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Inleiding
G.Hermes machinale houtbewerking BV heeft dit document geschreven en gepubliceerd als
naslagwerk en hulpmiddel naar haar klanten toe. Het document is opgesteld niet alleen als een
vereiste maar ook om de klant beter te kunnen helpen en het gebruiksgemak te verhogen van onze
product(en). In dit document kunt u makkelijk en snel informatie vinden over uw gekochte
product(en). Het wordt aangeraden om dit document goed door te kijken alvorens u begint met het
plaatsen en/of gebruik te maken van ons product.
Deze verwerkingsvoorschriften zijn geschreven door de fabrikant voor de eindgebruiker, de fabrikant
behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in dit document. De
fabrikant raadt u aan om wanneer er twijfel is een professionele timmerman of de fabrikant te
contacteren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan het product wanneer dit
wordt veroorzaakt door het niet volgen van deze leidraad, onkunde of onjuist gebruik van
gereedschap(pen).
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit document dan staat ons team voor u
klaar om u verder te helpen. Contact gegevens vindt u onderaan het voorblad en op onze website:
www.hermeskozijnen.nl.

LET OP, G.HERMES MACHINALE HOUTBEWERKING BV IS
NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL
VEROORZAAKT DOOR HET NIET VOLGEN VAN
VOORSCHRIFTEN OF ONKUNDE

LET OP, GEBRUIK ALTIJD DE JUISTE GEREEDSCHAPPEN EN
DRAAG DE JUISTE BESCHERMINGSMIDDELEN
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1 Algemeen
1.1 Concepten en betekenissen
Om de verantwoordelijkheden tussen de timmerfabrikant en de eindgebruiker te verduidelijken zijn
werken in drie zogenaamde concepten ingedeeld. Het verschil in de concepten zit voornamelijk in de
verantwoordelijkheid die de fabrikant heeft voor haar product jegens haar klant.

In Concept I worden de kozijnen voorzien van een grondverfsysteem door de timmerfabrikant als
halfproduct geleverd naar op de bouwplaats.
In Concept II levert de timmerfabriek de gevelproducten meer compleet, voorzien van
dorpelafdekkers en/of neuslatten en een voorlaksysteem.
In Concept III is de timmerfabriek geheel verantwoordelijk voor het plaatsen, beglazen en aflakken
van de gevelproducten.
G.Hermes machinale houtbewerking BV levert voornamelijk Concept I en II. Heef u vragen over welk
concept uw product betreft neem dan vooral contact met ons op. Hieronder vindt u nog eens de
verantwoordelijkheden die horen bij de concepten. (bron: NBvT)
CONCEPT I
CONCEPT II
CONCEPT III
GRONDLAK AF FABRIEK

Timmerfabrikant

VOORLAK AF FABRIEK

Timmerfabrikant

AFLAK AF FABRIEK

Timmerfabrikant

GLAS IN FABRIEK

Timmerfabrikant

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Timmerfabrikant Timmerfabrikant Timmerfabrikant
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Timmerfabrikant Timmerfabrikant Timmerfabrikant

OPSLAG OP BOUWPLAATS

Opdrachtgever

Opdrachtgever

PLAATSEN IN BOUW

Opdrachtgever

Opdrachtgever

GLAS PLAATSEN OP BOUW

Opdrachtgever

Opdrachtgever

AFLAKKEN OP BOUWPLAATS

Opdrachtgever
2 lagen (6
maanden na
leveren)

ONDERHOUD

Eigenaar
gebouw

Opdrachtgever
1 laag (6
maanden
transparant)
1 laag (18
maanden
dekkend)
Eigenaar
gebouw
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Timmerfabrikant

Eigenaar
gebouw

1.2 Garantie en voorwaarden
G.Hermes machinale houtbewerking BV levert hoog kwalitatieve houten gevelelementen en staat
achter haar producten. Het kan echter altijd voorkomen dat u wat minder tevreden bent over uw
aangeschafte product en dit proberen wij dan in samenspraak met u zo snel en goed mogelijk op te
lossen. De voorwaarden die wij stellen voor een garantie aanspraak kunt u vinden op onze website in
de algemene voorwaarden.
Mocht het zo zijn dat uw product niet aan de garantie voorwaarden voldoet proberen wij u toch zo
snel mogelijk weer te helpen, het kan echter zo zijn dat wij hiervoor wel een vergoeding vragen.
Heeft u meer vragen omtrent garantie en de voorwaarden neem dan vooral contact met ons op.

1.3 Kwaliteit
Wij stellen hoge eisen aan onszelf en leveranciers als het gaat om kwaliteit van onze geleverde
producten. Onze interne kwaliteit functionaris zorgt ervoor dat de interne regels omtrent
behandeling en produceren worden nageleefd. Mede hierdoor geven wij altijd standaard 5 jaar
garantie op de houten onderdelen onze producten mits deze goed worden behandeld en op de juiste
manier worden gebruikt. Houten producten die wij leveren zullen echter vele jaren langer meegaan,
een leeftijd van 50 jaar of meer is voor een houten kozijn, mits goed behandeld, realistisch.
Onder het hoofdstuk Onderhoud leest u meer over hoe onze producten goed te behandelen.
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2 Transport en opslag op de bouwplaats
2.1 Levering
Wanneer u met ons afspreekt om uw kozijnen te laten leveren door ons, worden deze op speciale
bokken samen met de kozijnen achtergelaten op de bouwplaats. Het is het beste wanneer direct na
levering van de bok de kozijnen naar de gevel worden gebracht om geplaatst te worden. Dit is helaas
niet altijd mogelijk. Het wordt aangeraden in dit geval aan de kozijnen op onze bok te laten om later
eraf gehaald te worden. Dit wordt aangeraden zodat kozijnen met voldoende hoogte van de grond af
staan en hierdoor goed kunnen ventileren. De betreffende bokken worden in bruikleen gegeven en
blijven derhalve eigendom van G.Hermes machinale houtbewerking BV.
Heeft u de kozijnen zelf opgehaald en staan deze niet op een bok dan raden wij aan deze binnen in
een geventileerde ruimte of op een pallet buiten op te slaan. Laat het kozijn geen direct contact
maken met de grond (ruimte van ondergrond 100-300mm) en plaats een afdekzeil zolang deze niet
verwerkt is. Ook is het belangrijk dat de producten verticaal worden opgeslagen.

