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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
1

Systeemeigenschappen

AK-H_3.1_001.dwg

Houten gevelsysteem met opzetkanaal
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Stabalux AK-H

Systeem Stabalux AK-H 
Opzetkanaal AK 6010 van aluminium

• Het Stabalux AK-H systeem biedt voor verticale en 
aflopende	beglazingen	een	compleet	afgestemd	pro-
gramma voor systeembreedte van 60 en 80 mm.

• Het 1-delige opzetkanaal is voor de toepassing in ge-
vels en daken identiek.

• Het Stabalux opzetkanaal is voor individuele glas-
constructies met enkelglas en isolatiebeglazing ge-
schikt.

• Het Stabalux opzetkanaal maakt een direkte monta-
ge op een dragende houtconstructie mogelijk.

• De	onderconstructie	van	houtprofielen	is	vrij	te	kie-
zen en biedt voordelige ontwerpmogelijkheden voor 
de gevels en daken.

• Een voormontage in de werkplaats van het draag-
profiel	en	het	opzetkanaal	is	mogelijk.	Tevens	kan	de	
houtconstructie onafhankelijk van het opzetkanaal 
gemonteerd worden. Het opzetkanaal word vervol-
gens op locatie bevestigd. Hierdoor is het AK-H sys-
teem zeer geschikt voor de renovatie van bestaande 
gevels en daken waarbij op locatie gewerkt moet 
worden.

• De houtconstructie kan onafhankelijk van het opzet-
kanaal en ongeacht de latere bevestiging een opper-
vlaktebehandeling ondergaan. 

• De schroefverbinding tussen opzetkanaal en onder-
constructie word gedaan met systeemschroeven 

Systeemeigenschappen 3.1
1

Systeem

van	Stabalux.	Het	voorboren	van	de	houtprofielen	is	
in de regel niet nodig, kan echter bij hoogwaardige 
houtsoorten noodzakelijk zijn. Het schroefprocess 
dient te worden gecontroleerd.

• De binnenafdichtingen onderscheiden zich van el-
kaar bij de kolommen en de liggers en worden direct 
in het opzetkanaal gedrukt. Dit garandeert een exac-
te voering in de kolom en de ligger. 

• Klemverbindingen en buitenafdichtingen worden di-
rect met het opzetkanaal verbonden. De voordelen 
van het schroefkanaal komen bij de uitvoering van 
de klemverbinding naar voren.

• geïntegreerde glasondersteuningen in het opzetka-
naal maken het mogelijk glasdikten tot 60mm in te 
zetten.

• De bevestiging op de onderconstructie, de klemver-
binding zowel als de glasondersteuning zijn in de al-
gemene	bouwkundige	toelatingsspecificaties	Z-14.4-
767 geregeld.

• Met het systeem AK-H kunnen goede Uf-waarden 
bereikt worden. Door de inbouw van sponningisola-
toren worden aanzienlijke verbeteringen van de iso-
latiewaarden bereikt.

Specificaties

Systeembreedten 60, 80 mm

Luchtdoorlaatbaar-
heid  
EN 12152

AE

Dichtheid bij slag-
regen
EN 12154/ENV 13050

statisch
dynamisch

RE 1500 Pa
250 Pa/750 Pa

Weerstandsvermogen
bij windbelasting 
EN 13116

Toelaatbare	
belasting
Verhoogde 
belasting

2000 Pa
3000 Pa

Stootvastheid
EN	14019

I5/E5

Glasgewicht ≤	1030	kg

Klemverbinding abZ	Z-14.4-767

Uf - waarde Uf = 0,67 W/m²K
Glasdikte 46 mm, sponningisolator



S T A B A L U X 

Stabalux AK-H  Systeem 15.03.17 5

Stabalux AK-H

Veiligheidstesten, goedkeuringen, CE-con-
formiteit (Hoofdstuk 9)

De door ons uitgevoerde testen geven de verwerker res-
pectievelijk de ontwerper of planner de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de testresultaten en de product-
paspoorten, bijvoorbeeld voor het verstrekken van het 
CE-conformiteitskenmerk.

