitgevoerd conform de volgende norm: 

[] 17 – ISO 2810 Verven en vernis – Natuurlijk veroudering van de bedekkingen – Blootstelling 
en evaluatie 

Blootstellingssite Florida of Zuid-Europa in een erkende site. 

EISEN:  
Glansverlies: mag niet groter zijn dan 50% van de initiële waarden.  
Kleurverandering: de kleurverandering ΔE mag 2,5 niet overschrijden. 
Algemeen uitzicht: observatie met het blote oog bij natuurlijk diffuus licht: geen blaasvorming, 
scheuren, hechtingsverlies van de afwerking. 

4.3.5 Specifieke preventieve maatregelen voor agressieve omgevingen 

4.3.5.1 Algemeen 

De volgende factoren hebben een grote invloed op de levensduur van het gelakte oppervlak: 

• het ontwerp van de profielen en het raam; 

• de legering; 
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• de oppervlaktebehandeling; 

• de verwerking; 

• het onderhoud. 

Hun invloed is des te groter als het aluminium blootgesteld wordt aan agressieve omgevingen. 

De fabrikant moet zich wapenen tegen agressieve omgevingen door een verstandige keuze te 
maken i.v.m. de legering en de oppervlaktebehandeling en door kwalitatief werk af te leveren: 

• Het ontwerp van de profielen en het venster 

De profielen moeten zodanig ontworpen worden dat het mogelijk is om de delen van het profiel 
met diep reliëf aan de zichtkanten en half verborgen kanten te bedekken.  

De afgeronde uiteinden van de profielen moeten een straal van meer dan of gelijk aan 0,5 mm 
hebben. Het venster wordt efficiënt gedraineerd om waterstagnatie en vuilophoping te voor-
komen. 

• De legering 

Bepaalde elementen waaruit de legering bestaat, voornamelijk koper, maar ook zink, lood, ti-
tanium en mangaan, kunnen een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid van de lak-
laag, terwijl andere elementen een uitstekende weerstand bieden tegen agressieve omstan-
digheden, en dit zonder extra oppervlaktebehandeling. 

• De conversielaag 

Er bestaan conversielagen die de weerstand tegen agressieve omgevingen kunnen verbeteren, 
zoals pre-anodisatie en de bijhorende voorbehandeling. 

De spoelfasen na de conversie moeten zorgvuldig uitgevoerd worden, zodat er geen afzettingen 
meer achterblijven (zuur of zout) die corrosie kunnen katalyseren. 

• De uitvoering van de constructie 

Vooral in een agressieve omgeving moet zo veel mogelijk de voorkeur gegeven worden aan af-
geronde uiteinden en boorden. Afsnijdingen en boringen moeten zorgvuldig afgebraamd wor-
den en behandeld worden tegen corrosie. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de 
uitvoering van de afdichting van verstekvoegen en T-verbindingen. Mechanische schade moet 
zo veel mogelijk vermeden worden of hersteld en bekleed. Er moet bijzondere zorg worden 
besteed aan een kwaliteitsvolle afwerking. 

• Het onderhoud door de eindgebruiker 

Het onderhoud speelt een zeer belangrijke rol. Wanneer de aluminium profielen niet onder-
houden worden of niet voldoende beregend worden (bijv. verborgen hoeken), kan het vuil zich 
zodanig opstapelen dat er een agressieve omgeving gecreëerd wordt die de laklaag kan aan-
tasten. Zie het volgende hoofdstuk betreffende het onderhoud. 
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4.3.5.2 Minimumeisen 

De volgende tabel geeft de minimumeisen in functie van de agressiviteitsfactoren:  

Tabel 4. Minimumeisen voor het lakken 

Minimum-
eisen 

Agressiviteitsfactor van het klimaat zie § 4.2.1 Plaatselijke  
agressiviteitsfactor 

Zie § 4.2.2 licht gematigd gemiddeld zwaar 

legering Vrije keuze zie § 3.1.1 Aanbevolen gewijzigde legering zie § 3.1.1 

beitsen 1 gr/m², zie § 4.3.2.1 Beitsen 2gr/m² (§ 4.3.2.1) + vrije conversie (§ 4.3.2.2) 
of 

conversie Vrije keuze, zie § 4.3.2.2 Beitsen 1gr/m² (§ 4.3.2.1) + preanodisatie (§ 4.3.2.2) 
lakken Zie § 4.3.4 
onderhoud Zie tabel 12 

4.4 Anodiseren 
4.4.1 Algemeen 

Onder anodiseren verstaan we de vorming van een oxidelaag via elektrochemische weg. 

Voor de beste kwaliteitsgarantie moet deze behandeling altijd door gespecialiseerde ateliers 
worden uitgevoerd (zie ook § 4.1). 

Anodiseren is een elektrochemisch proces waarbij zich een laag aluminiumoxide (Al2O3) vormt 
aan het oppervlak van de profielen.  

De anodisatie moet voldoen aan de voorschriften van de NBN EN ISO 7599  in verband gebracht 
met de specifieke keuzes hierna voor bepaalde parameters. 

[] 18 NBN EN ISO 7599  - Anodisatie van aluminium en legeringen – Algemene specificaties 
voor anodische lagen op aluminium. 

(+) 3 – Anodisatie: het speciale lastenboek preciseert de dikte van de anodisatielaag en de 
tint(en). 

Het anodische oxideproces omvat 4 fabricagefasen die hieronder worden beschreven. 

4.4.2 Voorbehandeling van het aluminium 

4.4.2.1 Ontvetting en reiniging 

Deze behandeling is nodig om alle onzuiverheden van het oppervlak van het aluminium te ver-
wijderen (olie, vet, vingerafdrukken, stof van verschillende afkomst, enz.). 

4.4.2.2 Andere voorbehandelingen 

De fabrikant en het anodiseerberdrijf moeten tot een overeenkomst komen voor de gewenste 
voorbehandeling. Zonder overeenkomst wordt er een voorbehandeling E6 geleverd. 

