WINTERGARTEN Holz - Aluminium
Veranda's hout-aluminium
Veranda's van hout-aluminium

Gebruik en toepassingsgebied

Veranda's van BUG - om op elk moment van de
dag van de zon te kunnen genieten!
Constructieonder-delen die op een jarenlange
ervaring stoelen, zorgen voor een veilige functie.

Het BUG-verandasysteem van de serie 55/75 is
geschikt voor niet verwarmde en verwarmde glazen
aanbouwen aan eengezinshuizen en huizen tot
twee verdiepingen.

• Uitstekende bescherming tegen wind en
weer
• Onderhoudsvriendelijk
• Vele kleuren mogelijk
• Lange levensduur
• Vervaardiging zonder problem en
• Gebruik van terras of balcon onafhankelijk
van het weer
• Volle exploitatie van de zonne-energie
• Verhoogt de levenskwaliteit
• Vermindert invloed van lawaai op woning
Details van de constructie
• De houten profielen dragen de statica.
• De lage k-waarde van het hout zorgt voor
een goede thermische isolatie. Behoort tot
ram en-materiaalgroep 1 volgens DIN -4108
• Druk van de beglazing wordt door
afstandhouders gedefinieerd.
• Vormstabiele
basisprofielen.

glassponning

dankzij

Opdat een veranda goed functioneert, is het
belangrijk, de vochtigheid die in dit microklimaat
ontstaat gecontroleerd af te voeren. Dit microklimaat
ontstaat aan de ene kant door het aangrenzende
ruimteklimaat en aan de andere kant door het
buitenklimaat. Er wordt dus aangeraden, ten minste
10 % van de glasoppervlakte als openingselementen
te plannen.
Al naargelang het gebruik van de veranda kan in de
koude maanden van het jaar een vorming van
condensatiewater – dat vooral te wijten is aan het
percentage luchtvochtigheid in de ruimte, niet
worden
vermeden.
Om
het
risico
van
condensatiewater te minimaliseren, raden wij aan
glas met thermische isolatie, met "W arme kant", te
gebruiken.
Bij
een
verwarmde
glasaanbouw
met
woonruimteklimaat, zijn de constructieve eisen gelijk
aan degene van een vensteropening. Zomede
worden ook de wettelijke bepalingen op de
thermische isolatie gerespecteerd.
Glazen gevels over meerdere verdiepingen als
doorgaande gordijngevels worden aanzien als
buitenmuur van een gebouw. In dit geval moet in
principe de dampdichte vakwerkconstructie met
veldgewijze scheiding worden toegepast.

• Doelgerichte afvoer van het condensatiewater
d.m.v. speciaal afdichtingssysteem.
• Gemakkelijke inbouw van openingselementen.
• De ventilatie van de glassponning is zonder
extra maatregelen gewaarborgd.
• Alle afdichtingen met draad.
• Beglazing buiten met silicone afgedicht.
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Verwerkingsaanwijzingen
Bij de vervaardiging dienen de verwerkingsaanwijzingen te
w orden
opgevolgd.
Bovendien
dienen
de
verwerkingsrichtlij nen van de andere leveranciers zoals
b.v. voor afdichtingsmiddelen, glazen, enz. te worden
gerespecteerd.
Houten gedeelte
Het houten gedeelte van een veranda moet door een
vakman worden uitgevoerd, die op dit gebied met de
algemene regels van de techniek vertrouwd is.
De voorgeschreven houten bindbalk kan in twee breedtes 60 mm en 80 mm - worden uitgevoerd. De constructiediepte
hangt af van de eisen van de statica.
(zie blz. 11)

Systeemprofielen
De aluminiumprofielen zijn leverbaar in standaardlengtes van
ca. 6000 mm. De basis- en klemprofielen kunnen zonder
oppervlakte verdeling worden ingebouwd.
De
afdekprofielen worden met
geanodiseerde
of
thermogelakte oppervlakte geleverd.
De oppervlakteveredeling door anodisatie heeft plaats
conform de kwaliteitslabel EURAS/EWAA en het coaten
volgens de kwaliteitsrichtlijnen van de "Gütegemeinschaft
Stückbeschichtete Bauelemente e.V.".
Profielen zagen
De systeemprofielen zagen met speciaal daarvoor geschikte
cirkelzaagbladen uit hardmetaal. Een spaninrichting om het
profiel vast te houden helpt ongevallen te voorkomen en
garandeert een exacte snede. Om een krassen van de
profielen te vermij den moet de oplegvlakte voor de profielen
altijd schoon en vrij van spaanders zijn. Bij het bepalen van
de profiellengte, rekening houden met de thermische
lengteuitzetting van het aluminium. Respectievelijke
uitzetstootvoegen voorzien. De lengteuitzetting van
aluminium bedraagt bij 50 °C temperatuurverschil ongeveer
1,2 mm/m.
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Basisprofiel
Het basisprofiel 740 000 wordt bij de 60 mm brede
en het basisprofiel 740 005 bij de 80 mm brede
houtconstructies gebruikt. In principe worden de
verticale profielen doorlopend en de horizontale
profielen ertussen gem onteerd. De profielen worden
geleverd met verzet geboorde gaten, met een
afstand van ca. 230 mm. De afstand tussen de gaten
tussen profielbegin en profieleinde moet 50 mm
bedragen. Indien de afstand na het afsnijden groter
is, een extra gat voor platverzonken schroeven Ø 5,5
mm boren.