Betrouwbare afdichting

• De afdichtinggeometrie van Stabalux voorkomt dat 
vocht in de constructie binnendringt.

• Condenswater wordt gecontroleerd afgevoerd.
• Stabalux bied bij verticale en dakbeglazingen een 

overlappende binnenafdichting met 2 niveaus aan.
• Drie geleidingsgoten houten de afdichtingen bij het 

1-delige opzetkanaal in zijn montagepositie en ga-
randeren een doorlopende vlakke oplegging voor het 
glas.

• Vochtafvoerflappen	 zorgen	 ervoor	 dat	 de	 gemon-
teerde delen bij gevels nog betrouwbaarder zijn af-
gedicht.

• Een speciaal afdichtingselement voor liggereinden 
verhoogt de zekerheid van de overlappende aanslui-
ting.

• De noodzakelijke voorzieningen voor de vochtafvoer 
worden direct op de bouwplaats aangebracht door 
het overlappend leggen van de afdichtingen.

Warmte-isolatie (Hoofdstuk 9)

Het systeem Stabalux AK-H heeft uitstekende waarden 
voor de warmte-isolatie. Hiermee kunnen warmteover-
drachtscoëfficiënten	Uf	voor	profielen	tot	0,69	W/(m²K)	
met 44 mm dik glas worden bereikt.
De toepassing van sponningisolatoren hebben een po-
sitief	effect	op	de	isolatiewaarden	van	de	gehele	gevel.

Systeemeigenschappen 3.1
1

Systeem

 
Geluidsisolatie in de glasgevel (Hoofdstuk 9)

De geluidsisolatie van gevels hangt af van een groot 
aantal	 factoren	 die	 ieder	 voor	 zich	 verschillende	 effec-
ten hebben. Het is de taak van een ontwerper om op 
deskundige	wijze	voor	iedere	specifieke	situatie	de	meest	
optimale	constructies	 te	kiezen.	Omdat	kaderprofielen,	
beglazingssystemen en geluidsisolerende glasplaten op 
verschillende manieren kunnen worden gecombineerd, 
zijn	de	geluidsisolerende	effecten	ook	steeds	anders.
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Stabalux AK-H
Systeem

Houtprofiel met opzetkanaal AK 6010

Systeemeigenschappen 3.1
1

Stabalux opzetkanaal AK 6010
Verbinding 
opzetkanaal AK 6010 / houtconstructie

Bevestigingsmiddel voor de verbinding 
opzetkanaal AK 6010 / houtconstructie

AK 6010

Z	0170

AK-H_3.1_002.dwg



S T A B A L U X 

Stabalux AK-H  Systeem 15.03.17 7

Stabalux AK-H

Systeemeigenschappen 3.1
1

Systeem

Materiaal
(Hoofdstuk	3.2.1)

AK 6010

Houtsoorten

Aluminium	EN	6360	T66

min.	naaldhout	C24	(met	een	volumieke	massa	van	350	kg/m³)
min.	gelamineerd	hout	GL24h	(met	een	volumieke	massa	van	380	kg/m³)

Inkorting
(Hoofdstuk	3.2.5)

Lengte AK op kolom ℓAK =	ℓkolom

Lengte AK op liggers ℓAK =	ℓligger -	(2	x	15	mm)

Lengte AK op tussenkolom ℓAK =	ℓtussenkolommen -	(2	x	15	mm)

Bevestigingsmid-
del
(Hoofdstuk	3.1.1)

op	houtprofiel Z 0170 

Bevestiging
(Hoofdstuk	3.2.5)

Eerste schroefverbinding als paar, daarna alle 200mm in afwisseling 
= ca. 6 schroeven/m

Randafstand kolom ≤	100	mm

Randafstand ligger ca.	100	mm	(let	hierbij	op	de	T-verbinding	en	de	glasondersteuningen)

Glasondersteu-
ningen
(Hoofdstuk	3.2.10)

