VG 15

Compleet glazen schuifwand

V 2013.03

Montagehandleiding

De elementen en de kozijnprofielen zijn afzonderlijk verpakt. Gelieve in acht te nemen dat er
in het bereik van de gele plakbanden beslagonderdelen verpakt zijn. Pak deze zorgvuldig uit
zodat deze onderdelen niet verloren gaan. Knop de verpakking zodanig open, dat de
daaronder verpakte elementen, glazen en profielen niet beschadigd worden (afbeelding 1).

Afbeelding 1

Beslagband
Na het uitpakken worden de kozijnprofielen gesorteerd.
De onderste geleiderail herkent u aan de inkervingen voor de afwatering (afbeelding 2).

Afbeelding 2
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De kozijnprofielen moeten voor de voorziene bevestigingsschroeven voorgeboord worden.
Afbeelding 3.

Afbeelding 3

De voor de installatie voorziene opening uitmeten en controleren, of het bovenste horizontale
bevestigingsniveau absoluut horizontaal is. Zo niet, moet er met de montage van de
bovenste geleiderail op het laagste punt begonnen en moet er bij de andere
bevestigingspunten dienovereenkomstig voor een onderlaag gezorgd worden. De rail moet
absoluut horizontaal bevestigd zijn. Afbeelding 4.

Afbeelding 4
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De zijprofielen kunnen als sjabloon voor de afstand
tussen vloer en plafondrail gebruikt worden.
Afbeelding 4

Afstand = zijprofiel

De positie van de onderste geleiderail met het
peillood aanstippen. De vloerrail nu op de vloer
bevestigen.

Afbeelding 5

De vloerrail moet netjes gereinigd worden. De schuifwandelementen worden nu uitgepakt.
Gelieve de rollen en de meenemers nogmaals met de inbussleutel aan te trekken omdat er
bij het transport iets zou kunnen loskomen. Afbeelding 5

Afbeelding 6
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Sorteer nu de vleugels volgens openingsrichting. Het op de buitenste rail lopende element
wordt eerst ingebouwd. Element in de bovenste buitenste geleidekolom introduceren, optillen
en tot boven de buitenste geleiderail neerlaten. Afbeelding 7

Afbeelding 7

Het telkens volgende binnenste element wordt op dezelfde manier zoals hiervóór
beschreven aangebracht. Gelieve erop te letten dat de elementen zodanig aangebracht
worden, dat de onderste meenemers het volgende buitenaan gesitueerde element
kunnen meetrekken. Afbeelding 8

Afbeelding 8

Bij plintafsluiting kozijnafsluitend gedeelte omlaag kijkend in het zijprofiel introduceren,
omhoog schuiven en op de aangewezen hoogte met het tapeind vastklemmen. Bij
middenafsluiting kozijnafsluitend gedeelte omhoog kijkend in het zijprofiel introduceren en
omhoog schuiven. Afbeelding 8

Afbeelding 9
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De afhangbeveiligingen bovenaan in de juiste positie schuiven en met het tapeind
vastzetten. De afhangbeveiliging moet altijd in alle loopbanen gemonteerd worden, d.w.z. in
de binnenste, middelste en buitenste rail telkens 1 stuk per element. Indeling in
overeenstemming met afbeelding 9 (X= kleiner dan kleinste elementbreedte).

Afbeelding 10

De vloerrail met siliconenspray inspuiten. Afbeelding 10.

Afbeelding 11
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Eindreiniging en oplevering
Vóór de oplevering aan de gebruiker dient de installatie grondig gereinigd te worden.
Beglazingen dienen altijd met een zachte vod en met mild zeepwater gereinigd te worden.
Dit geldt niet alleen voor het glas, maar ook voor de metalen onderdelen van aluminium.
Agressieve en abrasieve poetsmiddelen, d.w.z. schurende of krassende materialen, kunnen
het oppervlak beschadigen en de bescherming tegen corrosie van het beslag in negatieve
zin beïnvloeden. Gebruik nooit borstels of poetssponzen, die krassen maken. Afhankelijk van
aard en duur van de opslag van de glazen vleugels kan er op het glas een witte sluier tot
ontwikkeling komen. Deze witte sluier kan met een glaskeramiekreiniger probleemloos
schoongemaakt worden.
In het kader van de eindcontrole dient na de reiniging de beglazing op een afstand van
minstens 1 m van binnen naar buiten nagekeken te worden. De invalshoek dient met de
algemeen gebruikelijke benutting van de ruimte overeen te stemmen. Maatgevend voor deze
eindcontrole is diffuus daglicht (zoals betrokken hemel) zonder direct zonlicht of kunstmatige
verlichting. In de binnenruimte dient de controle bij normale verlichting plaats te vinden.
Met het oog op de beoordeling vestigen wij de aandacht op de richtlijn voor beglazingen DIN
EN 12150 ½, conform welke de in de hoofdzone bij uitoppervlakken van 2 tot 4 vierkante
meter blazen, bellen, punten, vlekken etc. van maximaal 5 stuks met een diameter van
maximaal 2 mm en ook krassen van maximaal 15 mm individuele lengte, die in totaal 45 mm
niet overtreffen, toegestaan zijn.

Verzorging en onderhoud
Alle beglazingen vereisen verzorging- en onderhoud. De regelmatige reiniging aan binnenen buitenzijde is belangrijk. Afdichtingen en beslag dienen periodiek gecontroleerd te
worden.
Beglazingen zijn hoogwaardige en duurzame producten. Het behoud van de waarde en de
functionaliteit vrijwaart u doordat de beglazing periodiek nagekeken wordt. De
controle van de beglazing en bijvoorbeeld de uitwisseling van een versleten afdichting zijn
goedkoper dan de reparatie van gevolgschade.
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