Snit van de lateiprofielen
bij 60 mm houtconstructie = hartafstand - 56 mm
bij 80 mm houtconstructie = hartafstand - 76 mm
De basisprofielen bevestigen op het hout met
roestvrije verzinkkopschroeven 5 x 50 m m (bestelnr.
760 950) met speciale kop. Voor de verwerking is het
speciale bit (bestelnr. 990 909) noodzakelijk.
Alvorens de lateiprofielen te monteren, de
afdichting van het verticaal basisprofiel aan de
beglazing binnen intrekken.

Een ruitgewicht per paneel > 70 kg tot max. 160
kg vereist een extra bevestigingsschroef volgens
afb. 1.

Afb.1 Boorgaten voor 160 kg ruitgewicht
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Verticale beglazing
Afdichting binnen
De afdichting van de beglazing binnen 740 600 wordt
bij de series 55 en 75 gebruikt. De verticale
afdichtingsprofielen zijn doorlopend, de horizontale
profielen ertussen monteren met een extra lengte van
ca. 1 %. Op een zuivere snede van de afdichting letten.
De afdichtingsstoot met Unioncement afdichten.
Stopmes met aanslag bestelnr. 990 916.

Afdichting 1 % extra lengte

Profiel- en afdichtingsstoot met Unioncement afdichten
Bestelnr. 929 097
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Dakbeglazing afdichting binnen
Bij de sparren wordt de afdichting 740 600 gebruikt.
Bij de lateiprofielen wordt onderaan de afdichting 740
600 en boven de afdichting 740 602 met
geïntegreerde waterkamer gebruikt. Zie ook sneden
blz. 20-21. De sparafdichting wordt doorlopend
gemonteerd, waarbij het bovenste gedeelte van de
afdichting in het bereik van de latei-afdichting 740
602, volgens tekening dient te worden uitgesneden.

De latei-afdichting onderaan wordt ertussen
gemonteerd met een extra lengte van ca. 1 %. De
afdichting 740 602 bovenaan is 28 mm langer dan de
afdichting onderaan en wordt aan het onderste
gedeelte
14 m m
uitgesneden,
zodat
de
geïntegreerde waterkam er de stoot aan de
sparafafdichting bedekt. Alle afdichtingsstoten met
Unioncement afdichten. Stopmes met aanslag
bestelnr. 990 916.

Sparafdichting
Bovenste gedeelte
inkepen

Latei-afdichting
Onderste gedeelte
inkepen

Profiel- en afdichtingsstoot met Unioncement afdichten
Bestelnr. 929 097
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Dakbeglazing afdichting binnen bij glas met
trappen

Bij de sparren wordt boven de latei de afdichting 740
601 en onderaan de afdichting 740 600 gebruikt. De
wissel van afdichting vindt in het bereik van de latei
plaats (zie tekening). ). De lateiafdichting 740 600
onderaan wordt ertussen gemonteerd met ca. 1 %
extra lengte. De afdichting 740 603 boven is 28 mm
langer dan degene onderaan en wordt aan de twee
kanten aan het onderste gedeelte 14 mm
uitgesneden. Alle
afdichtingsstootvoegen met
Unioncement afdichten. Stopmes met aanslag,
bestelr. 990 916

Sparafdichting
Bovenste gedeelte
inkepen

Afdichting latei
Onderste gedeelte
inkepen
Wissel van afdichting

Stuitvoeg van profiel en afdichting met Unioncement
afdichten
Bestelnr. 929 097
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Glasstootvoeg dak - schaal 1:1

Bereik boven het hoofd
Glas: binnen VSG, buiten Float of ESG, met trap
Randverbinding bestand tegen UV of lakcoating.
Bepaling van de glasdikte volgens de geldende
technische voorschriften.
Voeg: silicone-dichtingsmateriaal
(op de lengte-breedteverhouding
2:1 letten)
Achtervulling: PE-band afdichtend

Afdekking glasstootvoeg met
silicone 770 208

De afdichting wordt m.b.v. spuitbare silicone
op acetaatbasis op de ruiten gekleefd en met
de siliconeafdichting van het sparklemprofiel
verbonden.
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Bevestiging met
schroef 3,5 x 9,5 mm
Bestelnr. 998 401

Onderste gedeelte afdichting
dakvoet in het bereik van de
sparren inkepen
Inkeping 56 mm resp. 76 mm

Afdichting
(Basisprof iel spar)

De voegen van de
stuikverbinding en van de
afdekkap met silicone
afdichten

Stuikverbinding 770 359
Afdekkap 770 358
Bevestiging met schroeven 3.5 x 9,5 mm
Bestelnr. 928 401

door de klant uit te voeren
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Glasbeveiliging

Dakvoet, houten vensteraansluiting schaal 1:1

Afdekkap

Veranda's hout – aluminium

Voor de beglazing van het dak, een glasdikte
van 28 mm voorzien. Indien geen openingen
in het dak zijn gepland, kunnen ook glasdiktes
van 26 mm en 30 mm worden gebruikt.
Om een zelfreinigingseffekt te garanderen,
moet het dakafschot ten minste 15° bedragen.