Zogenaamde “onderwatersituaties” (b.v. water in sponningen en omgezet lood tegen de
buitenkanten van onderdorpels) dienen te allen tijde te worden voorkomen. Bij een permanente
vochtbelasting zal het houtvochtgehalte extreem toenemen en zal het hout evenredig gaan zwellen.
Een en ander kan resulteren in gevolgschade en afbreuk doen aan de functionaliteit van het
geveltimmerwerk.

2.2 Verpakking
Optioneel kunt u onze producten laten aanleveren met een folie verpakking voor binnen, buiten en
beide. Dit is ter bescherming van beschadigingen die op de bouwplaats kunnen worden veroorzaakt.
Aangeraden wordt om deze folie zolang mogelijk te laten zitten vooral wanneer het aflak betreft met
het glas al geplaatst in de fabriek. U kunt deze folie na het stellen en metselen makkelijk verwijderen.
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2.3 Kozijnen zonder verpakking
Kozijnen zonder verpakking moet extra voor gewaakt worden dat deze niet beschadigd raken door
vuildeeltjes, voornamelijk cement en kalk deeltjes meegevoerd door regenwater. Het meest
kwetsbare is het glas, wanneer hier cementstrepen op komen dienen deze direct te worden
schoongemaakt. Deze vervuiling zal op den duur moeilijk te verwijderen zijn en onherstelbare
beschadigingen geven.
Wanneer dit direct wordt geconstateerd kan er geprobeerd worden om te reinigen met veel water
en WC-eend, als het echter al wat langer zit en/of is uitgedroogd moet hiervoor een professioneel
bedrijf worden ingeschakeld of het glas in zijn geheel worden vervangen.

2.4 Hijslussen
Optioneel worden onze producten ook met hijslussen uitgevoerd,
dit is altijd het geval wanneer glas wordt geplaatst in de fabriek.
Hiermee kan het kozijn makkelijk op de bouwplaats met een kraan
worden verplaatst en geplaatst in het bouwkundig kader. Om de
kraanmachinist te overtuigen van de geschiktheid van de
aangebrachte hijsvoorzieningen gebruiken wij hijslussen die VGS
gekeurd zijn. De hijsbanden hebben een veilige werklast van
300KG. De hijsbanden hebben een veiligheidsfactor SF 5:1, wat
betekend dat deze eenmalige mogen worden gebruikt.
Onderstaande tabel geeft schematisch weer wat de veilige
werklasten zijn met verschillende configuraties.

Dit moet gelezen worden als 300KG maal wat de configuratie aangeeft. Voorbeeld: 2 lussen hijsen
onder een hoek van 45° betekent 300X1,4 = 420. Dit betekent dat de veilige werklast die in deze
configuratie ge-hijst mag worden 420KG is.
De hijsvoorzieningen mogen alleen gebruikt worden voor verticale verplaatsing van het kozijn, als in
plaats van hijslussen hijsstrips zijn geplaats gebruik dan geen touw of hijsband i.v.m.
insnijdingsgevaar.
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3 Stellen en inmetselen
3.1 Voorbereiding
De kozijnen moeten worden gecontroleerd
op haaksheid (rechthoekigheid) en
deurstijlen voorzien van een hulplat om
‘doormetselen’ te voorkomen. De naad
tussen het binnenspouwblad en kozijn
afdichten. Dit kan vooraf met
compressieband of achteraf met PURschuim.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de
aannemer in ieder geval met betrekking tot
de volgende zaken de verantwoordelijkheid
heeft:
-bij het aanmetselen dient voorkomen te
worden dat stijlen en dorpels vervormen als
gevolg van doormetselen;
-in de aansluitingen mogen geen capillaire
naden voorkomen: zo dient bij het plaatsen van raamdorpelstenen rekening te worden gehouden
met een vrije ruimte in de aansluiting op de onderzijde van de onderdorpel (de industrie heeft
hiervoor speciaal handige hulpmiddelen als raamdorpelstelblokjes, zie ook “Principedetails
aansluitingen van inmetselkozijnen” zoals opgenomen in katern 11 van de KVT;);
-om in, overeenkomstig NEN 5087 opgenomen, bereikbare gevelvlakken elementen op te nemen die
voldoen aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid overeenkomstig NEN 5096;
-voor het op de juiste plaatsen toepassen van doorvalbeveiligingen (niet op of aan het kozijn) en
veiligheidsglas bij niveauverschillen.

3.2 Verankeringen van kozijnen
3.2.1 inmetselkozijnen en stelkozijnen
Bij inmetselkozijnen worden spouwlatten toegepast die als overgangselement dienen tussen
inmetselkozijn en bouwkundig kader (zie katern 11 van de KVT). Bij montagekozijnen worden
stelkozijnen toegepast als overgangselement tussen kozijn en bouwkundig kader.
Inmetselkozijnen en stelkozijnen dienen met behulp van verankeringsmiddelen aan het
binnenspouwblad van een gevelconstructie te worden bevestigd. De belastingen op het kozijn dienen
zonder problemen via de verankeringsmiddelen naar het binnenspouwblad overgebracht te worden.
De verankeringen moeten een geringe werking van het hout kunnen opvangen. Vervormingen van
het bouwkundig kader mogen geen nadelige invloed hebben en mogen geen belastingen uitoefenen
op het kozijn. Verankeringen ter plaatse van woningscheidende constructies dienen zodanig
uitgevoerd te worden dat geen flankerende geluidsoverdracht kan plaatsvinden.
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3.2.2 Soorten verankeringsmiddelen
Als verankeringsmiddel in nog aan te brengen metselwerk kan gebruik worden gemaakt van stalen
kozijnankers (ten minste Ø 6 mm en 150 mm lang). Voor verankering tegen een reeds opgetrokken
binnenspouwblad kan gebruik worden gemaakt van hoekstaal, afmetingen ten minste 40/40/2 met
een lengte van ten minste 40 mm. Onderdorpels kunnen worden ondersteund met de hiervoor
genoemde hoekstalen of ter plaatse van vloerconstructies worden verankerd met stalen stripankers
van ten minste 4 mm dik. De verankeringsmiddelen en de eventuele bevestigingsmiddelen dienen
corrosievast (zie katern 37 van de KVT) te zijn.

