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Produktomschrijving
Productomschrijving
Element-Montage-System EMS+SI
Bevestingen in
in de
de isolatieschil
isolatieschil -Bevestingen
Nieuw montagesysteem
Montagesysteem voor
voor raam
raam en
en deur
deur elementen
elementen
nieuw
Toepassing
gevelblad
of inofde
voor–het
plaatsen
van
Toepassinginintweedelig
tweedelig
gevelblad
in isolatieschil,
de isolatieschil
Ramen
en deuren
plaatsen
ramen
en
deuren.
Als
bevestiging
en
eenvoudige
luchtdichte
energetische
afwerAls bevestiging en eenvoudige luchtdichte energetische afwerking biedt Foppe +BT een
king biedt Foppe +BT een nieuw vernuftig montagesysteem voor schrijnwerker en
nieuw vernuftig montage systeem voor schrijnwerker en stukadoor.
stukadoor.
EMS+SI
Element-Montage-System FOPPE EMS+SI
EMS+SI

Bij deze stellen wij U een bedacht
Montagesysteem
voor om
Element-Montage-Systeem
FOPPE
EMS+SI
rond
de
ramen
een
bijkomende
mogelijkheid
tot
goede
Bij deze stellen wij u een vernuftig montagesysteem voor om
aansluitingen
SI super isolerend
syteem
te creëren.
rond
de ramenmet
eenhet
bijkomende
mogelijkheid
tot goede
aansluiWat tevens
naast
de statische
sterkte
ookteeen
optimale
isolatie
tingen
met het
SI super
isolerend
syteem
creëren.
Naast
de
statische
sterkte wordt ook een optimale isolatie bereikt.
kan bereiken.
Het
Het totale
totale systeem
Systeemisisrondom
rondommet
meteen
eeneuronut
euronutgroef
groefuitgerust
uitgerust
om aansluitingen van voegbanden mogelijk te maken in het
dit om aansluitingen van voegbanden mogelijk te maken in de
Element-Montage-Systeem EMS.
Element-Montage-Winkelhaak EMW.
Beeld: systeemoverzicht EMS+SI
Beeld :systeemoverzicht EMS+SI

Bouwfysisch
Bouwfysisch
Dit Element-Montage-Systeem maakt het mogelijk om bouwfyDit Element-Montage-System
het mogelijk
om bouw-voor
sisch
een zuivere aansluiting inmaakt
de isolatieschil
te bekomen
fysich
een
zuivere
aansluiting
in
de
isolatieschil
te
bekomen
verschillende gevelsystemen.
voor verschillende Fassade systemen.
Het
Het meerwerk
meerwerk voor
voor het
het plaatsen
plaatsen van
van het
het Element-Montage-SysElement-Montageteem EMS in de isolatieschil wordt nadien ruimschoots gecomProfiel EMW in de isolatieschil wordt meermaals goedpenseerd bij de plaatsing van het raam en het verder afwerken
gemaakt
nadien met de
van het raam en het verder
van
de luchtdichtheid
en plaatsing
het stukwerk.
afwerken
van de
luchtdichtheid
en het stukwerk.
Dit
PVC-proﬁel
met
meerdere kamerstructuren
zorgt voor een
Dit PVC-Proﬁ
el met
meerdere kamerstructuren
zorgtvan
voor
een
geheel
dragende
muuraansluiting
en ondersteuning
het
geheel
dragende
muuraansluiting
en
ondersteuning
van
het
raam tot één geheel.
raam tot één geheel.