Deze voorbehandeling heeft tot doel de natuurlijke oxidatiehuid aan het oppervlak te verwijde-
ren en de oppervlakte toestand te veranderen om een bepaalde esthetische eindafwerking te 
bekomen. 
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Tabel 5. Voorbehandelingen en aanduiding volgens NBN EN ISO 7599 

Aanduiding Voorbehande-
ling 

Opmerkingen 

E0 Ontvetting en 
desoxidatie 

Voorbereiding van het oppervlak vóór anodisatie waarbij het oppervlak 
ontvet en gedesoxideerd wordt zonder andere voorbehandeling. De me-
chanische sporen, zoals krassen en groeven worden zichtbaar. Het alu-
minium behoudt een glanzende kleur. De corrosie-effecten, die vóór de 
behandeling amper zichtbaar waren, worden na het proces zichtbaar.  

E1 Enkel slijpen  

Slijpen zorgt in vergelijking voor een uniform, maar ietwat mat uitzicht. 
Alle aanwezige oppervlaktegebreken worden grotendeels weggewerkt, 
maar de groeven van het slijpen kunnen zichtbaar zijn, naargelang de 
duurtijd van het slijpen. 

E2 Enkel borstelen 
Mechanisch borstelen geeft een uniform glanzend oppervlak met zicht-
bare borstelsporen. De oppervlaktegebreken worden slechts gedeeltelijk 
weggewerkt. 

E3 Enkel polijsten  Mechanisch polijsten geeft een glanzend gepolijst oppervlak, maar de 
oppervlaktegebreken worden slechts gedeeltelijk weggewerkt. 

E4 Slijpen en bor-
stelen  

Slijpen en borstelen geeft een uniform glanzend oppervlak zonder me-
chanische oppervlaktegebreken. De corrosie-effecten die zichtbaar kun-
nen worden na de E0 of E6 behandelingen, worden geëlimineerd. 

E5 
Slijpen en polijs-
ten  

Slijpen en polijsten geeft een glad en glanzend uitzicht zonder mechani-
sche oppervlaktegebreken. De corrosie-effecten die zichtbaar kunnen 
worden na de E0 of E6 behandelingen, worden geëlimineerd. 

E6 

Chemisch afbij-
ten (afbijten met 
zuur, zuren of 
natriumhydroxi-
de) 

Na ontvetting van het oppervlak wordt er een glanzende of matte afwer-
king aangebracht door een behandeling met speciale basische afbijtop-
lossingen. De mechanische oppervlaktegebreken worden vlak gemaakt, 
maar niet volledig weggewerkt. Alle corrosie-effecten op het oppervlak 
van het metaal kunnen zichtbaar worden na deze behandeling. De me-
chanische voorbehandeling vóór het afbijten kan deze effecten elimine-
ren, maar het is beter om het metaal correct te hanteren en op te slaan 
om corrosie te vermijden.  

E7 
Chemische of 
elektrochemi-
sche inwerking 

Na ontvetting met stoom met een reinigend afbijtmiddel wordt op het 
oppervlak een zeer glanzende afwerking aangebracht met een glansbe-
handeling met speciale chemische of elektrochemische processen. De 
oppervlaktegebreken worden slechts gedeeltelijk weggewerkt en de cor-
rosie-effecten kunnen zichtbaar worden. 

E8 

Chemisch of 
elektrochemisch 
polijsten en 
glansbeitsen 

Het slijpen en polijsten wordt gevolgd door chemisch of elektrochemisch 
glansbeitsen, wat een zeer glad en glanzend uitzicht geeft en de opper-
vlaktegebreken en oppervlaktecorrosie worden normaal gezien wegge-
werkt. 

4.4.3 Anodische oxidatie 

Gewoonlijk gebeurt het anodiseren in een verdund zwavelzuurbad. Het aluminium wordt ver-
bonden met de positieve pool (de anode) terwijl de kathode tegen de wand van het bad wordt 
geplaatst. De doorgang van de stroom veroorzaakt een hydrolyse van het water die zuurstof 
doet vrijkomen aan de anode. Het zuurstof reageert met het aluminium en vormt het oxide (de 
anodische laag).  

Het materiaal wordt beschermd door een luchtdichte film, de “barrier layer” genaamd. Tijdens 
de oxidatiefase blijft de anodische laag poreus. De poriën hebben een dubbele functie: 

• ze laten de stroomdoorgang toe (oxide is een elektrische isolator) en dus de voort-
zetting van de anodische oxidatie; 

• ze laten een latere kleuring toe. 
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Elektrolytische kleuring 

 

4.4.4 Kleuring 

Bijna alle inkleurprocessen vinden plaats na de anodische oxidatie, er wordt gebruikgemaakt 
van de aanwezige poriën in het oppervlak om er een metaal of een kleurstof op te nemen.  

4.4.4.1 Elektrolytische kleuring 

Tijdens dit procedé wordt het geanodiseerde aluminium onder een wisselstroom geplaatst in 
een bad met metallische zouten en andere chemische additieven.  

De meest gangbare kleuren zijn: 

• bronsschakeringen (licht, middel, donker, zwart), die wor-
den verkregen uit zouten van tin of kobalt; 

• bordeauxrood, verkregen uit koperzouten; 

• champagnetint, uit mangaanzout. 

Voor heel donkere kleuren is er een laag van minstens 15 µm dikte 
nodig. De laagdikte heeft geen belang voor lichtere kleuren. 

4.4.4.2 Kleuring door interferentie  

Het principe van kleuring door interferentie steunt op lichtbreking. Het procedé vereist een 
tussenstap tussen het oxidatiebad en de elektrolytische kleuring. De conversie wordt verkre-
gen door het geanodiseerde aluminium onder een heel zwakke wisselstroom te plaatsen in 
een bad met verdund zuur. 

Deze kleuren hebben een zeer goede weerstand tegen klimaatsinvloeden. Er zijn verschillende 
kleuren mogelijk, namelijk grijs, paars, blauw, groen en rood. 

4.4.4.3 Kleuring door absorptie 

Hierbij wordt het geanodiseerde aluminium in een kleuroplossing gedompeld zonder elektri-
sche stroom. Naargelang het type kleurstof onderscheiden we: 

• anorganische kleuren: goudkleur met ijzerzouten of “Italiaans” brons met mangaan-
zouten; 

• organische kleuren. 

Deze kleuren zijn dezelfde als deze die men in de textielindustrie gebruikt. Zij verliezen hun 
kwaliteit onder invloed van het licht. Daarom worden alleen de producten met een langzame 
degradatie met coëfficiënt > 8 (zie § 4.4.8.4) gebruikt voor externe toepassingen. 