3.2.3 Plaats van de verankeringsmiddelen
Verankeringsmiddelen dienen gesitueerd te zijn aan de binnenzijde van de thermische spouwisolatie
èn buiten het gebied van een kozijnverbinding. Voorts gelden de volgende eisen:
van kozijnen dienen ten minste de muurstijlen en bovendorpels aan de bouwkundige constructie te
worden bevestigd. Tabel A geeft een overzicht van de plaats van de verankeringsmiddelen voor
stelkozijnen en voor inmetselkozijnen met profielafmetingen van 67 x 90 mm, 67 x 102 mm, 67 x 114
mm en 67 x 139 mm. Indien gewenst kunnen voor de overige profieldoorsneden de afmetingen van
de verankeringsmiddelen en de onderlinge afstanden door berekening worden vastgesteld.
Tabel A Plaats van verankeringsmiddelen in stijlen en bovendorpels
Breedte/hoogte
kozijn

Afstand
Onderlinge afstand
verankeringsmiddel verankeringsmiddelen
tot hoek
Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal

< 450 mm

100 mm 150 mm

100 mm -

450 mm

150 mm 300 mm

150 mm 750 mm

om doorbuiging te voorkomen dienen
onderdorpels maximaal 300 mm uit
de hoek een ondersteuning te
hebben. De onderlinge afstand
tussen de ondersteuningen bedraagt
maximaal 750 mm.
voor schuifpuien, dubbele deur
kozijnen, kozijnen met
laagreliëfdorpels extra ondersteuning
en bevestiging van de onderdorpel
volgens aanwijzingen en
voorschriften van de desbetreffende
fabrikant. Zie hoofdstuk 4
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3.2 Aansluitingen algemeen
3.2.1 Bovenaansluitingen
De bovenzijde van spouwlat/stelkozijn en kozijn dient
beschermd te worden met een waterdicht materiaal.
Zie katernen 43 en 45 van de KVT. Ter plaatse van de
spouwlat/stelkozijn dient de waterdichte laag geheel
ondersteund onder een hellingshoek van ten minste
10º het water naar buiten af te voeren. De waterdichte
laag dient tegen de spouwzijde van het
binnenspouwblad ten minste 150 mm omhoog te
worden opgezet. Het verticale deel van de waterdichte
laag buiten de gevelvulling dient ten minste 15 mm
hoog te zijn. De waterdichte laag dient het
onderliggende kozijn aan weerszijden ten minste 100
mm te overlappen (zodat de onderliggende
waterwerende lagen van de zijaansluitingen zijn
afgedekt) en ten minste 20 mm te zijn opgezet.

3.2.2 Onderaansluitingen
Als aan de onderzijde van een kozijn een waterdoorlatende waterslag (bijvoorbeeld
raamdorpelstenen) wordt toegepast, dient in de spouw een waterwerende laag te worden
opgenomen van ten minste 100 mm hoog. Het einde van de laag dient ten minste 10 mm voor de
achterliggende isolatie vrij in de spouw te hangen. De waterwerende laag dient het bovenliggende
kozijn aan weerszijden ten minste 100 mm te overlappen, zodat de laag door de bovenliggende
waterwerende lagen van de zijaansluitingen is afgedekt. Wij plaatsen standaard raamdorpel
stelblokjes zodat ten er ten minste 5mm ruimte blijft tussen raamdorpel en onderdorpel van het

kozijn.

3.2.3 Zijaansluiting
In de zijaansluiting dient in de spouw een waterwerende laag te worden opgenomen van ten minste
80 mm breed. De waterwerende laag dient de waterwerende laag aan de onderzijde van het kozijn
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ten minste 50 mm te overlappen. Principe: dakpansgewijs aanbrengen van waterdichte en
waterwerende lagen

3.2.4 Aansluiting bij ronde kozijnen
Het deel van een rond kozijn dat aan de bovenzijde dient te worden voorzien van een waterdichte
laag, is dat deel van de ronding waarvan de raakhoek met de horizontaal < 30º is. De plaats van die
raakhoek kan worden bepaald door ten opzichte van de verticale middellijn een lijn te trekken door
het middelpunt onder een hoek > 30º.
Aansluitend op de
waterdichte laag aan de
bovenzijde dient een
waterwerende laag te
worden aangebracht. De
breedte van de
waterwering dient ten
minste 100 mm te zijn. De
waterdichte laag aan de
bovenzijde dient de
onderliggende
waterwerende laag ten
minste 100 mm te
overlappen.
Aan de onderzijde dient in
de spouw een
waterwerende laag te
worden aangebracht
onder het deel van de
ronding waarvan de
raakhoek met de
horizontaal < 30º is. Om
vervuiling te voorkomen
wordt aangeraden om het
betreffende deel van het
kozijn aan te sluiten op
een niet wateropnemend
materiaal (bijvoorbeeld
hardsteen). Hierbij dient
voorkomen te worden dat
een capillaire naad
ontstaat, bijvoorbeeld
door de onderzijde van
het kozijnhout 5-10 mm
vrij te houden van de
ondergrond.
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3.3 Aansluitingen onderling te koppelen kozijnen
3.3.1 Algemene voorwaarden
De koppelingen dienen over de gehele hoogte c.q. breedte van de aansluiting van de kozijnen te
worden uitgevoerd.
Ter plaatse van de koppeling (verticaal of horizontaal) dient rekening te worden gehouden met de
noodzaak van stelruimte en expansieruimte.
Stelruimte is noodzakelijk bij koppeling omdat de afzonderlijke (bouw)onderdelen maattoleranties
kunnen hebben.
Expansieruimte dient bij koppeling aanwezig te zijn in geval de afzonderlijke delen door de
hygroscopische eigenschappen van het hout kunnen krimpen en zwellen . Algemeen kan worden
gesteld dat men rekening moet houden met 2-4 mm uitzetting/krimpen bij een kozijnbreedte van 4
m¹. (bij houtsoorten met een grote gevoeligheid voor vochtopname/afgifte kan dit tot ± 6 mm
bedragen)

