Verwerkingsadvies
stalen lateien
voor ClickBrick gevelstenen

Verwerkingsadvies

Lateien t.b.v. het ClickBrick systeem
1. De wijze van identificatie van het product
De geleverde lateien worden berekend en geleverd volgens BRL3121 onder nummer CTG 238 en
dienen te worden verwerkt volgens onderstaande verwerkingsvoorschriften.
De lateien worden uitgevoerd zonder zettingen, dus rechte onderflens en rechte rug. (zetting B)
De lateien 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 ook 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.
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2. Wijze van transport en opslag van de onderdelen
Lateien dienen los van de grond en droog te worden opgeslagen. Voorkom beschadigingen op de
bouwplaats! Mochten de lateien 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).

3. Lateien
•
•
•

De latei dient door middel van de bijgeleverde oplegplaatjes in hoogte gesteld en opgelegd
te worden.
Bovenzijde onderflens van de latei gelijk met bovenzijde steen (aan de draad).
Over de totale lengte van de latei het glijfolie van 0,5 mm dikte aanbrengen tussen latei en
ClickBrick. De glijfolie ook toepassen als er dpc-folie wordt toegepast.
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•

•
•
•
•
•
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•

De ClickBrick dient ongeveer 18 mm over de latei gelegd te worden, zodat de
strengpersgaten niet in het zicht komen. Hierdoor zal de steen ook niet in de ronding van de
latei terecht komen (zie figuur lateien t.p.v. ClickBrick afb. A of B, afhankelijk van de
uitvoering).
De minimale opleglengte dient 100 mm per zijde te bedragen (zie bijlage lateien t.p.v.
ClickBrick afb. C).
Dilataties die aangegeven zijn moeten beslist worden uitgevoerd. Het toevoegen van
verticale dilataties altijd in overleg met de afdeling werkvoorbereiding.
De eerste rij spouwankers in de eerste of tweede lintvoeg boven het hoeklijn aanbrengen.
Tijdens het stapelen de latei niet verticaal ondersteunen, dit om een schokbelasting bij het
weg halen van de stempels te voorkomen. Wel de latei tegen kantelen behoeden.
Zie voor de montage van het gevelsysteem en de hierbij behorende spouwankers de
verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het ClickBrick.
De lateien worden uitsluitend uitgevoerd zonder zettingen, omdat een zetting aan de
onderzijde niet in de lintvoeg past.

•

Tussen de onderkant van de latei en de bovenkant van het kozijn ruimte houden volgens
detail architect echter minimaal 10mm zodat de berekende doorbuiging kan optreden.
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4. Bouwkundige aansluitingen en waterkerende folie
Uitgangspunten gevel met spouwankers:
• 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 in de eerste of tweede lintvoeg boven het hoeklijn aanbrengen en
de tweede rij op 600mm boven het horizontale deel (onderflens) van de latei, bij afwijkingen
dient dit door de constructeur te zijn aangegeven.
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5. Conservering
Stalen lateien worden geconserveerd volgens de geldende regelgeving voor het verzinken (ISO 1461)
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 doormiddel van een verf in RAL kleur of gelijkwaardig.
Als dat wel het geval is zal er een nieuw element moeten worden gemaakt of zal het bestaande
element opnieuw verzinkt en gecoat moeten worden zodat de conservering gewaarborgd blijft.
Voor reparatievoorschriften verwijzen we u naar onze website.

6. Reinigingsadviezen
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BIJLAGE PRINCIPE UITVOERING GEBOUTE BODEMPLATEN TBV LATEIEN EN GEVELDRAGERS.

Slobgaten Ø 7x20mm

Gaten in hoeklijn GD of LA

Slobgaten Ø 7x20mm

Gaten in bodemplaat

Standaard maten
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Bodemplaat, tenzij anders afgesproken, in het werk aan de hoeklijnen bouten met de
meegeleverde slotbouten M5x16. Bij hoeklijnen met consoles, moet de hoogte van
onderzijde console tot onderzijde hoeklijn minimaal 40mm zijn. Bodemplaten zijn
standaard sendzimir verzinkt. Wanneer de lateien of geveldragers in kleur gecoat zijn,
worden de bodemplaten in dezelfde kleur gecoat.