De verkregen kleur met dit type kleurstoffen is afhankelijk van: 

• de laagdikte; 

• de stabiliteit van de pigmenten van de kleurstof tegenover het licht; 

• de toepassingsvoorwaarden (concentratie, pH, tijd, temperatuur). 

Aan de hand van een combinatie van elektrolytische kleuring en organische kleuring kan men 
de tinten van de verschillende kleuren veranderen. 

4.4.5 Verdichting 

Deze behandeling is noodzakelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. De afdichting dient om 
de poriën te dichten die zich tijdens de oxidatie hebben gevormd.  
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De dichting wordt uitgevoerd via 

• hydratatie bij gemiddelde (+/- 80°C)of hoge temperatuur (> 96°C); 

• impregnatie met behulp van metallische zouten gevolgd door een hydratatie bij ge-
middelde temperatuur (75°C). 

4.4.6 Eigenschappen van een verdichte laag 

Een correct gedichte anodische oxidatie beschikt over de volgende eigenschappen: 

• Het verdwijnen van de absorptiecapaciteit ten opzichte van kleuringproducten, oliën 
en vloeistoffen. 

• Een aanzienlijke verhoging van de weerstand tegen corrosie en atmosferische in-
vloeden en bijgevolg van de weerstand tegen veroudering. De corrosieweerstand 
verhoogt met de dikte van de laag en is beperkt tot 25µm. 

• Een hogere elektrische weerstand van de anodisatielaag. 

• Een grotere hardheid en slijtweerstand (ongeveer zeven keer groter dan die van de 
basislegering).  

4.4.7 Verdichtingspoeder 

Een deel van het bœhmite dat tijdens het verdichten wordt gevormd, wordt afgevoerd via de 
poriën. De additieven toegevoegd aan het verdichtingsbad dienen om dit bœhmiet in de oplos-
sing te houden. Een deel wordt vaak afgezet in de vorm van wit poeder, dat weggewerkt kan 
worden met een fijn schuurmiddel (polierpasta). Dit poeder heeft geen enkel negatief effect en 
vormt zelfs het bewijs dat de afdichting goed werd uitgevoerd onder de juiste temperatuur. 

Deze poedervorming mag niet verward worden met het fenomeen verpoederen, dat het gevolg 
is van een gebrek aan hardheid van de anodisatielaag. Deze degradatie is te wijten aan een fout 
tijdens de anodisatie of aan een slechte verdichting. 

Door een schuurtest (test van Clarcke) kan men het verpoederen onderscheiden. Een licht 
schuren met gekalibreerd schuurpapier doet het bœhmietpoeder verdwijnen zonder een in-
vloed te hebben op de harde oxidatielaag (de laagdikte (uitgedrukt in micron) veranderd niet 
meer). Het verpoederen daarentegen geeft steeds meer poeder af en laat zich verder afschu-
ren.  

4.4.8 Kwaliteiten en eisen voor anodische oxidaties 

4.4.8.1 Dikte van de anodische laag  

De dikte van de anodische laag wordt gekozen volgens de voorschriften van tabel 6. 

Deze wordt gemeten volgens een van de volgende methoden: 

[] 19 NBN ISO 2128 – Anodisatie van aluminium en legeringen : Bepaling van de dikte van de 
anodische lagen – Niet-destructieve methode door confocale microscoop 

 [] 20 NBN EN ISO 1463– Metaal- en oxidebedekkingen – Meting van de laagdikte – Microscopi-
sche methode  

Volgens de NBN EN 12373-1 bestaan er drie mogelijke klassen voor de minimumdikte in func-
tie van de blootstelling, de eisen worden vermeld in tabel 6. 
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Tabel 6. Dikte van de anodisatie – Eisen 

Categorie volgens 
NBN EN 12373-1 

Gemiddelde minimum-
dikte [µm] 

Plaatselijke minimum-
dikte [µm] 

15 15 12 
20 20 16 
25 25 20 

Opmerking: voor de categorieën met een grotere dikte moeten er voorzorgen genomen worden 
om overdreven dikten die een slechte weerstand tegen slechte weersomstandigheden kunnen 
vertonen, te vermijden. 

4.4.8.2 Dichtingsgraad 

De dichtingsgraad wordt beoordeeld conform aan NBN EN ISO 7599 § 7.2 via een van de vol-
gende methoden: 

[] 21 NBN EN ISO 2143 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Beoordeling van het verlies 
van de absorberende kracht van anodische lagen na afdichting – Proef met de kleurstofdruppel 
met voorafgaande zuuractie  

[] 22 NBN EN ISO 2931 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Evaluatie van de kwaliteit 
van de afgedichte anodische lagen door geleidingsvermogenmeting 

[] 23 NBN EN ISO 3210 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Evaluatie van de kwaliteit 
van de afgedichte anodische lagen door meting van massaverlies na onderdompeling in een 
fosfochromische oplossing  

De eisen staan vermeld in tabel 7. 

Tabel 7. Dichtingsgraad - eisen 

Methode Eisen 

NBN EN ISO 3210 
Massaverlies ≤ 30 mg/dm² van  

de anodische oxidelaag 
NBN EN ISO 2931 

Niet van toepassing voor gekleurde materia-
len, 

 noch voor afdichting via impregnatie 

Gecorrigeerde admittantiewaarde ≤ 20 µS  
(voor een dikte van 20 µm) 

NBN EN ISO 2143 Intensiteit van de vlek ≤ 2 

4.4.8.3 Slijtweerstand 

De referentiemethode is de NBN ISO 8251, proef met het schuurwiel. 

[] 24 NBN EN ISO 8251  - Anodisatie van aluminium en legeringen – Bepaling van de schuur-
weerstand van anodische oxydelagen  

Criterium: slijtgetal WI≤1,4 

4.4.8.4 Lichtbestendigheid 

De referentiemethode is de ISO 2135. 

[] 25 ISO 2135– Anodisatie van aluminium en aluminiumlegeringen – Versnelde beproeving van 
de lichtbestendigheid van gekleurde, anodisch aangebrachte oxidelagen 

Criterium: De index voor de lichtbestendigheid moet ≥ 8 zijn 
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4.4.8.5 Weerstand tegen scheurvorming door vervorming 

Het kan relevant zijn om de weerstand te evalueren tegen de vorming van scheuren door ver-
vorming van gelamineerde producent die vervormen na anodisatie. 

