37.42

uitbekleding kroonlijsten & luifels - planchetten in ALUMINIUM

Omschrijving
Het betreft de uitbekleding van de onderzijden, de zij- en opkanten van de dakrandoversteken en/of luifels
d.m.v. planchetten en/of panelen. Voorzover niet begrepen in de post daktimmerwerk zijn het
achterliggende keperwerk, de nodige uitvullatten, desgevallende profielsystemen, de boordplanken,
roestvrijstalen haken en schroeven, afdekdopjes, randafwerkingsprofielen, voegdichtingen, enz.,...
integraal inbegrepen in de eenheidsprijs.
Meting
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting
wordt de meting als volgt opgevat :


meeteenheid : m² / lm



meetcode : netto uit te voeren lengte of oppervlakte.

 aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal
Alle timmerhout stemt overeen met de bepalingen van artikel 30.10 houten dakstructuur - algemeen
De uitbekleding van de kroonlijsten / luifels wordt uitgevoerd met enkelwandige aluminium planchetten,
voorzien van tand en groef (planchetbreedte : circa 330 mm ).
Specificaties
 Dikte : minimaal 0,7 mm
 Kleur : wit / antraciet / bruin / zandkleur.
 Oppervlaktebehandeling:
 Bevestigingsmiddelen : gekartelde inox nieten, lengte 32 mm / inox schroeven
 Profiel : V-vormige insprong
Uitvoering
De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de fabrikanten van de geleverde materialen.


De planchetten worden pneumatisch vastgeniet / vastgeschroefd op een achterliggend houten
regelwerk 



De planchetten worden mooi aansluitend ingeschoven in bijhorend afwerkingsprofielen waarbij
bevestigingsnieten en eventuele schroeven nergens zichtbaar zijn



Het voegenpatroon staat dwars op de gevel



Boordplank-, muur en afwerkingsprofielen worden geprofileerd uit hetzelfde materiaal en kleur als
de planchetten en vertonen nergens openstaande voegen.



Hoeken worden zorgvuldig in verstek uitgevoerd en mooi aansluitend ingeschoven in een
bijhorend afwerkingsprofiel



Buiten- en binnenhoekafwerking: Het hoekafwerkingsprofiel wordt mooi aansluitend over het
boordplankprofiel bevestigd



Alle aansluitranden ter hoogte van het gevelmetselwerk, de binnen- en/of buitenhoeken, worden,
mooi aansluitend, afgewerkt met behulp van aan het bekledingssysteem aangepaste profielen
en/of dichtingskitten. 

 Het geheel waarborgt een vochtbestendige en windvaste uitvoering
Opties


Onderliggend houten regelwerk kan verstevigd worden met multiplex platen.

