Verwerkingsadvies

Geveldragers
De geleverde metselwerkondersteuningen worden berekend en geleverd volgens BRL3121 onder
nummer CTG 238 en dienen te worden verwerkt volgens onderstaande verwerkingsvoorschriften.
Bij geveldragers maken we onderscheid tussen de traditionele geveldrager (de GD), de G3D en de
Eco geveldrager.
-De traditionele geveldrager (de GD) is uitgevoerd met een dubbel lijf.

-De G3D is uitgevoerd met een dubbel lijf en een stelunit.

-De Eco geveldrager is uitgevoerd met een enkel lijf met ronde bus met stelbout.
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1. De wijze van identificatie van het product
De geveldragers worden per project gemerkt. Deze merken zijn terug te vinden in het
werkvoorbereidingsboekje en op de geveltekeningen die voor definitief gestuurd zijn.
Op iedere pallet die geleverd wordt zit een sticker met vermelding van een deelleveringsnummer. Dit
nummer is terug te vinden op de uittrekstaat in het werkvoorbereidingsboekje. Ook staan op de
sticker de klantgegevens en de palletomschrijving. Deze zijn tevens terug te vinden in het hoofd van
de uittrekstaat. In dit hoofd staat ook nog aanvullende informatie betreffende de datum, de
projectnaam, de werkvoorbereider en het werk-, offerte en deellevering nummer.

Versie 04-26-05-2020

2. Wijze van transport en opslag van de onderdelen
Geveldragers dienen los van de grond en droog te worden opgeslagen. Voorkom beschadigingen op
de bouwplaats! Mochten de geveldragers toch zijn beschadigd, deze niet verwerken maar contact
opnemen met de afdeling werkvoorbereiding.
In geval er sprake is van lichte beschadigingen van de coating willen wij u verwijzen naar de reparatie
voorschriften op onze website (zie ook paragraaf 10 herstelprocedure bij beschadigingen).
Bevestigingsmiddelen droog opslaan, bij voorkeur in een af te sluiten ruimte.
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3. Bevestigingsmethode aan de achterliggende constructie
GD-Geveldrager

ECO-Geveldrager

G3D-Geveldrager
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4. Eigenschappen achterconstructie
De door de hoofdconstructeur goedgekeurde achterliggende constructie, waaraan de consoles van
de geveldrager worden bevestigd, heeft ten minste een zelfde buigstijfheid in het verticale vlak als de
op te vangen gemetselde gevel.
De achterliggende constructie dient, na het aanbrengen van de geveldrager en het op te vangen
metselwerk, geen bijkomende vervormingen te ondergaan die leiden tot zettingsverschillen tussen
de verschillende consoles van de geveldrager. Let hierbij bijvoorbeeld op het tijdstip van het laten
‘schrikken’ van de vloeren. Dit dient plaats te vinden voor het monteren van de geveldrager.
Het op te vangen ClickBrick dient horizontaal en aan beide zijden verticaal gedilateerd te worden.
Het te dragen ClickBrick bezit voldoende spouwankers en voldoet aan de eisen conform de Eurocode
6. Zie ook verwerkingsadvies punt 9.
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5. Toestand achterconstructie en uitvulmiddelen
De achterconstructie dient vlak en haaks te zijn. Mocht dit door onvoorziene redenen niet zo zijn dan
kan er worden uitgevuld met een vulplaat systeem. De vulplaten bij het 2d systeem worden
aangebracht ter plekke van het druk- en/of trekpunt (zie onderstaande plaatjes).

De geldende eisen voor deze systemen zijn:








Aan de levensduur van de vulplaten wordt dezelfde eis gesteld als aan het
bevestigingssysteem.
De vulplaten moeten dusdanig gemonteerd zijn dat ze niet weg kunnen vallen
Er mag maximaal 10mm worden uitgevuld met het uitvulsysteem, dit om te voorkomen dat
de vulplaten teveel vervorming in de verankering veroorzaakt. Daarbij moet er, bij meer dan
10mm uitvuldiepte, ook reken-technisch gekeken worden naar het verankeringssysteem.
Neem in dat geval contact op met de afdeling werkvoorbereiding.
Bij toepassing van een ander materiaal dan staal dient er aangetoond te worden dat er
tijdens de ontwerplevensduur geen kruip ontstaat in de vulplaten als gevolg van de
permanente druk die op de vulplaat wordt uit geoefend.
Zie voor de montage van het gevelsysteem en de hierbij behorende spouwankers de
verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het ClickBrick.
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GD-Geveldrager met vulplaten

G3D-Geveldrager met vulplaten

ECO-Geveldrager met vulplaten
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Bij de G3D consoles kan de stelbout in de stelunit maximaal 15mm worden uitgedraaid. De
drukbout dient voldoende te worden uitgedraaid en te allen tijde volledig tegen het beton
aan te sluiten.



Bij de ECO 3D consoles kan er worden uitgevuld met stalen vulplaten in de vorm van een
U’tje. Deze worden om het anker gehaakt. De onderzijde van de console is in diepte te
stellen door middel van de stelbout, deze kan maximaal 15mm worden uitgedraaid. De
drukbout dient voldoende te worden uitgedraaid en te allen tijde volledig tegen het beton
aan te sluiten.
Voor beide systemen geldt dat het hart van de drukbout in de neutraalstand 44mm uit de
onderzijde van het beton te worden geplaatst. Wanneer de geveldrager in de onderste stand
gesteld is, dient het hart van de drukbout minimaal 24mm uit de onderzijde van de vloer te
zitten.
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Indien vulplaten worden toegepast van een andere leverancier, dan dienen de betreffende
vulplaten te voldoen aan dezelfde ontwerplevensduur als waarmee de geveldrager is
uitgewerkt, en dient er aangetoond te worden dat tijdens deze ontwerplevensduur geen
kruip ontstaat in de vulplaten als gevolg van de aanhoudende druk welke hierop wordt
uitgeoefend. Daarnaast dienen de vulplaten gefixeerd te zijn aangebracht zodat deze niet
kunnen wegvallen. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruiken van
alternatieve vulplaatjes bij de desbetreffende leverancier en-/of de aannemer en zijn wij niet
verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het toepassen hiervan.