Beeld: detail Ems
Beeld: Detail EMW

Stand 08.2013 Technische veranderingen onder voorbehoud.
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EMS
De
sterksluitende montage van het Element-Montage-SysEMW
teem EMS tegen de bouwschil gebeurt door schroeven en
De sterksluitende montage van Element-Montage-Profiel
verlijming.
EMW
tegen
de bouwschil
gebeurt door
schroeven
en verlijming.
De
EMS
is enkelzijdig
of tweezijdig
op een
randafstand
van
De mm
EMW
is enkelzijdig
tweezijdig
randafstand
van
70
voorgeboord,
omofsnel
en met op
eeneen
gelijkmatige
randafstand
en stevigheid om
te monteren.
boorafstand
van de
70 mm voorgeboord,
een snelleDe
montage
bij gelijkmatige
boorgaten
is en
op stevigheid
125 mm voorzien.
randafstand
te bevestigen.De boorafstand van
Door
deze
voorgeboorde
gaten
kan de EMS door de plaatde boorgaten is op 125 mm voorzien.
ser
opdeze
de voorziene
boorgaten
juiste
montage
Door
voorgeboorde
gatende
kan
de EMW
doorvolgen.
de plaatser
De montagehoek kan hiermee snel gemonteerd worden
op de voorziene boorgaten de juiste montage behouden.
door rechtstreeks met een steenboor doorheen de boorgaDe montagehoek kan hiermee snel gemonteerd worden met
ten voor te boren. De gelijkmatige afstand van 250 mm kan
rechtstreeks een steenboor doorheen de boorgaten voor te
hiermee als voorschrift gevolgd worden.
boren. De gelijkmatige afstand van 250 mm kan hiermee als  
voorschrift gevolgd worden.
Beeld:Element-Montage-Systeem
Beeld:
  Element-Montage-Winkelhaak

Rolluikkasten met EMS
Rolluikkasten met EMW

Zelfs voor rolluikkasten kan het montagesysteem volledig
Zelfs de
voor
Rolluikkasten
kan de montagewinkelhaak
kompleet
rond
opening
heen geplaatst
worden. Wanneer het
rolrond
de
opening
heen
geplaatst
worden,
wanneer
de
rolluik
luik geen zijdelingse afkasting nodig heeft, kan het profiel
geende
zijdelingse
afkasting nodig
heeftaan
kandehet
profiel nog de
nog
nodige ondersteuning
geven
rolluikkast.
nodige ondersteuning geven aan de rolluikkast.
Bijkomende
Bijkomende ondersteuning
ondersteuning geeft
geeft aan
aan de
de rolluikkast
rolluikkast een
een
driepuntsbevestiging
met
het
profiel.
driepuntsbevestiging met de EMW.
Eventuele latere vervanging
vervangingen
door schade
renovatie
van
of renovatie
vanofhet
raam kan
van de gevel
gebeuren.
het raam
kan zonder beschadiging
zonder
beschadiging
van de gevel gebeuren.
Doordat
de
Doordat de bevestiging
binnenin
en de EMW
bevestiging
van binneninvan
gebeurt
blijftgebeurd
de buitengevel
ongede gevel blijft behouden.
schonden.
Beeld: EMS met Rolluikkasten zonder zijdelingse afkasting
Beeld: EMW met Rolluikkasten zonder zijdelingse afkasting

Gevels
Gevels

Het Element-Montage-Systeem
Element-Montage-Systeem FOPPE
FOPPE EMS+SI
EMS+SI kan
kan bij
bij alle
Het
alle
gevelsystemen
en
wandafwerking
ingezet
worden.
gevelsystemen en wandafwerking ingezet worden.
Daartoe behoort
hoort tevens
de verschillende
gevelsystemen
Daartoe
naastnaast
de verschillende
gevelsystemen
ook
ookisolerende
de isolerende
buitengevel
WDVS.
de
buitengevel
WDVS.
Aanpassingen naargelang de meest gangbare isolatiediktes  
Aanpassingen
gangbare
is mogelijk doornaargelang
eenvoudig de
de meest
EMW te
draaien.isolatiediktes
zijn mogelijk door eenvoudig het profiel te draaien.
De hoeklengte van 97  en 147 mm dekt grotendeels de
De hoeklengte van 97 en 147 mm dekt grotendeels de
meeste uitvoeringen in gevelwand constructies voor renovatie
meeste uitvoeringen in gevelwandconstructies voor renovaen en
nieuwbouw.
tie
nieuwbouw.
Beeld: Links Tweezijdig muurwerk, rechts WDVS
Beeld: Links tweezijdig muurwerk, rechts WDVS
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WDVS met isolatiewandstukken WDZ
Op deze rechtse afbeelding WDVS is de EMS
EMWzo
zogedraaid,
dat
door de
kortere
hoekhoek
de sterkte
verhoogt.
gedraaid,
dat
de kortere
de sterkte
verlengd.
Bij het Element-Montage-Systeem horen speciale isolerenisolerende
de
WDZ
omsluitende
elementen
EMS
om
goede
aansluiWDZ omsluitende elementen EMW om goede aansluitingen
tingen
te bekomen.Deze
voorziene
isolerende
elementen
te bekomen.Deze
voorziene
isolerende
elementen
kunnen
bieden
een
snelle
en
goed
aansluitende
afwerking.
een snelle en goed aansluitende afwerking bekomen.
Een arbeidsintensieve aansluiting met mogelijke warmteEen arbeidsintensieve aansluiting met mogelijke warmte
onderbrekingen wordt hierdoor vermeden.
onderbrekingen wordt hierdoor vermeden.
Beeld:
Aansluiting
WDZWDZ
in deinisolatieschil
Beeld:
Aansluiting
de isolatieschil

Plaatsing isolatie WDZ
De montage van de isolatieschil is zo uitgerust dat met de
Element-Montage-Winkelhaak de voorgevormde isolatiestukken de montage
Plaatsing
isolatie sneller
WDZ verloopt.