Deze verificiaties worden uitgevoerd met behulp van de methode gespecifieerd in de norm ISO 
3211. 

 [] 26 – NBN EN ISO 3211 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Evaluatie van de weer-
stand van anodische lagen tegen de vorming van scheuren door vervorming 

De vervormingsindex van de anodisatieprocedure wordt bepaald in functie van de dikte van de 
laag.  

4.4.8.6 Minimumeisen 

Tabel 8 geeft de minimumeisen in functie van de agressiviteitsfactoren. 

Tabel 8. Minimumeisen voor de anodisatie  

Minimum- 
eisen 

Agressiviteitsfactor van het klimaat zie § 4.2.1 Plaatselijke agressivi-
teitsfactor / zie § 4.2.2 licht gematigd gemiddeld zwaar 

dikte 20 µm 20 µm 20 µm 25 µm 25 µm 
onderhoud Zie tabel 12 

 

4.5 Uiterlijke beoordeling 
We onderscheiden de volgende soorten vlakken: 

• De primaire zichtvlakken zijn de zichtbare vlakken op de binnen- en buitenzijde van 
het gevelelement.  

• De secundaire zichtvlakken zijn enkel zichtbaar wanneer het beweegbare deel wordt 
geopend, bijvoorbeeld een raamkader-vleugel combinatie.  

• De niet-zichtvlakken zijn alle andere vlakken die hierboven niet vermeld worden, bij-
voorbeeld vlakken bedekt door glaslatten, isolatoren , onderdelen of profielen en 
vlakken die niet zichtbaar zijn nadat het schrijnwerk geplaatst is. 

Figuur 1. Aanduiding van de soorten vlakken 

 

Er kunnen kleine onvolmaaktheden verschijnen gezien het om een industrieel proces gaat voor 
de afwerking van het aluminium. 

primaire zichtvlakken

dekvlakken/
secundaire
zichtvlakken

niet zichtbare vlakken
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Bij een loodrechte waarneming van het betrokken vlak bij gedempt licht (betrokken hemel bui-
ten en zonder kunstlicht binnen) mag er met het blote oog geen hierna beschreven oppervlak-
tegebrek waargenomen kunnen worden op een afstand van 3 meter. 

4.5.1 Lakken 

De primaire zichtvlakken (zie figuur 1) moeten vrij zijn van storende effecten (ruwheid, rimpels, 
uitzakkingen, kraters, blaasjes, verbrande plekken, matte vlekken, krasjes, enz.). 

Voor de secundaire zichtvlakken moet er voldoende lak worden aangebracht, opdat de metalen 
ondergrond niet meer zichtbaar is. Gebreken zijn toegestaan op voorwaarde dat ze geen func-
tionele problemen veroorzaken. 

Er bestaan geen specifieke eisen voor de niet-zichtvlakken. Als deze vlakken ook voorzien 
moeten worden van een laklaag, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden op de bestelling voor-
afgaand aan de toepassing. Zoniet gelden de standaard primaire en secundaire zichtvlakken 
zoals aangegeven op de plannen, waarop de primaire zichtvlakken aangeduid worden met 
streepjeslijnen en de secundaire zichtvlakken met stippellijnen. 

Bij profielen met thermische onderbreking zijn er geen eisen voor de toepassing van lak op de 
thermische isolatie. 

Wat de plaatsing van benodigde contactklemmen voor het lakprocedé betreft, moeten de par-
tijen tot een overeenkomst komen. 

(+) 4 – Gebreken - lak: elke andere eis moet gespecificeerd worden in het speciale lastenboek.  

4.5.2 Anodische oxidatie 

De kleur wordt met name bepaald door de legering van het materiaal, wat betekent dat er 
kleurverschillen kunnen ontstaan tussen plaatmateriaal en profielen. Bij de installatie van be-
plating is in het bijzonder de walsrichting van belang bij de bevestiging. Daarnaast kan een an-
der uiterlijk verkregen worden door middel van een voorbehandeling. Indien de constructeur 
een mechanische voorbehandeling wenst, verdient het aanbeveling de gewenste oppervlakte-
gesteldheid vast te leggen aan de hand van monsters. 

Overleg tussen de constructeur en oppervlaktebehandelaar over de keuze van de diverse 
kleurmethoden wordt sterk aanbevolen. Het verdient tevens aanbeveling monsters te laten 
vervaardigen van zowel de toe te passen profielen als de beplatingen. Indien na het verdichten 
het oppervlak met waspreparaten of siliconen wordt behandeld, kan dit later nadelig zijn voor 
de hechting van bijvoorbeeld kitten en lijmen. De kleur van geanodiseerde lasnaden evenals 
van gebogen platen en profielen kan in belangrijke mate afwijken van de rest van het opper-
vlak. 

 Het is mogelijk om geanodiseerde profielen en platen te overschilderen, maar dit dient in 
nauw overleg met een deskundig schildersbedrijf te gebeuren. 

De primaire zichtvlakken (zie figuur 1) moeten vrij zijn van storende gebreken (ruwheid, inslui-
tingen, kraters, blaasjes, brandplekken, matte vlekken, enz.). 

Voor de secundaire zichtvlakken zijn gebreken toegestaan op voorwaarde dat ze geen functio-
nele problemen veroorzaken. 

Voor de niet-zichtvlakken zijn er geen bijzondere eisen. 

Wat de plaatsing van benodigde contactklemmen voor het anodisatieprocedé betreft, moeten 
de partijen toe een overeenkomst komen. 
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(+) 5 – Gebreken - anodisatie: elke andere eis moet gespecificeerd worden in het speciale 
lastenboek.  

5 Constructie en fabricatie 
De hierna vermelde specificaties vormen een aanvulling op deze van hoofdstuk 5 tot 9 van de 
NBN B 25-002-1. 