GH 6071 
voor glasdikten 20 - 60 mm

Schroefverbinding glasondersteuning bij AK 3 x Z 0247

Versterking AK ter plaatse van de glasonder-
steuning 6 x Z 0170

GH 6072 
voor glasdikten 20 - 60 mm

Schroefverbinding glasondersteuning bij AK 6 x Z 0247

Versterking AK ter plaatse van de glasonder-
steuning 8 x Z 0170

GH 6073 
voor glasdikten 8 - 18 mm

Schroefverbinding glasondersteuning bij AK 3 x Z 0193

Versterking AK ter plaatse van de glasonder-
steuning 6 x Z 0170

Binnenafdichting 
Systeem 60 mm
(Hoofdstuk	3.1.2)

Kolommen gevel + dak GD 6071 (zonder	radius)
GD 6074 (Polygone	convex	3°	-	15°)

Ligger gevel GD 6072 (zonder	radius)

Regel dak GD 6073 (zonder	radius)	ook	voor	enkelvoudigebeglazing	in	de	gevel

Afdichtingselement Z 0062 |1 x per liggereinde

Binnenafdichting 
Systeem 80 mm
(Hoofdstuk 3.1.2)

Kolommen gevel + dak GD 8071 (zonder radius)

Ligger gevel GD 8072 (zonder radius)

Regel dak GD 8073 (zonder radius) ook voor enkelvoudigebeglazing in de gevel

Afdichtingselement Z 0062 |1 x per liggereinde

Stabalux opzetkanaal AK 6010
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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
2

1 Afdekprofiel

2 Onderlijst

3 Buitenafdichting

4 Glas / paneel

5 Binnenafdichting kolom

1 12
2

3 3

4 47 7

6 6

8 89 9

5 5.1

Kolommen polygonale beglazing convex / 3° bis 15°Verticale beglazing kolom 

Binnenafdichting, hoogte 16,5 mm / 2 niveaus waterafvoer, overlappend

Systeemdwarsdoorsneden en binnenafdichtingen: gevel

AK-H_3.1_003.dwg

5.1 Binnenafdichting kolom polygonale beglazing 

6 Opzetkanaal AK 6010 

7 Systeemschroefverbinding klemverbinding

8 Systeemschroefverbinding	opzetkanaal/Houtprofiel

9	 Houtprofiel

Binnenafdichting kolommen verticale beglazing
Systeembreedte 60 mm

Binnenafdichting kolommen polygonale beglazing
Systeembreedte 60 mm

GD 6071 GD 6074
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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
2

1 Afdekprofiel

2 Onderlijst

3 Buitenafdichting

4 Glas / paneel

5 Binnenafdichting kolom

12

3

47

6

8 9

5

Verticale beglazing kolom 

Binnenafdichting, hoogte 16,5 mm / 2 niveaus waterafvoer, overlappend

Systeemdwarsdoorsneden en binnenafdichtingen: gevel

AK-H_3.1_003.dwg

6 Opzetkanaal AK 6010 

7 Systeemschroefverbinding klemverbinding

8 Systeemschroefverbinding	opzetkanaal/Houtprofiel

9	 Houtprofiel

Binnenafdichting kolommen verticale beglazing
Systeembreedte 80 mm

GD 8071
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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
2

Binnenafdichting, hoogte 16,5 mm / 2 niveaus waterafvoer, overlappend

Systeemdwarsdoorsneden en binnenafdichtingen: gevel

AK-H_3.1_003.dwg

Ligger verticale beglazing enkelglasLigger verticale beglazing isolatieglas

1 13 34

4

8 8

5 5.19 9

7 7

2 2

6 6

Binnenafdichting ligger verticale beglazing 
Isolatieglas systeem 60 mm

Binnenafdichting ligger verticale beglazing 
Enkelglas systeem 60 mm

GD 6072 GD 6073

1 Afdekprofiel

2 Onderlijst

3 Buitenafdichting

4 Glas / paneel

5 Binnenafdichting ligger isolatieglas

5.1 Binnenafdichting ligger enkelglas

6 Opzetkanaal

7 Systeemschroefverbinding klemverbinding

8 Systeemschroefverbinding	opzetkanaal/Houtprofiel

9	 Houtprofiel
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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
2