De isolatieschil
is zo gevormd
dat
met
het Element-Montaisolatieaansluitingen
kunnen
met
vooraf
voorgesneden
ge-Systeem
de montage
sneller
stukken aangebracht
worden
op verloopt.
de montagewinkelhaak.
Deze verbinding kan mechanisch door het schroeven in de
De
isolatieaansluitingen
kunnen
met voorgesneden
stukken
voorgeboorde
gaten en met
afdekkappen
op de isolatieplug.
aangebracht worden op het montageprofiel. Deze verbinDe isolatiestukken
zijndoor
ook het
in voorgevormde
hoeken
leverding
kan mechanisch
schroeven in de
voorgeboorbaar.
Hier
dienen
de
langs
en
hoekdelen
enkel
nog
in de
de gaten en met afdekkappen op de isolatieplug.
nodige lengte aangepast en bevestigd te worden.
De isolatiestukken zijn ook in voorgevormde hoeken leverbaar. Hier dienen de langs- en hoekdelen enkel nog in de
nodige lengte aangepast en bevestigd te worden.
Voor de plaatser is, voor alle wandopeningen, een standaard
omlopende
200
mm brede
met onze
Hiermede
is voor de
plaatser
een isolatiesysteem
standaard omlopende
200
verstevigde
EMS
voorhanden.
Het
WMZ
isolerende
stanmm brede isolatiesysteem voor alle wandopeningen voor daardsyteem
kan in
elke gewenste
en lengte
handen met onze
verstevigde
EMW.isolatiedikte
Het WMZ isolerende
geleverd
worden.
De
isolatieschil
WDZ
vormt
een
standaardsyteem kan op maatdikte en hoeklengte naadloze
geleverd
afdichting rond raam- en deurelementen.
worden. De afdichting rond raam- en deur element kan zonder
invloed
van openingen
in de isolatieschil
WDZ.
Alle
tot deze
systeem behorende
versterkingsconsoles
laten
zich
door
insnijding
met
een breekmes
probleemloos verAlle tot
deze
systeem
behorende
versterkingsconsoles
laten
werken.
Het
is
tevens
mogelijk
om
bijvoorbeeld
vensterbank
zich door een cuttermes insnijding probleemloos
verwerken.
uitsparingen te maken.
Tevens is dit ook mogelijk om bv de vensterbank uitsparingen
uit te snijden.

Stand 08.2013 Technische veranderingenen aanpassingen onder voorbehoud.
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De
Dewaterafvoer
waterafvoerbij
bijvensterbanken
vensterbankenisismogelijk
mogelijkmee
meeop
optete
vangen
door
het
plaatsen
van
een
zijdelingse
opstand.
Deze
vangen door het plaatsen van een met zijdelingse opstand.
opstand
zorgt
ervoor
dat
waterinfiltratie
achter
de
isolatieDeze opstand zorgt er voor dat er geen waterinfiltratie
schil niet mogelijk is, om op termijn verdoken vochtschade te
langs onder mogelijk is achter de isolatieschil om op termijn
voorkomen.
verdoken
vochtschade te voorkomen.
  