5.1 Uitvoering van de verbindingen (T en L) 
De hoekverbindingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van gepende, geklemde of ge-
schroefde hoekverbinders. De gezaagde profielen moeten ontbraamd, ontvet en gereinigd 
worden. De zaagsnedes van de te verbinden profielen moeten voorzien zijn van een lijmkit. Al-
vorens de hoekstukken in de profielen te schuiven, moet er lijm aangebracht worden tegen de 
binnenwanden van de profielkanalen of, als er gewerkt wordt met aangepaste hoekstukken, 
moet de benodigde hoeveelheid lijmkit ingespoten worden na het persen. Andere technieken 
zijn mogelijk voor zover hun prestaties gecontroleerd werden (voornamelijk de stabiliteit en de 
dichtheid). 

De T-verbindingen worden uitgevoerd met aangepaste T-stukken en in voorkomend geval 
dichtingsstukken (zie hiervoor de informatie van de systeemleverancier in de verwerkingsvoor-
schriften). 

In de hoeken moeten de interne en externe aluminium delen van de profielen met thermische 
onderbreking mechanisch verbonden worden. Als het externe profiel een buisprofiel is, wordt 
het hiertoe uitgerust met een klem; als het een vlak profiel is, wordt het uitgerust met een ver-
lijmd/geklemd plat hoekstuk zodat de hoek correct gesloten kan worden.  

5.2 Assemblage van de profielen 
5.2.1 Maattoleranties op de assemblages 

De sluitnaden tussen de geassembleerde profielen van de zichtvlakken mogen niet groter zijn 
dan 0,3 mm. 

De ongelijkheid van de zichtvlakken van de geassembleerde profielen (versteknaden en T -
verbindingen) loodrecht gemeten op het vlak van de constructie, mag niet meer bedragen dan 
de extrusietolerantie zoals vermeld in § 3.2.2. 

5.2.2 Toleranties op de versnijdingen van glaslatten 

Klikconstructies van glaslatten moeten zodanig ontworpen worden dat ook na herhaalde de-
montage voldoende bevestiging gewaarborgd is. Deze eis geldt niet voor speciale constructies, 
zoals inbraak- of kogelwerende en brandwerende systemen. De voegen aan de uiteinden van 
de glaslatten mogen niet groter zijn dan 1 mm aan de buitenkant en niet groter dan 0,3 mm 
aan de binnenkant om de luchtdoorlatendheid te behouden. 

5.3 Buigen van geëxtrudeerde profielen 
5.3.1 Buigprincipes 

Dit zijn de meest gebruikte buigtechnieken: 

5.3.1.1 Duwprincipe  

Het profiel wordt door een mal geduwd. 
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5.3.1.2 Buigen met buigmal 

Het profiel wordt gebogen rond een buigmal. 

5.3.1.3 Buigprincipe met behulp van een stang 

Het profiel wordt gebogen met behulp van een stang die in het profiel wordt aangebracht. 

5.3.1.4 Horizontale of verticale buigmachine 

Het profiel wordt gebogen tussen minstens 3 rollen. 

5.3.1.5 Buiging-rekking 

Het profiel wordt eerst uitgerokken en vervolgens gebogen rond een buigmal. 

5.3.2 Leveringsvoorwaarden 

5.3.2.1 Overlengte 

De extrusieprofielen moeten altijd geleverd worden met een overlengte om de profielen tijdens 
het buigen te kunnen vasthouden. De overlengte wordt bepaald door het toegepaste buigprin-
cipe en de gebruikte machine en vormt het voorwerp van een overeenkomst met de onderne-
ming die de buigwerken uitvoert.  

5.3.2.2 Thermische behandeling - Hardheid 

De extrusieprofielen worden bij voorkeur in niet-verharde staat geleverd (thermische behande-
ling T4). Na de buiging dienen ze nog verhard te worden vóór een latere vervorming. 

Als dit niet mogelijk is, moet dit overeengekomen worden met de onderneming die de buig-
werken uitvoert. 

5.3.2.3 Klemming van profielen met thermische onderbreking 

De profielen met thermische onderbreking worden bij voorkeur licht geklemd geleverd (T<12 
N/mm). In dat geval moeten de profielen beschouwd worden als profielen van het type O wat 
betreft het mechanisch ontwerp (zie § 3.4.2).  

Als dit niet mogelijk is, moet dit overeengekomen worden met de onderneming die de buig-
werken uitvoert. 

5.3.2.4 Toleranties op de extrusieprofielen 

De toleranties (overhelling – kromtrekking van rechte vlakken) van het profiel moeten bij voor-
keur beperkt worden tot +0, -0,5mm. 

5.3.2.5 Kwaliteit van de geleverde profielen 

Bulten, luchtbellen en andere onvolmaaktheden moeten altijd vermeden worden. Deze hebben 
een negatieve invloed op het resultaat. 

5.3.3 Validiteit van de vermelde waarden voor gewelfde ramen 

5.3.3.1 Buigstraal 

Het wordt aangeraden om buigstralen te nemen van r > 500 mm. Kleinere stralen zijn ook mo-
gelijk. Dit hangt af van de technische mogelijkheden van het profiel en de uitrusting van de on-
derneming die de buiging uitvoert. Deze specificaties zijn geldig voor gebogen segmenten en 
halve cirkels gebogen in normale richting (niet gewelfd).   
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5.3.3.2 Vorm en tolerantie van de boog 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

• ½ cirkels en volle cirkels 

De toleranties op de buigstraal bedragen 0,3% 

Illustratieve waarden: 

Tabel 9. Buiging – toleranties op de buigstralen van cirkels en halve cirkels – voorbeeld: 

Nominale meting (mm) 500 800 1.000 1.200 1500 2.000 

Bovengrens (mm) 501,5 802,4 1.003 1.203,6 1.504,5 2.006 

Ondergrens (mm) 498,5 797,6 997 1.196,4 1.495,5 1.994 

Figuur 2. Buiging – toleranties - ½ cirkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gebogen segmenten 

Tabel 10 geeft de toleranties op de buigstraal. 

Tabel 10. Buiging – toleranties op buigstralen van gebogen segmenten 

Straal (mm) toleranties Straal (mm) toleranties Straal (mm) toleranties 

500-1000 1 % 5.001-20.000 3,50 % 2.001-5.000 2,50 % 

1001-2000 1,30 % > 20.001 5 %   

Illustratieve waarden: 

Nominale meting (mm) 500 800 1.000 1.200 1.500 2.000 3.000 6.000 15.000 30.000 

Bovengrens (mm) 505 808 1.010 1.215 1.519 2.026 3.075 6.210 15.525 31.500 

Ondergrens (mm) 495 792 990 1.185 1.481 1.974 2.925 5.790 14.475 28.500 

Figuur 3. Buiging – toleranties – cirkelboog 
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5.3.4 Toleranties op gebogen raamkaders  

De volgende toleranties hebben betrekking op de meting van de lengte en breedte of de diame-
ter in het geval van cirkels. 