3.3.2 Dilatatievoegen
In overleg is vastgesteld waar en hoe een koppeling uitgevoerd dient te worden als dilatatie. Ook de
plaats waar de kozijnen onafhankelijk van elkaar aan het bouwkundig kader worden gekoppeld.
Praktisch gezien dient rekening te worden gehouden met horizontale en/of verticale dilataties tussen
circa 2,5 en 6,0 m¹
Bij horizontaal (in de breedte) gekoppelde kozijnen geldt een maximum van 6 stijlen en minimaal 1
koppeling. De breedte- en hoogtematen zijn in relatie tot de maximaal toelaatbare oppervlakte (ca.
12,5 m²) Zie tekeningen katern 11.
Bij verticaal (in de hoogte) gekoppelde kozijnen geldt daarbij een maximum van 2 verdiepingen of
minimaal 2 elementen met een daarbij behorende breedte (maximale oppervlakte is namelijk ca.
12,5 m² ) Zie tekeningen katern
11.

3.3.3 Verbinding tussen te
koppelen kozijnen
Na positionering dienen de
afzonderlijke kozijnen op ten
minste twee plaatsen met
mechanische
verbindingsmiddelen aan
elkaar bevestigd te worden. De
plaatsen van de
verbindingsmiddelen en
overige voorwaarden zijn gelijk
aan hetgeen is vastgelegd voor
verankeringsmiddelen van kozijnen aan het bouwkundig kader (zie paragraaf 4.3 “De verankering van
kozijnen”).
Primair dienen er maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat stijl of dorpel in de
lengterichting vervormt als gevolg van het aantrekken van de verbindingsmiddelen.
Als verbindingsmiddelen komen bijvoorbeeld houtschroeven in aanmerking van ten minste Ø 5 mm.
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De schroeven dienen voldoende hechtlengte te hebben in het gekoppelde kozijnhout. Het materiaal
van de verbindingsmiddelen dient te voldoen aan in de katernen 11 en 37 van de KVT gestelde
voorwaarden en eisen.
De verbindingsmiddelen dienen:
zich aan de binnenzijde van de waterkering te bevinden en bij voorkeur binnen de glaslijn of binnen
het vlak van de dichtingen, en
buiten het gebied van een kozijnverbinding gesitueerd te zijn.

3.3.4 Horizontale koppelingen
Horizontaal gekoppelde kozijnen zijn onder te verdelen in:
horizontaal te koppelen kozijnen in een vlak;
horizontaal te koppelen kozijnen onder een hoek;
Voor uitvoering leidt dit tot de volgende mogelijkheden:
de aansluitvlakken van te koppelen stijlen lopen volledig (al of niet door afschuining) evenwijdig aan
elkaar;
de aansluitvlakken van te koppelen stijlen lopen (deels of geheel) niet evenwijdig aan elkaar.
N.B. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de te koppelen kozijnen niet mogen worden uitgevoerd met
doorgaande onderdorpels in verband met vochtbelasting van de ontmoeting tussen de dorpels.
Bij inwendige hoeken dient rekening te worden gehouden met de benodigde vrije ruimte voor
opdekramen en draaivalramen, en voor hang- en sluitwerk en beslag van naar binnen bewegende
delen.

3.3.5 Uitvoeringsprincipe mogelijkheid 1
Voor de positionering van de te koppelen kozijnen dient gebruik te worden gemaakt van een
koppellat die wordt ingelaten in een sponning van de te koppelen kozijnonderdelen. De aanslag van
het kozijnhout op de koppellat dient ten minste 8 mm te zijn. Zie katern 11 van de KVT.

3.3.6 Uitvoeringsprincipe mogelijkheid 2
De gewenste hoek wordt bereikt door de aansluitvlakken van de te koppelen stijlen (deels of geheel)
niet evenwijdig met elkaar te laten lopen. Hiermee is in principe elke mogelijke hoek te realiseren. De
ontstane ruimte tussen de te koppelen stijlen kan worden:
opgevuld met een vulstijl, maximale afmetingen 90x90 mm, die tevens de positie van de te koppelen
stijlen dient te borgen;
afgesloten met houten delen of plaatmateriaal.
Wanneer de aansluitvlakken van te koppelen stijlen geen of geen noemenswaardige
doorsnijdingsvlak met elkaar hebben, dient de mechanische verbinding tussen de kozijnen tot stand
te worden gebracht via een vulstijl of via stukken hoeklijnen van
corrosievast staal. Zie katern 11 van de KVT.

3.3.7 Waterdichting en waterwering
Bij de aansluiting van de te koppelen delen dienen de naden aan de
buitenzijde van de kozijnen waterdicht te worden afgesloten. De
waterdichting dient voor onderhoud bereikbaar te zijn.
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De breedte van de naad waarin de waterkering is opgenomen dient te zijn afgestemd op de te
verwachten hygrische bewegingen van de kozijnen. Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf
3.2 van deze verwerkingsvoorschriften. Zie ook katern 40 van de KVT.