Door het voorzien van het Element-Montage-Systeem
Door hetgeeft
voorzien
het Element-Montage-Systeem
EMS+SI
u de van
mogelijkheid
aan de plaatser om eenEMS+SI
geeft
U
de
mogelijkheid
aan
de
plaatser
een
en klare oplos
kant en klare oplossing aan te bieden. Ditom
biedt
dekant
mogelijksingom
aan
te gegarandeerd
bieden. Dit omsysteem
een gegarandeerd
systeem
gebruiken
heid
een
te gebruiken
zoals utehet
zoals
U het
voorHiermee
ogen hebt.
Hiermee
is een lange
termijn en kwa
voor
ogen
hebt.
heeft
u een duurzame,
kwalitatieve
oplossing
diegoed
eventuele
schade voor iedere
partijvoor
uitsluit.
liteit tot zijn
recht aangebracht
om schade
iedere partij te
vermijden.
Beeld boven en midden pag. 5: EMS met isolatie WDZ voorgevormde hoeken
Beeld boven en mide bladBeeld
5: EMW
met isolatie
WDZ
voorgevormde hoeken
onderaan
pag. 5:
Verankeringsconsole
XL (links)
Verankeringsconsole L (rechts)
Beeld onderaan blad 5: Verankeringsconsole XL (links)
Beeld: Voetpunt voor vensterbank met folie.
             Verankeringsconsole L (rechts)
Beeld: Voetpunt voor vensterbank met folie.
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2-Delig
met
2-Delig Gevelwerk
gevelwerk met
Element-Montage-Winkelhaak
Element-Montage-Systeem
Voor tweedelig of meerschillig gevelwerk wordt de EMS
EMWzo
gedraait,
dat dat
de lange
hoek
ondersteuning
verlengt. Naast
zo
gedraaid,
normaal
dede
lange
hoek de ondersteuning
verlengt.
Naast de montagevoordelen
voor en
de afgemeten
verankering
de montagevoordelen
voor de verankering
en
afgemeten verschroeving
biedeen
de EMW
ook
een zuivere
verschroeving
biedt de EMS ook
zuivere
aansluiting
met
aansluiting
met
deraamprofiel.
isolatie en het
om later
de isolatie en
het
Zo raamprofiel.Dit
bekomt u een goede
en
een
goede en
eenvoudigepleisterverbinding
comfortabele pleisterverbinding
eenvoudige
comfortabele
met de daartoe
met
de daartoe
voorziene
nutstructuur
bekomen.Deze
voorziene
nutstructuur.
Deze
voorzienetenutstructuur
maakt
voorziene
nutstructuur
maakt
het
tevens
mogelijk
om
met
het tevens mogelijk om met speciale verbinding een extra
speciale
verbinding
een extra netgaas te bevestigen.
netgaas te
bevestigen.
Beeld: Element-Montage-Systeem 2 schillig gevelwerk
Beeld: Element-Montage-Systeem 2 schillig gevelwerk

Lastdraging Klinkerdetail
Lasten
De lastdraging van ramenen deuren gebeurt vertikaal naar
De
ideale
verbinding
voor
kunststof
vensterbanken
en de
buiten
hellend
door de
zijdelings
aangebrachte
hoekprofielen
EMW
naast de verankering
de snellemet
en doken
zekereen
EMS. ,Puntbelastingen,
zoalsen
hetdoor
bevestigen
aan
te brengen
dichting.In combinatie
een luchtdichte
andere
staalbevestigingen
zijn met hetmet
Element-MontageSysteem uitgesloten.
Deaansluiting
EMS voorkomt
helling
van de
Kleefschuim
biedt deze
al eendegrote
luchtdichtheid.
last door de bevestiging van de totale proﬁellengte tegen
Alternatieve
aansluitingen van schuim,wordt
folie en
de wand aan.verzamelde
Met het Element-Montage-Systeem
de
enige optimale
krachtverdeling
zonder
noemenswaardige
voegbanden
kunnen
uitgeprobeerd
worden.
hevellast
mogelijk. van dit voetpunt kan door de euronut
Doch
de waterafvoer
Bevestigingen
van
meerderevan
honderden
kilo’s zijn zo moge, die in de
nutvoegen
de Element-Montage-WinkelEPDM
lijk
zonder
bijkomende
staalconstructies.
haak EMW voorzien is aangedrukt en afgesloten worden.
Het EMS kan een gewicht van ca.150 kg/lm aannemen in
Beeld: Gevelsteen detail zonder steun
dien de bevestigingsondergrond het
toelaat en hiervoor voor
Lasten
bestand is.
Beeld:Lastdraging zonder ondersteuning
De lastdraging van raam- en deuren
gebeurt verticaal naar
buiten hellend door de zijdelings aangebrachte hoekprofielen
EMW. Puntbelastingen, zoals het bevestigen met doken en
andere staalbevestigingen zijn met het Element-MontageSystems uitgesloten. De EMW draagt de last vlak over de
totale proﬁellengte tegen de wand aan. Met het ElementMontage-Systeem FOPPE EMS+SI wordt de enige optimale
krachtverdeling zonder noemenswaardige hevellast mogelijk.
Draagzekere bevestigingen van meerdere honderden kilo's
zijn zo mogelijk zonder bijkomende staalconstructies.
Het EMW kan een Gewicht van ca.150 kg/m aannemen indien de bevestigingsondergrond het toelaat en hiervoor voor
bestand is. Beeld:Lastdraging zonder ondersteuning
Stand 08.2013 Technische aanpassingen en wijzigingen voorbehouden.
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EMW