We onderscheiden: 

• Gelaste kaders 

Voor kaders tot 3000 mm: +/- 3 mm  

Voor grotere kaders: +/- 1 mm /1 m 

Figuur 4. Buiging – toleranties – gelaste kaders 

 

• Mechanisch geassembleerde kaders 

Voor kaders tot 2000 mm: +/- 2,5 mm  

Voor kaders groter dan 2000 mm: +/- (2,5 mm + (0,5 mm/1 m groter dan 2000 mm)) 

Figuur 5. Buiging – Toleranties – Mechanisch geassembleerde kaders 

 

Opengaande en vaste vensterramen moeten zodanig gebouwd worden dat de prestaties ge-
waarborgd blijven (speling volgens de voorschriften van de systeemleveranciers). 
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Zo moet ook een tolerantie van +/- 1,5 mm op de breedte van het vensterraam in aanmerking 
genomen worden voor de complexiteit van de latere vervorming van de boog (zagen en verbin-
den). 

Figuur 6. Buiging – toleranties – Toleranties op de gemeten breedte op de koorde van de boog 

 

5.3.5 Toleranties op de hoogten van gewelfde profielsecties 

De volgende toleranties zijn van toepassing: 

• Buigstraal groter dan 2000 mm 

Voor profielhoogten < 100 mm zichtvlak: -1 mm (zichtbaar oppervlak) 

Voor profielhoogten >100 mm, maar < 150 mm: -2 mm (zichtbaar oppervlak) 

• Buigstraal kleiner dan 2000 mm 

Hier kan de vervorming groter zijn, afhankelijk van het profiel. De exacte tolerantie moet be-
sproken worden met de onderneming die de buigwerken uitvoert. 

Opengaande profielen en heel asymmetrische profielen zijn bovendien torsiegevoelig 
(+/-1 mm). 

Figuur 7. Buiging – toleranties – Toleranties op de hoogte van gebogen profielen 

 
5.3.6 Zagen van gebogen profielen  

De exacte hoek van gebogen profielen moet bepaald worden in functie van de tolerantie op de 
kromming. De afsnijding kan verschillen van de theoretische waarde, dit bepaalt in grote lijn de 
precisie van de constructie. 
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5.4 Toleranties op de assemblages 
Ter hoogte van de assemblage van het gebogen profiel met het rechte profiel, onderscheiden 
we: 

 Gelaste assemblages: +/- 0,5 mm 

 Mechanische assemblages: +/- 1 mm 

Ter hoogte van de assemblage van 2 rechte profielen, onderscheiden we: 

 Gelaste assemblages: +/- 0,3 mm 

 Mechanische assemblages: +/- 0,3 mm 

Figuur 8.Assemblage van de profielen 

 

6 Uitvoering 
Onderstaande voorschriften vullen die van de NBN B25-002-1 aan. 

6.1 Contact tussen het aluminium en andere metalen 
Wanneer twee metalen met verschillende elektrochemische potentialen met elkaar in contact 
komen in een vochtig milieu, veroorzaken ze een redoxreactie (ook “galvanisch koppel” ge-
naamd). De anode van het elektrochemische koppel, bestaande uit het metaal met de meest 
elektronegatieve potentiaal, corrodeert. De eigen potentiaal van de metalen in contact hangt 
o.a. af van de temperatuur en de pH van het vochtige milieu. 

Een klein contactoppervlak zal zorgen voor een hoge stroomdichtheid en grote corrosie. Om-
gekeerd zal een groot contactoppervlak zorgen voor een lage stroomdichtheid een minder cor-
rosie.  

Om corrosieproblemen te vermijden bij zuiver contact voor elementen blootgesteld aan: 

• Zoutnevel: 

 mag het potentiaalverschil niet meer zijn dan 250 mV  
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• een hoge vochtigheidsgraad (buiten zout milieu): 

 mag het potentiaalverschil niet meer zijn dan 450 mV 

Ter indicatie toont de schaal van Nernst de waarden van de potentialen van elk element ten 
opzichte van een waterstofelectrode. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze stan-
daardvoorwaarden voor potentiaalmeting zijn en dat de efficiëntie van het galvanische koppel 
afhankelijk is van meerdere andere factoren 

Corrosie van aluminium veroorzaakt door waterafvloeiing van een edeler metaal dan alumini-
um op deze laatste moet bovendien verhinderd worden door het aluminium te beschermen of 
de afvloeiing te verhinderen. 

Tabel 11 – Elektrochemische potentiaal 

Elementen Millivolt potentialen 
Goud +1.420 

Platina +1.200 
Zilver +800 
Brons +700 
Koper +340 

Waterstof 0 
Lood -130 

Gietijzer -390 
IJzer -440 
Zink -760 

Aluminium -1.660 
Magnesium -2.370 

In de praktijk: 

• Contact tussen het aluminium en staal, zink, lood:   
Direct contact met staal, zink en lood moet vermeden worden, voor staal bijvoor-
beeld door middel van galvanisatie of metallisatie en voor aluminium een laklaag als 
afwerking. Het blijft evenwel aanbevolen om een elektrochemische isolatie van de 
verschillende materialen te voorzien (staal, zink, lood) aan de assemblages, wegens 
het risico op aantasting van deze afwerkingslagen.  

• Contact met koper:   
Contact met koper en zijn legeringen (brons, messing) moet absoluut vermeden 
worden door het grote verschil in elektrochemische potentiaal. Zelfs een afwerking 
in koper boven het schrijnwerk moet vermeden worden, omdat het aflopende re-
genwater koperoxiden kan bevatten die het aluminium kunnen aantasten. 

6.2 Contact met andere materialen 
Het dient gewaarborgd te worden dat de verschillende materialen die in contact komen met 
het aluminium geen chemische reactie veroorzaken met het aluminium of zijn beschermlaag, 
met name in de volgende gevallen. 