Binnenafdichting, hoogte 16,5 mm / 2 niveaus waterafvoer, overlappend

Systeemdwarsdoorsneden en binnenafdichtingen: gevel

AK-H_3.1_003.dwg

Ligger verticale beglazing enkelglasLigger verticale beglazing isolatieglas

1 13 34

4

8 8

5 5.19 9

7 7

2 2

6 6

Binnenafdichting ligger verticale beglazing 
Isolatieglas systeem 80 mm

Binnenafdichting ligger verticale beglazing 
Enkelglas systeem 80 mm

GD 8072 GD 8073

1 Afdekprofiel

2 Onderlijst

3 Buitenafdichting

4 Glas / paneel

5 Binnenafdichting ligger isolatieglas

5.1 Binnenafdichting ligger enkelglas

6 Opzetkanaal

7 Systeemschroefverbinding klemverbinding

8 Systeemschroefverbinding	opzetkanaal/Houtprofiel

9	 Houtprofiel
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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
3

Spant, schuine beglazing

Binnenafdichting, hoogte 16,5 mm / 2 niveaus waterafvoer, overlappend

Schuine beglazing ligger

Systeemdwarsdoorsneden en binnenafdichtingen - dak

AK-H_3.1_003.dwg

1 Afdekprofiel

2 Onderlijst

3 Afdeklijst

4 Buitenafdichting

5 Glas / paneel

6 Binnenafdichting kolom

6.1 Binnenafdichting schuine beglazing

7 Opzetkanaal AK 6010

8 Systeemschroefverbinding klemverbinding

9	 Systeemschroefverbinding	opzetkanaal/Houtprofiel

10 Houtprofiel

12

4

58

7

9 10

6

43

5

6.1

9

8

10

Binnenafdichting sparren schuine beglazing
Systeembreedte 60 mm

Binnenafdichting ligger schuine beglazing 
Systeembreedte 60 mm

GD 6071 GD 6073
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Stabalux AK-H
Systeem

3.1
3

Spant, schuine beglazing

Binnenafdichting, hoogte 16,5 mm / 2 niveaus waterafvoer, overlappend

Schuine beglazing ligger

Systeemdwarsdoorsneden en binnenafdichtingen - dak

AK-H_3.1_003.dwg

1 Afdekprofiel

2 Onderlijst

3 Afdeklijst

4 Buitenafdichting

5 Glas / paneel

6 Binnenafdichting kolom

6.1 Binnenafdichting schuine beglazing

7 Opzetkanaal AK 6010

8 Systeemschroefverbinding klemverbinding

9	 Systeemschroefverbinding	opzetkanaal/Houtprofiel

10 Houtprofiel

12

4

58

7

9 10

6

43

5

6.1

9

8

10

Binnenafdichting sparren schuine beglazing
Systeembreedte 80 mm

Binnenafdichting ligger schuine beglazing 
Systeembreedte 80 mm

GD 8071 GD 8073

AK-H_3.1_003-7_plAK-H_3.1_003-7_ndlAK-H_3.1_003-7_frzAK-H_3.1_003-7_eng
AK-H_3.1_003-7_plAK-H_3.1_003-7_ndlAK-H_3.1_003-7_frzAK-H_3.1_003-7_eng
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Stabalux AK-H

3.1
4

Aluminium – verdekte schroefverbinding

AK-H_3.1_004.dwg

Afdeklijsten en buitenafdichtingen

Systeem

Schroeven zonder 
afdichtringen toepassen

Inzet van de vlakke afdeklijst 
DL 6073 alleen bij verticale gevels

Systeembreedte 80 mm op aanvraag

De dimensionering van de kliklijst 
verschilt in de systeembreedte 50, 
60 en 80 mm

1)

2)

3)

4)
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Stabalux AK-H

3.1
4

RVS: 
verdekte 
Schroefverbinding

Aluminium- 
zichtbare
Schroefverbinding

RVS: 
zichtbare
Schroefverbinding

Platte afdeklijst
DL 6073

AK-H_3.1_004.dwg

Afdeklijsten en buitenafdichtingen

Systeem

*	Waarde	in	(	)	gelden	voor	
 Systeembreedte 80 mm

*	Waarde	in	(	)	gelden	voor	
 Systeembreedte 80 mm
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Stabalux AK-H
Systeem