Versterkingskonsole
Versterkingsconsole L
“L”
Met de
hetFOPPE
Element-Montage-Systeem
kan de staalconsole
Met
Element-Montage-Systemen
kan de Staal“L”
zijdelingse
versterking
bieden,
om
verhoogde
op
konsole L de zijdelingse versterking geven,
om hetrisico’s
tegengaan
scheuren
en barsten
van
verhoogde
risico'svan
op stukwerk
scheurenteenvermijden.
barsten van stukwerk.

Konsole L

Zware
Zware deur
deur- en
en raamelementen
raamelementen kunnen
kunnen hiermee
hiermee goed
goed ver
ver
sterkt
sterkt worden
worden ter
ter hoogte
hoogte van
van scharnierpunten
scharnierpunten om
om scheuren
scheuren
te
uituit
verzinkt
plaatstaal
te vermijden.
vermijden. De
De versterkingskonsoles
versterkingsconsoles L“L”
verzinkt
plaatstaal kunnen
de statische
versterkingen
samen
met
de
kunnen
naast naast
de statische
versterkingen
samen
met de
EMW
EMS
geplaatst
worden
op
de
voorziene
merktekens.
geplaatst worden op de voorziene merktekens.
Het
Het is
is mogelijk
mogelijk de
de isolatiematerialen
isolatiematerialen uit
uit te
te snijden,
snijden, dit
dit ter
ter
hoogte met
van de aansluiting van
met de
de LL-console
en het
het EMW
EMS om
hoogte
console en
om
een goede
goede en
afdichting
te realiseren.
Dit kan tijd Dit
besparen.
een
dichte aansluiting
te realiseren.
kan werk
Door
een
goede
thermische
aansluiting
en
het
stevig
besparen. Door een goede thermische aansluiting en veranhet stevig
keren bekomen
we een
en verdeeld
geheel.
verankeren
bekomen
westerk
een sterk
en verdeeld
geheel.
Door
Door de
de meervoudige
meervoudige verankering
verankering en
en verlijming
verlijming op
op de
de binnenbinschil
bekomen
we een
sterke
ondergrond
voorvoor
het stukwerk.
nenschil
bekomen
we een
sterke
ondergrond
het stukwerk.het
Voor
het stukwerk
bekomen
niet alleen
zijdelings
Voor
stukwerk
bekomen
we nietwe
alleen
zijdelings
maar ook
maar ook bovenaan
eenondergrond
degelijke ondergrond
om hette
stukbovenaan
een degelijke
om het stukwerk
werk
te
houden.
houden.
Beeldboven:
boven:
zijdelingse
versterkte
aansluiting
Beeld
zijdelingse
versterkte
aansluiting
met L consolemet L -console midden: overzicht aansluiting L console
Beeld

Beeld midden: overzicht aansluiting L console
Beeld onderaan: Element-Montage-Systeem - voetaansluiting met versterkingsconsole L
Beeld onderaan: Element-Montage-Systeem voetaansluiting met versterkingsconsole L

Voetpunt met borstwering versterkingsconsole “L”
Bij kleine lasten kan de versterkingsconsole “L” gelijktijdig

Voetpunt
met borstwering
versterkingsconsole
met het EMS-element
aan de muur
bevestigd worden. L

Bij
lasten kan de Versterkingsconsole
L gelijktijdig
met
Dekleine
schroefbevestigingen
dienen wel aangebracht
al naargehet
EMW
element
aan
de
muur
bevestigd
worden.
lang de krachten en de lasten die hierop komen. Alle grotere
lasten
kunnen met de versterkingsconsole
XL of inalcombinaDe
schroefbevestigingen
dienen wel aangebracht
naargelang
tie van beide uitgevoerd worden. Het voorname doel is om
de krachten en lasten die hierop komen verdeeld te worden.
een optimale versteviging en ondersteuning te bekomen met
Alle
grotere lasten kunnen metEMS.
de versterkingsconsole
XL
het Element-Montage-Systeem
Tevens biedt het een
of
in combinatie
van beidehechtstructuur
uitgevoerd worden.
voorname
degelijke
en regelmatige
voor deHet
pleisterwerdoel
ken. is om een optimale versteviging en ondersteuning te be
komen met het Element-Montage-profiel EMW voor iedereen
De verzinkte
staalelementen
dienenhechtstructuur
niet extra afgekleefd
te
om
een degelijke
en regelmatige
van bin
worden
daar deze
zich in de isolatieschil bevinden.
nen
afwerking
te bekomen.