3.3.8 Luchtdichting
Bij de aansluiting van de te koppelen delen dient in de ruimte tussen de stijlen zover mogelijk naar
binnen toe een luchtdichting te worden aangebracht. De luchtdichting dient aan te sluiten op de

luchtdichting die in de aansluiting van het kozijn met het bouwkundig kader is opgenomen.

3.4

Verticale koppelingen in een vlak (gestapelde kozijnen)

3.4.1 Uitvoeringsprincipe
Voor de positionering van beide dorpels dient gebruik te worden gemaakt van een wisselsponning.
Aan de buitenzijde van de wisselsponning dient een duurzame waterdichting te worden aangebracht.
Aan de binnenzijde van de wisselsponning moet een luchtdichting worden aangebracht. De
luchtdichting dient aan te sluiten op de luchtdichting die in de aansluiting van het kozijn met het
bouwkundig kader is opgenomen.
Tussen de waterkering aan de buitenzijde en de luchtdichting aan de binnenzijde dient een afstand

van ten minste 15 mm te worden aangehouden. Zie katern 11 van de KVT.

3.4.2 Verankering aan achterliggende constructie
Verticaal gekoppelde kozijnen dienen bij overschrijding van kozijnbreedtes zoals aangegeven in tabel
B ter plaatse van de koppelingen te worden verankerd aan een achterliggende constructie
(bijvoorbeeld een vloer of spant) of te worden verstijfd op basis van een constructieve berekening.
Voor de plaats van de verankeringen wordt verwezen naar paragraaf 3.2.
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Tabel B Relatie kozijnhoutafmetingen/kozijnbreedtes en verankeringen
Kozijnhoutafmetingen van de verticaal Maximale kozijnbreedte zonder
gekoppelde kozijnen
verankering van de koppeling aan de
achterliggende constructie
67 x 90 mm
1750 mm
67 x 102 mm
1900 mm
67 x 114 mm
2100 mm
67 x 139 mm
2350 mm

3.5
Aansluitingen van montagekozijnen op stelkozijnen Concepten I en II
3.5.1 Algemeen
De aansluiting van montagekozijnen op stelkozijnen dient aan elkaar te zijn aangepast. Bij de
ontmoeting tussen stel- en montagekozijn mogen geen capillaire naden voorkomen.
Conform NPR 3675 dienen de voegbreedtes tussen stel- en montagekozijn:
-ten minste 4,5 mm te zijn bij een grootste kozijnafmeting tot 2 m;
-ten minste 5,5 mm te zijn bij een grootste kozijnafmeting van 2 m tot 4 m.
In de aanslag van montagekozijn op stelkozijn dient een duurzame waterdichting te worden
opgenomen. De in de aansluiting op te nemen luchtdichting dient zoveel mogelijk aan de binnenzijde
en in één vlak geplaatst te worden.

3.5.2 Bevestiging montagekozijn
De belastingen op het montagekozijn dienen via het sponningstelsel en de bevestigingsmiddelen te
worden overgebracht naar het stelkozijn. De bevestiging van het montagekozijn aan het stelkozijn
dient uitgevoerd te worden met houtschroeven of speciaal daarvoor bestemde stelschroeven of
stalen stripankers. Voor materialen van de bevestigingsmiddelen wordt verwezen naar katern 37 van
de KVT. Voorts dienen er maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat stijl en dorpel in de
lengterichting vervormen als gevolg van het aantrekken van de verbindingsmiddelen.

3.5.3 Plaats van de bevestigingsmiddelen
De bevestiging met schroeven e.d. mag, afhankelijk van de detaillering en van het al of niet aanwezig
zijn van de beglazing of andere vaste dan wel bewegende delen, in de sponning of in de dag van het
kozijn plaatsvinden. De bevestigingsmiddelen dienen altijd buiten het gebied van een
kozijnverbinding gesitueerd te zijn. De montagekozijnen dienen per stijl/dorpel ten minste op twee
plaatsen aan het stelkozijn te worden bevestigd. De plaatsen van de verbindingsmiddelen zijn
conform hetgeen is vastgelegd voor verankeringsmiddelen van kozijnen aan het bouwkundig kader,
zie paragraaf 3.2 “De verankering van kozijnen”, tabel A. Bij montagekozijnen die tot de vloer reiken
dienen, in geval een onderdorpel van het stelkozijn niet noodzakelijk is, de onderdorpels van de
montagekozijnen met behulp van verankeringsmiddelen aan het bouwkundig kader verankerd te
worden. Om doorbuiging te voorkomen dienen de onderdorpels ter plaatse van de verankering
ondersteund te worden zoals is omschreven in paragraaf 3.2.
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4 Ramen en deuren
4.1 Algemeen
Ramen en deuren worden met uiterste precisie geproduceerd en valt, samen met het beslag, precies
in de kozijnen. Het is zaak kozijnen met bewegende delen te controleren op haaksheid, goed te
stellen zonder door te metselen en deze op de juiste manier te verankeren. Wanneer dit niet
gebeurd kan het gebeuren dat een raam of deur niet meer juist sluit of stroef loopt, wanneer dit het
geval is komt u niet in aanmerking voor garantie. Wat ook voor kan komen is dat na een tijd een
raam of deur kan gaan afhangen, dit komt vaak voor na het plaatsen van glas in een raam of deur.
Dit kunt u eenvoudig zelf oplossen door het product na-te stellen. Het na-stellen kunt u zelf doen of
door een vakman. Hoe uw product juist na te stellen leest u verderop. Mocht u er toch zelf niet
uitkomen dan staat onze service monteur te beschikking, deze zal de elementen op uurloon basis
voor u afstellen.