Afdeklijsten en buitenafdichtingen

Deklijsten van hout

3.1
4

GD1903 (2-delig)

OL1903

UL6003

UL8003

AK-H_3.1_005.dwg

Systeem 60 Systeem 80

Ligger

Kolom

Houten deklijsten kunnen middels aluminium onderlijs-
ten en beugels probleemloos op kolommen en regels ge-
monteerd worden. De onderlijst UL6003/UL8003 dient 
daarbij als klemlijst.
Bij de montage wordt de UL met de tweedelige buitenaf-
dichting	GD	1903	voorzien	en	met	het	systeem	vastge-
schroefd.	De	80	mm	lange	OL	1903	wordt	ca.	alle	300	
mm	op	de	middenas	van	het	(door	de	verwerker	gelever-
de)	houtprofiel	met	3	schroeven	bevestigd	en	aansluitend	
op de UL geklikt.

(A.u.b. hoofdstuk 3.2.7 voor de montage van de bui-
tenafdichtingen beachten)

De houten deklijst ter 
plaatse van de ligger aan de 
bovenzijde met een afschui-
ning	van	ca.	5°	voorzien.

Voorbeeld: Systeem 60 mm
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Stabalux AK-H

Materiaalgegevens 3.2
1

Verwerkingswijze

Houtsoort en kwaliteit

De dragende houten onderconstructie is bedoeld voor 
de invatting van de beglazing en moet aan alle eisen 
van draagvermogen en toepassing voldoen. Hierbij zijn 
de	dimensionering	(vorm	en	maten)	van	de	profielen	en	
de keuze van het materiaal bepalend. De keuze van de 
houtsoort is de verantwoordelijkheid van de opdrachtge-
ver, de architect en/of de bouwer.
Maatgevend voor de te gebruiken houten materialen 
zijn de meest recente voorschriften voor goedgekeurde 
houtsoorten	in	de	normenreeks	van	de	Euro	code	5	(DIN	
EN	1995-1).	Behalve	de	volgroeide	massief	houten	ma-
terialen respectievelijk de gelamineerde massief houten 
materialen worden in de gevelbouw momenteel steeds 
meer materialen van gelaagd hout gebruikt. Wij adviseren 
om	materiaal	van	gelaagd	hout	 (multiplex)	 te	gebruiken	
omdat dit een stabiele vorm heeft. De houten materialen 
moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

• Naaldhout, sterkteklasse C24
• Gelaagd hout, sterkteklasse GL24h

Het gebruik van vergelijkbaar loofhout is ook toegestaan.

Bewerking van de onderconstructie

De inzet van het Stabalux opzetkanaal AK 6010 uit alumi-
nium maakt voorbewerkingen mogelijk tot aan het lakken 
van het bewerkte oppervlak.
De draagconstructie kan onafhankelijk van het opzetka-
naal gemonteerd worden. Een voormontage in de werk-
plaats	 van	 het	 draagprofiel	 en	 het	 opzetkanaal	 is	 ook	
mogelijk.

Bescherming en coating van de houtcon-
structie

De keuze van houtbescherming ligt bij de opdrachtgever, 
architect en / of de gevelbouwer en is vakkundig op ba-
sis van de laatste stand van zaken en voorschriften uit te 
voeren.

De dragende constructie kan vooraf of op de bouwlocatie 
behandeld en gelakt worden. Het toepassen van de hout-
bescherming is tevens mogelijk voor de montage van het 
opzetkanaal mogelijk.

Kwaliteit van het opzetkanaal AK 6010

Het opzetkanaal is gemaakt van aluminium kwaliteit EN 
AW	6063	volgens	DIN	EN	573-3,	stand	T	66	volgens	DIN	
EN 755-2.

Aluminiumprofielen

De	door	ons	geleverde	aluminiumprofielen	worden	door-
gaans gemaakt van EN AW 6060 volgens DIN EN 573-3, 
stand	T66	volgens	DIN	EN	755-2.