8

De verzinkte staalelementen dienen niet extra afgekleefd te
worden daar deze zich in de isolatieschil bevinden.
7
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Voetpunt met
met borstwering
borstwering Versterkingsconsole
Versterkingsconsole XL
XL
Voetpunt
Voor elementen, die ter hoogte van de borstwering aange
Voor alle elementen, die boven de borstwering aange
bracht
eendeze
vertikale
last uit technisch
oogpunt
bracht worden
worden en
en die
indien
een vertikale
last uit technodig
hebben (zoals
vast glas
blindramen
raamscharnisch oogpunt
nodig bv
hebben
zoalsinbv
vast glas/ in
blind
nieren)
kan
een
bijkomende
versterking
in
het
voetpunt
ramen / raamscharnieren, kan een bijkomende versterking
nodig
Afhankelijk
van de
bevestigingsondergrond,
de
in het zijn.
voetpunt
nodig zijn.
Afhankelijk
van de bevestigingsuitkraging
en
van
afsteunende
lasten
zoals
die
voorkomen
ondergrond, de uitkraging,en van afsteunende last
in
torsiekrachten
aan in
deTorsikrachten
borstwering biedt
hetdeElement-Monzoals
die voorkomen
aan
borstwering
tage-Systeem
met
de
versterkingsconsole
XL een
heeft het FOPPE Element-Montage-Systeem
met reeks
de van
oplossingen.
versterkingsconsole XL een reeks van oplossingen.
Beeld:Element-Montage-Systeem - overzicht versterkingen

Beeld:Element-Montage-Systeem - overzicht versterkingen

Versterking voetpunt
Versterking voetpunt  

Voor de allergrootste lasten tonen de hiervoor ontwikkelde
versterkings
consoles XL
huntonen
sterkte
meest,
wanneer v
Voor de allergrootste
lasten
de het
hiervoor
ontwikkelde
men
de
veelvuldig
inzetbare
mogelijkheden
combineert.
ersterkingsconsoles        hun
XL
sterkte het meest wanneer
men de veelvuldig inzetbare mogelijkheden gebruikt die zich
Door hulp van een geavanceerd verschroevingspakket kan
door het combineren hiervan mogelijk maakt.   
een veelzijdige staalverbinding met raambevestigingen
bekomen
Door hulpworden.
van een geavanceerd verschroevingspakket kan
Zo
kan
de
versterkingsconsole XL
met
een veelzijdige speeen veelzijdige  staalverbinding
met
raambevestigingen
be
ciale
hoek
steeds
een
geschikte
oplossing
op de bouwwerf
komen worden.
bieden. Dit bespaart tijd en misverstanden voor montage.
Zo wordt de Versterkingskonsole XL met een veelzijdige
specialeBeeld:
hoek
      
steeds een voorhandige
op de XL
Element-Montage-Systeem
- voetpuntoplossing
met versterkingsconsole
bouwwerf.Dit
bespaart
tijd
en
misverstanden
voor
montage.
.
Beeld:Element-Montage-Systeem - voetpunt met versterkingsconsole XL

Stand 08.2013 Technische aanpassingen  onder voorbehoud
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Zware last dragende isolatiedrempel SLDS
De zware last dragende isolatiedrempel SLDS heeft
De zware last dragende isolatie drempel
              