4.2 verankering ramen en deuren
4.2.1 Ramen (die geen toegang geven tot een buitenruimte)
Bij het verankeren van al onze ramen gelden strengere eisen als die gesteld in hoofdstuk 3.2 van deze
verwerkingsvoorschriften. Extra eisen aan het product betreffende verankering zijn:
-Afstand hoe kozijn-eerste anker 50-100mm
-Ter plaatse van een tussenstijl
-H.o.h. maximaal 550mm
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4.2.2 Elementen die toegang geven tot een buitenruimte en verdiepingshoge ramen.
Net zoals bij ramen gelden er voor onze deuren, schuifpuien, vouw wanden en hoge ramen strengere
eisen dan voor normale kozijnen. Hieronder vindt u de gegevens voor onze meest voorkomende
onder dorpels, bent u onzeker of die van u ertussen staat neem dan contact op, wij helpen u graag
verder.
-Afstand hoek kozijneerste anker 50-100 mm
-Ter plaatste van een
tussenstijl
-Enkele om de
horizontale as draaiende
delen: minimaal 3,
gelijkmatig verdeeld
(hoeken + 1 er tussen)
-Dubbele om de
horizontale as draaiende
delen: minimaal 5,
gelijkmatig verdeeld
(hoeken, ontmoeting
deuren, overig
evenredig verdeeld)
-Schuivende delen:
minimaal 7, gelijkmatig
verdeeld (hoeken, ter
plaatse van de
ontmoeting bewegend
deel met vast deel,
overig evenredig
verdeeld)
-H.o.h. voor houten
dorpels maximaal:
550mm
-H.o.h. voor DTS
(kunststof) dorpels
maximaal: 300mm
-H.o.h. voor BUVEX
(kunststeen) dorpels
maximaal: 300mm
-H.o.h. voor Hardstenen
dorpels maximaal: 300mm
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4.3 Na-stellen
Het raam of deurkozijn dient juist te worden gesteld in het bouwkundig kader, verankerd en
ingemetseld. Wanneer dit allemaal volgens de richtlijnen gebeurd kan het toch zijn dat uw raam of
deur moet worden na-gesteld, dit is geen garantie kwestie. Ook wanneer u achteraf horren plaats
moet u het raam opnieuw afstellen, dit valt buiten uw garantie aanspraak. Zorg er altijd voor dat u
stelblokjes en plaatjes eerst weghaalt alvorens u deuren en ramen gaat bedienen.
Met name draai-kiep ramen, dubbele deuren en vouw wanden dienen nadat deze geplaatst en
beglaasd te zijn extra te worden gecontroleerd op juist functioneren en eventueel dient u het beslag
van het raam of deur te stellen. Hieronder leest u hoe u de verschillende soorten beslag herkent en
stelt.

4.3.1 Draai-kiep ramen
Alle draai-kiep ramen die door ons worden geproduceerd hebben zogenaamde Invisible of Power
beslag van de firma MACO. De wijze waarop deze moeten worden gesteld verschilt in het soort raam
wat u heeft. Ligt het raam vlak in het kozijn dan heeft u het zogenaamde Invisible beslag, is het raam
een zogenaamde opdek raam waarbij een deel van het raam op het kozijn ligt dan heeft u het Power
beslag. De volgende aanwijzingen komen uit handleidingen uitgegeven door MACO.
Voordat u kunt beginnen zorg ervoor dat u het raam en beslag eerst goed schoonmaakt en bouwvuil
verwijdert. Hieronder nog enkele veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant:
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4.3.2 Draai-kiep ramen met Invisible beslag:
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4.3.3 Draai-kiep ramen met Power beslag:
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4.3.4 Foutbediening draai-kiep raam:

De foutbediening zorgt ervoor dat de kruk niet gedraaid kan worden wanneer het raam in een open
positie verkeert. Wanneer deze per ongeluk wordt bediend en de kruk gedraaid kan het lijken alsof
het raam eruit valt. Dit is te herstellen door de foutbediening in te drukken en het raam in de
bovenhoek aan de scharnier kant te duwen, wanneer u nu de kruk een slag naar beneden draait zal
de raam in draai-stand komen te staan. Om er zeker van te zijn dat alles hersteld is kunt u daarna het
raam dicht doen en de kruk een aantal maal bedienen.

4.3.5 Deurkozijnen
Deurkozijnen die op de bouw worden geleverd zijn recht en haaks. De deuren worden standaard met
een meer punt sluiting van de firma HMB geleverd. De sluitingen zijn altijd cilinder bediend en
worden zonder kruk, schild en cilinder geleverd. Let er wel op dat voordat een draai deur in gebruik
wordt genomen de stelblokjes verwijdert worden.