6. Toepassingsgebied
De geveldrager mag zonder meer worden toegepast in de gevallen waarbij de spouw maximaal
10mm breder of smaller is ten opzichte van de ontwerpdetails. Daarnaast moet de afstand van hart
drukbout tot onderzijde betonvloer minimaal 44mm bedragen. Bij afwijkingen dient direct contact
met de afdeling werkvoorbereiding te worden opgenomen.

7. Aandraaimomenten
De verankering dient altijd met een momentsleutel te worden aangedraaid.
Hierbij gelden de volgende criteria:
 Ankerrail:
M10 → 15Nm
M12 → 25Nm
 Chemische ankers:
M12 → 40Nm
M16 → 60Nm
 Kanaalplaat anker FH II 15NL M10 → 50Nm
 Hamerkopbout aan staal
M12 → 40Nm
M16 → 60Nm

M16 → 60Nm

Indien roestvast stalen verankeringsmiddelen worden toegepast, dan alleen roestvast staal
gereedschap gebruiken.
Raadpleeg de verwerkingsadviezen in of op de verpakking, of op de website van de leverancier.

8. Tijdelijke ondersteuning
Bij geveldragers, waarvan de h.o.h. afstand van de consoles groter is dan 750mm, het hoeklijn onder
stempelen tussen de consoles. Bij geveldragers, waarvan het overstek van het hoeklijn groter is dan
300mm, het hoeklijn op 50mm van het eindpunt onderstempelen.
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9. Bouwkundige aansluitingen

Uitgangspunten gevel met spouwankers:
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Aangrijppunt belasting op 1/2 x B uit de achterkant steen.
Minimaal 4 spouwankers per m2 toepassen conform de NEN 1996-1-1 en de NPR 9096-1-1.
De eerste rij spouwankers zo dicht mogelijk boven het verticale been plaatsen op maximaal
500mm uit het oplegvlak van het ClickBrick, bij afwijkingen dient dit door de constructeur te
zijn aangegeven.
Dilataties, door Nehobo aangegeven, moeten beslist uitgevoerd worden. Het toevoegen van
extra verticale dilataties dient altijd in overleg de afdeling werkvoorbereiding te gebeuren.
Over de totale lengte van de geveldrager, tussen onderflens hoeklijn en de ClickBrick, glijfolie
van 0,5mm dik aanbrengen (zie figuur geveldragers t.p.v. ClickBrick afb. A+B).
Bij een horizontale geveldilatatie minimaal een voeg van 10 mm vrij houden (zie figuur
geveldragers t.p.v. ClickBrick afb. B). De exacte ruimte die aangehouden moet worden, dient
in overleg met de steenleverancier en de hoofdconstructeur bepaald te worden. Daar waar
een geveldrager boven een kozijn zit, dient overal een vrije ruimte van minimaal 3mm
aanwezig te zijn. De lintvoeg aan de voorzijde dient voldoende flexibel te zijn voor de
optredende vervormingen.

10. Herstelprocedure bij beschadigingen (zie KOMO of verwerking/reparatie
advies op de website)
Stalen lateien/geveldragers worden geconserveerd volgens de geldende regelgeving voor het
verzinken (ISO1461) en het coaten (NEN 5254)
Bij beschadigingen dient er te worden gekeken of de beschadiging van dusdanige aard is dat de
conservering wordt aangetast.
Als dat niet het geval is volstaat reparatie d.m.v. een verf in RAL kleur of gelijkwaardig.
Als dat wel het geval is zal er een nieuw element moeten worden gemaakt zodat de conservering
gewaarborgd is gedurende de referentieperiode.

11. Advies vrije ruimte onder metselwerk ondersteuning
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Onder het horizontale been van het hoeklijn van de geveldrager dient overal een vrije ruimte van
minimaal 3mm aanwezig te zijn. Bij doorgaand stapelwerk dient de expansieruimte voor het
onderliggende gevelwerk in overleg met de steenleverancier en de hoofdconstructeur vastgesteld te
worden. De lintvoeg dient aan de voorzijde voldoende flexibel afgewerkt te zijn voor de optredende
vervormingen.

12. Plaatsing waterkerende folie
Na het aanbrengen van de geveldrager dient de waterkerende folie toegepast te worden, zoals in
punt d in onderstaand figuur is aangegeven. Deze folie dient door te lopen over het gehele oppervlak
van de onderflens van het hoeklijn.

13.Verankeringsvoorstel
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Het type verankeringssysteem en de eventuele inboordiepte staat vermeld op de detail tekeningen
in het werkvoorbereidingsboekje. Deze bevestigingsmiddelen verwerken volgens de
verwerkingsadviezen op-/in de verpakking of op de website van de betreffende leverancier.
Voor het op maat maken van het ankerrail zie uitleg op de laatste pagina. De door Nehobo geleverde
(stalen) bevestigingsmiddelen zijn thermisch verzinkt met een laagdikte ≥ 50µm.

Verwerkingsadvies

Inkorten ankerrail
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Voor alle losse doken geldt: niet inclusief, deze dienen separaat besteld te worden.