SLDS heeft een
een
draagkrachtig
dubbel
PVC-plaatomhulsel
een
draagkrachtige PVC-dubbel plaatomhulsel, eenenvochtbesten
vochtbestendige en isolerende kern op basis van Polyudige en isolerende kern op basis van Polyurethaan vanuit fa
rethaan vanuit de fabricage tot één geheel verkleefd. Dit
bricage
tot één
geheel verkleefd.
Hierdoor(Lambda-waarde
laat de last zich naast
biedt naast
de isolerende
eigenschappen
de
isolerende
waarde tonenstevigheid
met in een
uitzonderlijke
stevigheid
λ 0,028)
een uitzonderlijke
met
een eigen gering
met
een
eigen
gering
gewicht.
gewicht.
De SLDS
SLDS heeft
heeftrondom
rondomdezelfde
eenzelfde
Euronut
groef
zoals
Euronut
groef
zoals
dede EMW
Hiermede
is
een
aansluiting
met
de
groeffolie
in
iedere
hoogte
EMS. Hierdoor is een aansluiting met de groeffolie in iedere
mogelijk,
deze struktuur
maakt het
mogelijk
om met om
zekerheid
hoogte mogelijk.
Deze structuur
maakt
het mogelijk
met
een
verlijming
nadenmet
en risico's
uit te
sluiten.
zekerheid
een met
verlijming
naden en
risico’s
uit te sluiten.
Beeld:  zwaar last dragende isolatiedrempel SLDS
Beeld: zware last dragende isolatiedrempel SLDS

Zware last dragende isolatiedrempel SLDS

Zware last dragende isolatiedrempel SLDS

Doordat      zware
de
last dragende isolatiedrempel
                     
SLDS
Doordat de zware last dragende isolatiedrempel SLDS
geen staal componenten heeft, kan men deze ook steeds een
geen staalcomponenten heeft, kan men deze ook steeds
voudig verwerken op de bouwwerf. Verschillende doorgangen
eenvoudig verwerken op de bouwwerf. Verschillende doorkunnen hiermede op een degelijke werkwijze met een hoog
gangen kunnen hiermee op een degelijke werkwijze met een
.waardige isolatie en vochtwering verwerkt worden.
hoogwaardige isolatie en vochtwering verwerkt worden.

Afdichting met vloerdiepte Elementen

Afdichting
met vloerdiepte-elementen
De
mogelijkheden
op plaatsen waar mensen met een beperkte
toegankelijkheid
aanwezig
steedstoegankelijkde combinatie
Op plaatsen waar mensen zijn
met kan
eennog
beperkte
met
vloerdiepte
een goede
heidde
aanwezig
zijn,elementen
kan met behulp
van dewaterdichting
vloerdiepte- met
elementen
een gemaakt
goede waterdichting
met SLDS mogelijk
SLDS
mogelijk
worden.
                                                    
gemaakt
worden.
Op plaatsen waar men een aanbouw wil uitvoeren kan men
Op
plaatsen
waar
men een de
aanbouw
wil uitvoeren
kan men
      
met
deze SLDS
elementen
isolerende
waarde, samen
met
met deze SLDS elementen de isolerende waarde verhogen
een degelijke waterkering uitvoeren.
en een degelijke waterkering uitvoeren.
enoppervlaktewater
oppervlaktewater
Zo
Zo kan
kan men
men de
de afdichting
afdichting tegen
tegen grond
gronden
als
een
vochtwering
vooraf
verlijmen
en
op
als een vochtwering vooraf verlijmen en op het
het element
element aan                 
aanbrengen.Dit
brengt
een
degelijk
resultaat
en
bespaart
brengen. Dit brengt een degelijk resultaat en bespaart
tijd.arbeid.
Bij de elementmontage wordt aan het voetpunt vooraf de
Bij de montage
het voetpunt
vooraf
de EPDMelementfolie
uit wordt
EPDMaan
zijdelings
aan de
binnen
en buitenzijde
folie
zijdelings
aan
de
binnen
en
buitenzijde
omhoog
aangeomhoog aangebracht.
bracht.
Beeld: Zware last dragende isolatiedrempel SLDS
Beeld :Zwaar last dragende isolatiedrempel SLDS
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Voetpunt deurelementen PSK/HST
Voetpunt
Door het combineren van het Element-Montage-Systeem
Met het FOPPE Element-Montage-Systeem kan men met
met
de EPDM-folie
kan men heteen
voetpunt
op een degelijke
bevestigen
van deurelementen
vergelijkbare
venstermanier
afdichten.
Door het
toepassen
vanzwaar
SLDSgeïsoleerde
elemenband aan
het onderste
voetpunt
met een
ten
kan men
verhoogdeverwerken
thermische
waarde
bereiken.
hetgaan
toepassen
van
drempel
SLDS  gaan
           . Door
Bijkomend
kan
men
hier
ook
de
versterking
console
XL gaan
SLDS elementen kan men verhoogde thermische waarde
combineren.
gaan bereiken.Bijkomende kan men hier ook de versterking
console XL gaan combineren.
Met de zware last dragende drempel SLDS bouwt men een
ideaal geïsoleerde ondergrond.Tevens voor het bevestigen
Metondersteunen
de
     zware last
dragende
drempel SLDS
       bouwt
en
van
hef en schuifdeuren
(HSD), netmen
zoalseen
voorgedragen
het bevestigen
ideaal geïsoleerde
parallel-,
schuif- en ondergrond.Tevens
kiepdeuren, die volledig
wor- en
den.
ondersteunen van hef en schuifdeuren(HSD), net zoals parallel
De
SLDS
in de volgende
afmetingen
schuif
enwordt
kipdeuren,
die volledig
gedragengeleverd:
worden.
De SLDS wordt in de volgende afmetingen geleverd:
Isolatiekern: 108 x 146 mm / 84 x 122 mm
		