6.2.1 Contact met gips en cement 

Gips of cementstof in een vochtig milieu, evenals gips of cement spuiten, doen witachtige vlek-
ken verschijnen op het oppervlak van het aluminium na het reinigen, zelfs op geanodiseerde 
oppervlakken. 
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Deze oppervlakkige vlekken hebben echter geen enkele invloed op de mechanische eigen-
schappen van het aluminium. 

6.2.2 Contact met hout 

Bepaalde houtsoorten, met name eiken- en notenhout, scheiden zuren af die het metaal kun-
nen aantasten, vooral in een vochtige omgeving of wanneer het hout niet droog is. Het wordt 
dus aanbevolen om een goede isolatie tussen de 2 materialen te voorzien, bijvoorbeeld door 
middel van een bitumineuze verf. Wanneer het hout behandeld werd tegen rotten of insecten 
moet men zich ervan verzekeren dat het gebruikte product geen negatief effect heeft op het 
aluminium. Organische formules die koper kunnen vrijmaken of zure of alkalische formules 
worden afgeraden (pH <5 en pH >8). 

6.2.3 Contact met koolstofvezels 

Contact tussen deze composieten en het aluminium in een vochtig milieu veroorzaakt een aan-
zienlijke galvanische corrosie.  

6.3 Te nemen maatregelen tijdens de werken 
Het wordt aangeraden om het aluminium tijdens de constructie te beschermen door het tijde-
lijk te voorzien van een beschermfilm of een niet agressief kleefmiddel. Zo wordt het ook aan-
bevolen om een stopprofiel te gebruiken bij de verbinding van de aluminium structuur met de 
binnen- of buitenlaag in gips. 

7 Reiniging en onderhoud 
Zie NBN B25 002-1 met de volgende aanvulling: 

7.1 Algemeen 
Onder normale gebruiksomstandigheden zullen de aluminium schrijnwerken, uitgevoerd vol-
gens deze specificaties, de verwachte levensduur halen, op voorwaarde dat ze correct gerei-
nigd en onderhouden worden. De levensduur wordt grotendeels bepaald door de reinigings-
methode en –frequentie.  

7.2 Reinigingsfrequentie 
De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de aard van de vervuiling en de vervui-
lingsgraad en anderzijds door het concept van de gevel. Vuilbelastende factoren zijn o.a.: 

• chloride neerslag in industriële omgeving of nabij de zee (zone IV zie bijlage 3); 

• spoorverkeer (tram en/of trein); 

• dichtbevolkte stedelijke en/of industriële gebieden; 

• plaatselijk verhoogde inwerking van vervuiling (naburige werven, …); 

• minder of gebrek aan reiniging van het schrijnwerk door natuurlijke beregening ver-
oorzaakt door het reliëf van de gevel, verborgen hoeken of andere situaties. 

Indien er sprake is van één of meerdere van deze vuilbelastende factoren, spreken we van een 
verhoogde belastingsfactor. In alle andere gevallen spreken we van een normale belastings-
factor. 
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Naast de vuilbelastende factoren speelt de mate van beregening van de gevel ook een belang-
rijke rol. Het is bekend dat gevels, bijvoorbeeld onder oversteken, luifels, enz. gevoeliger zijn 
voor deze aantasting dan gevels die regelmatig beregend worden. Hieronder vindt u reinigings-
frequentietabel om een indicatie te geven met welke reinigingsfrequenties rekening moet wor-
den gehouden. 

Tabel 12. Indicatie gevelreinigingsfrequentie voor aluminium gevelelementen 

 Vlakke beregende gevels Geprofileerde en/of niet beregende gevels 
Belastingsfactor Verhoogd Normaal Verhoogd Normaal 
Binnenland 
(zone C2 tot C4) 2x per jaar 1x per jaar 3x per jaar 2x per jaar 

Kust (zone C5M) 3x per jaar 2x per jaar 4x per jaar 3x per jaar 

Voor een definitieve vaststelling van de reinigingsfrequentie is het raadzaam na één of twee 
reinigingsbeurten de gevel te inspecteren. Aan de hand van deze inspectie kan de aard en de 
graad van de klimatologische agressiviteit vastgesteld worden evenals de plaatselijke vervui-
lingsinvloeden.  

Ondanks een zorgvuldige reiniging met de juiste frequentie zal een laklaag verouderen. Vooral 
die geveldelen die door de zon worden beschenen, gaan op de duur verweren en kunnen daar-
door een deel van hun glans en kleur verliezen. Om esthetische redenen kan na de reiniging 
een behandeling met een conserverende was een nuttig effect hebben. Een dergelijke behan-
deling dient regelmatig toegepast te worden volgens de instructies van de leverancier. Ook een 
anodiseerlaag kan door de jaren heen iets van zijn oorspronkelijke glans verliezen. Een behan-
deling met een conserverende was kan ook hier een oplossing bieden.  

7.3  Reinigingsmethode 
De reinigingsmethode is o.a. afhankelijk van: 

• de bereikbaarheid; 

• de opbouw en bouwdetails van de gevel; 

• de mate van de vervuiling. 

Het is de taak van het (gevel)reinigingsbedrijf om voor deze situaties de juiste methode(n) aan 
te wenden. Voor het overgrote deel neemt men genoegen met een normale reiniging. De vol-
gende behandeling, waarbij het reinigen van boven naar beneden moet gebeuren, wordt vaak 
gebruikt: 

• een gevelelement afspuiten met koud leidingwater, om het meeste vuil, bijvoorbeeld 
opgewaaid zand, te verwijderen; 

• een al dan niet verdund neutraal reinigingsproduct (pH tussen 6 en 8) aanbrengen;  

• na voldoende inwerktijd (conform de productinformatie) het product verwijderen; 

• de gevel overvloedig met helder water afspoelen. 

7.4 Eisen voor reinigingsproducten en conserveringsmiddelen 
De reinigingsproducten of conserveringsmiddelen mogen de gebruikte materialen in de gevel 
niet aantasten. Enkel neutrale producten, met een pH tussen 6 en 8, mogen gebruikt worden. 
Bovendien mogen deze producten het oppervlak niet krassen. Daarom is het reinigen met 
staalwol, schuurpapier, enz. verboden. Soms is het aangewezen om enkele voorafgaande 
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proeven uit te voeren, om te verzekeren dat het voorgestelde product compatibel is met de ge-
bruikte materialen in de profielen, het glas, de dichtingsvoegen en de kitten. 