4.3.6 Enkele deuren
De deur is goed na-te stellen via de sluitkommen en via de scharnieren. Wanneer de deur scheef in
het kozijn hangt kunt u de scharnieren uitvullen. Achter de scharnieren ligt standaard 1 kunststof
plaatje van 1mm, hierdoor kan het lijken alsof de scharnieren niet strak genoeg zijn vast ge-schroeft.
Hierdoor is het afhangen van de deur eenvoudig te verstellen via de scharnieren.
-Zet de deur een stukje open zodat u makkelijk bij de schroeven van de scharnieren kunt en zorg dat
de deur ondersteunt wordt aan de onderkant
-Wanneer de deur teveel naar beneden hangt kunt u de plaatjes achter de bovenste twee
scharnieren halen, als dit niet genoeg helpt kunt u de plaatjes die u nu over heeft achter de onderste
scharnier zetten.
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-Hangt de deur naar boven dan begint u als eerste met de onderste twee scharnieren
-Zorg ervoor dat voor dat na iedere handeling de schroeven in het scharnier weer vast gezet worden
-Sluit de deur nu volledig en controleer of de deur ‘recht’ in het kozijn hangt.
Een deur kan ook te los of te strak in de sluiting hangen, dit herkent wanneer u de deur sluit en de
deur ‘rammelt’ wanneer u zachtjes aan de kruk trekt of de deur krijgt u maar met moeite dicht
waardoor u veel kracht moet zetten om de deur in het slot te krijgen.
De sluitkommen in het kozijn kunt u hierop eenvoudig na-stellen. De volgende afbeeldingen en uitleg
komt uit de handleiding van de firma HMB.
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4.3.7 Dubbele deuren
Het na-stellen van uw dubbele deur gaat hetzelfde als uw enkele deur op 1 punt na. U heeft in de
onder- en bovendorpel een sluitpot. Dit is om de pen van de contra-sluiting plaats te geven, deze pen
zorgt ervoor dat de passieve deur goed sluit.
Het is zeer belangrijk om na het plaatsen weer te controleren op stel blokjes en plaatjes maar ook om
eventueel bouwvuil te verwijderen uit de sluitpot. Wanneer u dit niet doet heeft u kans dat de
contra-sluiting in de passieve deur beschadigt raakt en deze hierdoor niet meer naar wens
functioneert. Wanneer u problemen ondervindt met het volledig sluiten van de contra-sluiting raden
wij u ten zeerste aan om eerst de sluitpot te controleren op vuil.
Het stellen van de loopdeur kunt u op de eerdere pagina’s lezen, voor het stellen van de passieve
deur wanneer deze te los of te strak vindt u hieronder de instructies. Voor het stellen wanneer de
deur zou afhangen lees instructies in hoofdstuk 4.3.6.
-Zet beide deuren open
-De loopdeur kunt u als nog geen cilinder
heeft met een bouwsleutel voorzichtig
openen
-De passieve deur kunt u openen door de
hendel in de deurstijl te bewegen
-Controleer of u alle stelblokjes en
plaatjes heeft verwijderd
-Zet de passieve deur weer dicht, gaat dit
met moeite of moet veel kracht zetten
dan zit deze strak
-Wanneer dit met gemak ging probeer
dan zachtjes de passieve deur te
bewegen
-‘Rammelt’ deze dan zit deze te los
-Open de passieve deur en zorg er voor
dat deze niet dicht kan waaien
-In de onderste en bovenste sluit pot zit
een schroef die u met een
platkopschroevendraaier kunt los of
vastdraaien
-Zit de deur te strak draai de schroef dan
los, zit de deur te los dan moet u de
schroef iets aandraaien
-De deur moet met gemak dicht en op
slot gaan zonder dat deze ‘rammelt’
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4.3.8 Schuifdeuren
Voor hefschuifdeuren is het belangrijk dat de onderdorpel met voldoende ankers wordt vastgemaakt
omdat er een grote afstand moet worden overbrugd. Wanneer u de schuifdeur strakker of losser wilt
laten aansluiten op de sluitstijl kunt u de sluitnokken losser of vaster draaien. Er is verder geen
stelmogelijkheid op de deur, zorg er daarom altijd voor dat ze op de juiste manier wordt gesteld.
Een probleem dat zich kan voordoen bijvoorbeeld na een schilderbeurt of na verloop van tijd door
veelvuldig gebruik is dat de hendel het slot niet meer meepakt. Het lijkt net alsof het slot kapot is en
u kunt de hendel vrijelijk bewegen. Wat er hoogstwaarschijnlijk aan de hand is, is dat de stift die de
hendel en de sluiting met elkaar verbind, te diep in de hendel zit. Dit kan komen doordat de hendel
voor reparatie of onderhoud is verwijdert en daarna niet meer goed vastgezet of gewoon door
veelvuldig gebruik.
U kunt dit eenvoudig oplossen met een schroevendraaier en een inbussleutel.
-Verwijder eerst voorzichtig het metalen kapje bij de hendel, dit doet u door deze voorzichtig los te
wippen met een platkopschroevendraaier
-Na dat u dit heeft gedaan draait u de twee schroeven los boven en onder de hendel, het best is als
er iemand aan de andere kant van de deur staat om de greep op de plek te houden
-Haal nu de hendel eruit met de stift
-Wanneer de stift vastzit in de hendel gebruikt u de inbussleutel om de stift losser te maken
-Haal de stift uit de hendel en stop deze in de vierkante opening van de sluiting, zorg ervoor dat deze
zo diep mogelijk erin zit
-Monteer de hendel nu weer terug door deze weer eerst goed vast te draaien met de
schroevendraaier en daarna de inbus goed vast te zetten zodat de stift niet kan bewegen
-Probeer nu de hendel van de schuifpui een aantal maal te bewegen om zo de sluiting te controleren
-Heeft u nog steeds problemen met de sluiting en bevindt uw product zich binnen de garantie
periode neem dan contact met ons op voor een afspraak, bevindt uw product zich niet meer in de
garantie periode kunnen wij u misschien toch van dienst zijn.
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4.3.9 Vouwwanden
Net zoals bij een schuifdeurkozijn is het zeer belangrijk om bij een vouwwand het kozijn waterpas te
stellen met de juiste en het juiste aantal verankeringen. Het beslag wat voor onze vouwwanden
wordt gebruikt is nog wel in de hoogte en de breedte af te stellen maar dit is in principe om de
werking van de houtendeuren op te vangen en niet om een scheef gesteld kozijn op te vangen.
De volgende instructies zijn uit het instructieboekje van de firma Burghouwt gehaald, deze hebben
instructies gemaakt voor de Centor F3 beslag zoals wij die gebruiken in onze vouwwand producten.
Breedte verstelling:
-Dit is eenvoudig te doen in de speunen met een kruiskop
schroevendraaier
-Zowel boven als onder
-Verstellen door de schroef te verdraaien
-De verstelling bedraagt +/- 6mm
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Hoogte verstelling:
-Steek een smalle platkopschroevendraaier in de gleuf van de loopwagen
-Duw daarmee een pennetje omhoog
-Met steeksleutel 14 kan men de stelmoer onder het scharnierblad eenvoudig omhoog-of omlaag
draaien
-Een volle slag geeft een verstelling van 1,25mm
-Na de laatste slag kan de schroevendraaier verwijderd worden waarna het pennetje weer in de
vergrendeling zakt
-De totale verstelling bedraagt +/- 4mm
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5 Beglazen
Het beglazen van uw ramen, deuren en kozijnen gebeurt meestal op de bouw en komt in zijn geheel
ter verantwoording van de aannemer/opdrachtgever. Heeft u ervoor gekozen om uw producten door
ons in de fabriek te laten beglazen dan komt de wijze en de afwerking voor onze verantwoording.
Om een goede leidraad voor het beglazen te geven hebben we onderstaande instructies opgesteld
voor onze klanten. Het is zaak deze instructies te volgen voor en goede lucht en waterdichting.
-Sponningen, glasranden en glas-/neuslatten moeten droog, schoon en vetvrij zijn
-Celband met een dikte van minimaal 4mm in de sponning te plakken
-Celband met een dikte van minimaal 4mm op de glaslatten te plakken
- Glasblokjes plaatsen volgens de voorschriften van de KVT
-Glas- en neuslatten bevestigen volgens de voorschriften van de KVT
-De kitsponning afdichten met een hybride beglazingskit
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6 Onderhoud
6.1 algemeen
Onze kozijnen, ramen en deuren zijn gemaakt als een duurzaam product dat er niet alleen goed uit
moet zien maar ook lang mee moet gaan en zo weinig mogelijk onderhoud betreft. Om de lange
levensduur van onze producten te kunnen garanderen van wel 50 jaar of langer is het zaak om goed
onderhoud te plegen. U kunt hieronder meer lezen over het algemene onderhoud van onze
producten.