78xx 146
146 mm / 84
54 x 122
Isolatiekern:108
122 mm
mm
		
lengtes
tot
2,00
m x 122 mm
                    78
x
146
mm
/
54
  
                     lengtes tot 3,10 m
Beeld: Zware last dragende drempel

Beeld: Zware last dragende drempel

Stand 08.2013 Technische aanpassingen onder voorbehoud.
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Afdichting ClearoPAG 167
De afdichting en verkleving van het Element-Montage-SysDe Afdichting en Verkleving van het Element-Montage-Profiel
teem met de Muur moet met een volume Aerosol kleefstof
EMW
EMS met de muur moet met een volume Aerosol kleefstof of
of met een gelijkwaardig materiaal uitgevoerd worden.
met een
gelijkwaardig
materiaal
uitgevoerd
Deze
kleefstof
dient blijvend
elastisch
te zijnworden.
en de oneffenDeze
kleefstof
dient
blijvend
elastisch
te zekerheid
zijn en de oneffenheden van de muur op te vullen.Voor de
kan hier nog
heden
van
de
muur
op
te
vullen.
Voor
de
zekerheid
kan hier
verder met een MS-Polymeer-Kleefstof gewerkt worden.
nog verder 167
met kan
eeneveneens
MS-Polymeer-Kleefstof
worden.
Clearopag
zorgen voor degewerkt
afdichting
tussen
Clearopag 167 kan eveneens zorgen voor de afdichting tushet EMW element en de muuraansluiting.De montagevoorsen het EMS element en de muuraansluiting. De montageschriften
worden
zo voorzien
dat men
veel veel
arbeid
tijd bevoorschriften
worden
zo voorzien
dat men
tijden
bespaart
bespaart
en
een
degelijke
raamafdichting
bekomt.Men
en een degelijke raamafdichting bekomt. Men kan met kan
een
met
een folieband
Elastoflex
W nog
een luchtdichte
compleet luchdichte
folieband
Elastoflex
W nog een
verdere
afwerking
afwerking
is klaar
voor het
directe pleisterwerk.
bekomen. bekomen.Het
Het is klaar voor
het directe
pleisterwerk.
Beeld: Element-Montage-Systeem - voetpunt
Beeld: Element-Montage-Systeem - voetpunt

Afdichting Folie
Afdichtingsfolie

De Afdichting tussen de binnenschil en het ElementDe afdichting tussen
binnenschil
en het Element-MontaMontage-profiel
EMWdekan
door de pleisterfolie
uitgevoerd
ge-Systeem
kanmogelijke
met pleisterfolie
uitgevoerd
worden.
worden.
Een EMS
andere
afdichting
tussen het
Element
Een
andere
mogelijke
afdichting
tussen
het
profiel
en
hetaan
-Montage-profiel en het raam kan door een nutvoeg folie
raam
kan zijde
door (blauw)die
een nutvoeg-folie
aan de
buitenzijde
(blauw)
de
buiten
damp open
is maar
wel slagregen
die dampopen
maar
wel slagregen
en een
nutdicht
is, en eenisrode
nutvoeg
folie die dicht,
dampdicht
is rode
binnen.
voeg
folie
die
dampdicht
is
binnen.
Al de nutvoeg folies zijn voorzien om in het EMW element in
Al sluiten
de folies
kunnen
voorzien
wordenpassende
om in hetnutvoeg.
EMS-element
te
met
eveneens
de daartoe
te bevestigen met de daartoe passende nutvoeg.
Beeld: Element-Montage-systeem - voetpunt met folie

Beeld: Element-Montage-profiel - voetpunt met Folie
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