 
 

Bijlage 1. Bibliografie 
[] 1 - NBN B25 002-1 – Buitenschrijnwerk – Deel 1: Algemene voorschriften ....................... 8 
[] 2 - NBN EN 14024 – Metalen profielen met thermische onderbreking – Mechanische 
prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen voor de  beoordeling. ........................................ 8 
[] 3 -NBN EN 573-3 – Aluminium en aluminiumlegeringen – Chemische samenstelling en 
vorm van geknede producten – Deel 3: Chemische samenstelling ........................................ 9 
[] 4 -NBN EN 515 - Aluminium en aluminiumlegeringen – Geknede producten –Aanduiding 
van metallurgische toestanden ............................................................................................... 9 
[] 5 – NBN EN 755-2 – Aluminium en aluminiumlegeringen – Geëxtrudeerde staven, buizen 
en profielen – Deel 2: Mechanische eigenschappen ............................................................... 9 
[] 6 - NBN EN 486- Aluminium en aluminiumlegeringen – Extrusieblokken gegoten in een 
vorm geschikt voor het extruderen – Specificaties ............................................................... 10 
[] 7 - NBN EN 12020-1- Aluminium en aluminiumlegeringen – Geëxtrudeerde 
precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 et EN AW-6063 – Deel 1: Technische 
controle- en leveringsvoorwaarden ...................................................................................... 10 
[] 8 - NBN EN 12020-- Aluminium en aluminiumlegeringen – Geëxtrudeerde 
precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 et EN AW-6063 – Deel 2: Toleranties op 
afmetingen en vorm ............................................................................................................... 10 
[] 9 - NBN EN 14024-Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische 
prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling ............................................ 11 
[] 10 - NBN EN ISO 9223 Corrosie van metalen en legeringen – Corrosiviteit van de 
atmosfeer – Indeling, bepaling en schatting ......................................................................... 14 
[] 11 - ISO 11664 - Kleurmeeting ........................................................................................... 15 
[] 12 NBN EN ISO 3892– Conversielagen op metallieke materialen – Bepaling van de massa 
per oppervlakte-eenheid – Gravimetrische methoden  ........................................................ 15 
[] 13 NBN EN 12206-1: Verven en vernissen – Deklagen op aluminium en aluminium 
legeringen voor architectonische doeleinden - Deel 1: Deklagen van poederverven .......... 17 
[] 14 - NBN EN ISO 2360- Niet-geleidende bekledingen op materialen op basis van niet-
magnetische elektriciteitsgeleiders – Meting van de dikte van de bekleding – Methode  door 
wervelstroom gevoelig vaan amplitudevariaties ................................................................... 17 
[] 15 - EN 16474-2 Verven en vernis – Methodes van blootstelling aan lichtbronnen in labo – 
Deel 2 : boog- of xenonlamp .................................................................................................. 18 
[] 16 – NBN EN ISO 2813 – Verven en vernissen – Bepaling van de glansindex bij  20 °, 60 ° 
en 85 ...................................................................................................................................... 18 
[] 17 – ISO 2810 Verven en vernis – Natuurlijk veroudering van de bedekkingen – 
Blootstelling en evaluatie ...................................................................................................... 18 
[] 18 NBN EN ISO 7599  - Anodisatie van aluminium en legeringen – Algemene specificaties 
voor anodische lagen op aluminium. ..................................................................................... 20 
[] 19 NBN ISO 2128 – Anodisatie van aluminium en legeringen : Bepaling van de dikte van 
de anodische lagen – Niet-destructieve methode door confocale microscoop .................... 23 
[] 20 NBN EN ISO 1463– Metaal- en oxidebedekkingen – Meting van de laagdikte – 
Microscopische methode  ...................................................................................................... 23 

 
36 

 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

[] 21 NBN EN ISO 2143 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Beoordeling van het 
verlies van de absorberende kracht van anodische lagen na afdichting – Proef met de 
kleurstofdruppel met voorafgaande zuuractie ...................................................................... 24 
[] 22 NBN EN ISO 2931 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Evaluatie van de 
kwaliteit van de afgedichte anodische lagen door geleidingsvermogenmeting .................... 24 
[] 23 NBN EN ISO 3210 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Evaluatie van de 
kwaliteit van de afgedichte anodische lagen door meting van massaverlies na 
onderdompeling in een fosfochromische oplossing .............................................................. 24 
[] 24 NBN EN ISO 8251  - Anodisatie van aluminium en legeringen – Bepaling van de 
schuurweerstand van anodische oxydelagen . ...................................................................... 24 
[] 25 ISO 2135– Anodisatie van aluminium en aluminiumlegeringen – Versnelde beproeving 
van de lichtbestendigheid van gekleurde, anodisch aangebrachte oxidelagen .................... 24 
[] 26 – NBN EN ISO 3211 – Anodisatie van aluminium en legeringen – Evaluatie van de 
weerstand van anodische lagen tegen de vorming van scheuren door vervorming ............. 25 

 

Bijlage 2. Samenvatting van de te preciseren punten in het bij-
zonder lastenboek 
(+) 1– Het lastenboek moet het agressiviteitsniveau van het klimaat verduidelijken evenals 
de lokale agressiviteitsfactoren vooraleer de toe te passen oppervlaktebehandeling te 
bepalen. .................................................................................................................................. 14 
(+) 2 – Lakken: in het lastenboek wordt de oppervlaktebehandeling gepreciseerd 
overeenkomstig tabel 4 en de tint(en). .................................................................................. 15 
(+) 3 – Anodisatie: het speciale lastenboek preciseert de dikte van de anodisatielaag en de 
tint(en). ................................................................................................................................... 20 
(+) 4 – Gebreken - lak: elke andere eis moet gespecificeerd worden in het speciale 
lastenboek. ............................................................................................................................. 26 
(+) 5 – Gebreken - anodisatie: elke andere eis moet gespecificeerd worden in het speciale 
lastenboek. ............................................................................................................................. 27 

 

 
37 

 



 

Bijlage 3. Klimaatagressiviteit 

 

Het wordt aanbevolen om rekening te houden met lokale agressiefactoren –  
zie § 4.2.2 
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