6.2 Schilderwerk
Kozijnen, ramen en deuren die door ons worden geproduceerd worden behandeld met een door
KOMO goedgekeurde water gedragen verf van Sikkens. Deze verf is speciaal voor houtproducten
ontwikkeld en levert een combinatie van goede kwaliteit en duurzaamheid alsmede dat we alle RAL
kleuren kunnen spuiten met deze verf. De verf is uitermate geschikt om het hout te beschermen
tegen de invloeden van buiten.
Hoe vaak u het schilderwerk dient te onderhouden ligt geheel aan welke invloeden de gevel
elementen worden blootgesteld alsmede welke verf u gebruikt voor de aflak. Standaard leveren wij
onze kozijnen gegrond aan, wat betekent dat er alleen een grondlaag verf op de elementen is
aangebracht, u dient deze binnen 6 maanden na levering af te lakken. Wij raden altijd aan om de
adviezen van de verfleverancier te volgen welke u krijgt bij de verf die u gebruikt voor de aflak.
De kleur van de verf speelt ook een grote rol in de onderhoudsinterval, heeft u een lichte kleur(wit
RAL9010) dan vergt deze minder onderhoud dan een donkere kleur (antraciet RAL7016). Wanneer
donkere kleuren veel aan zon worden blootgesteld verweert de verf sneller dan een lichte kleur, ook
transparante verf vergt meer aandacht dan een dekkende kleur verf.
Door de kozijnen tegelijkertijd met het glazenwassen te reinigen wordt de verf minder belast en gaat
zo langer mee. Controleer ook regelmatig op beschadigingen van de verf door veroudering of andere
invloeden. Een goede laksysteem zorgt er uiteindelijk dat het onderliggende hout beschermt blijft en
u dus langer van de kozijnen kunt genieten.

6.3 Kitwerk
De beglazing vindt meestal plaats op de bouw en verschillende glazenzetters gebruiken verschillende
soorten kit. Het is zaak de kit regelmatig te controleren op barstjes en goede hechting op het glas en
hout.
Om de hechting van de kit verduurzamen wordt aangeraden om kitnaden met de normale
onderhoudsschilderwerk mee te schilderen. Bij het overschilderen is het van belang dat er minimaal
2mm over het glas wordt geschilderd. Mochten er door veroudering scheurtjes of onthechting
ontstaan dan is het van belang om de oude kit in het geheel weg te snijden. Vervolgens dient de
nieuwe kitnaad afwaterend te worden aangebracht. Het afdichten moet altijd gebeuren met een
KOMO goedgekeurde beglazingskit.
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6.4 Hang en sluitwerk
Onderhoud van uw hang en sluitwerk is van belang om de goede en soepele werking van bewegende
elementen te garanderen. Hieronder zijn korte instructies voor verschillende producten:
Draai-kiep ramen
-Schoon en vet vrij houden
-Nooit overheen schilderen
-Alleen schoonmaak middelen gebruiken die de corrosiebescherming niet aantasten
-Alle beweegbare delen en sluitpunten van het beslag invetten*
*Geen smeerolie, corrosie oplosmiddelen, siliconen spray en dergelijke gebruiken! Gebruik
uitsluitend PH neutraal vet of Vaseline.
Deuren/schuifpui
-HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal
gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de dag- en nachtschoot smeren is
voldoende
-Cilinders regelmatig met slotspray (geen olie!) te smeren
-Dubbele deuren is het zaak de sluitpot goed schoon te houden
-Nooit over scharnieren en sloten schilderen
-Geleide rails van schuifpui goed droog en schoonhouden
Vouwwand
-Geleide rails van de vouwwand goed droog en schoonhouden
-Een dunne film van een corrosiewerend middel als lichte machineolie, WD40 o.g. is voldoende. Veeg
het overtollig aangebrachte materiaal weg met een zachte, pluisvrije doek. Bij sterke vervuiling eerst
de onderdelen reinigen met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Daarna droogmaken met
een zachte doek alvorens het corrosiewerend middel aan te brengen.
-De pennen van kantschuiven, Twinpoint Locks en de BA2000 kunnen voorzien worden van een
dunne film lichte olie als eerder beschreven. De kantschuif heeft een klein gaatje waardoor het
smeermiddel in de kantschuif gespoten kan worden.
-Bovenstaande dient iedere 6 maanden, en in agressievere milieus iedere 3 maanden, te worden
herhaald.
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