Coating van aluminium

Naast de anodisering van het aluminiumoppervlak kun-
nen bij de juiste voorbehandeling de gangbare coating-
methoden zoals luchtdrogende meerlaagse laksystemen 
(natte	 coating)	 of	 thermohardende	 coatingen	 (inbrand-
lak/poedercoating)	worden	toegepast.	
Door verschillende massaverdelingen kan bij de afdeklijs-
ten DL 6073 en DL 6073 in de lengterichting schaduw-
werking mogelijk. Bespreek met het coatingbedrijf welke 
maatregelen u kunt nemen.

De hier genoemde houtsoorten en kenwaarden zijn slechts voorbeel-
den en moeten per situatie met de leverancier in overeenstemming met 
de geldende normen worden bepaald.

Vuren, spar C16 800
lariks, vuren, spar C24 1100
Douglasie, Southern Pine C30 1200
Western Hemlock C35 1300
Yellow Cedar C40 1400
Eik, teak, Keruing D30 1100

Beuk D35 1200

Beuk, afzelia, merbau, D40 1300
Angelique	(Basralocus) D40 1300
Azobé	(Bongossi) D60 1700

Gelaagd hout van hout uit de klassen:
C24 GL24h 1160
C30 GL28h 1260
C35 GL32h 1370
C40 GL36h 1470

Fineerhout::
Kerto Q 1000-1050
Kerto S 1380
Kerto	T 1000

Multiplexplaten:
(Multiplex) 900-1600

Houtsoort
Sterkteklasse Elasticiteits 

modulus
E0,mean [kN/cm2] 
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Stabalux AK-H
Verwerkingswijze

3.2
1

Materiaalgegevens

Lengte-uitzetting van aluminiumprofielen 
in relatie tot de temperatuur

Bij het op maat maken van de aluminium onder-, boven- 
en afdeklijsten moet rekening worden gehouden met het 
feit dat deze door de temperatuur in de lengte kunnen 
uitzetten.	 De	 theoretische	 profiellengtes	 ℓ	 zijn	met	 de	
maat	∆ℓ	=	αT		·		∆T	·	ℓ		in	te	korten.

Voorbeeld: 

∆ℓ	=	24	·	10-6 ·	40	·	1000	=	0,96	≈ 1,0 mm

αT		 ≈  24	·	10-6  1/K Warmteuitzettingscoëfficiënt van aluminium

∆T = 40 K Aangenomen temperatuurverschil van alu-
minium afhankelijk van de kleur en de zon-
ne-instraling

ℓ  = 1000 mm Balklengte

∆ℓ ≈            1 mm lengte-uitzetting

andere voorbeelden:

∆ℓ	=	24	·	10-6 ·			60	·	1000	=	1,44	≈ 1,5 mm
∆ℓ	=	24	·	10-6 ·	100	·	1000	=	2,40	≈ 2,5 mm

Een	balk	met	de	systeemlengte	ℓ	=	1000	mm	moet	bij	
een	mogelijk	 temperatuurverschil	 van	∆T	=	40	°C	met	
1	mm	worden	ingekort.	Een	balk	van	ℓ	=	3000	mm	zou	
dienovereenkomstig met 3 mm moeten worden ingekort. 
Bij	∆T	=	100	°C	(vaak	in	de	buurt	van	het	dak	of	aan	de	
zuidzijde	van	het	gebouw)	zou	een	balk	met	een	lengte	
van	ℓ	=	1000	mm	met	2,5	mm	moeten	worden	ingekort.	

Balklengte	ℓ	(mm) Temperatuurverschil	
∆T	

Lengteuitzetting	∆ℓ	
(mm)

1000 40°C 1
3000 40°C 3
1000 60°C 1.5
3000 60°C 4.5
1000 100°C 2.5
3000 100°C 7.5

Noot: 

Wij	adviseren	om	de	onderlijst	in	principe	met	≈	2,5	mm	
per	 balklengte	 van	ℓ	=	1000	mm	 in	 te	 korten.	Daarbij	
moet erop worden gelet dat de afdichting aan de buiten-
zijde de juiste lengte heeft. 

Bij gebruik van afdeklijsten in de buurt van het dak is het 
aan	te	bevelen,	om	de	lijsten	met	een	diameter	van	d	=	9	
mm te doorboren.
 
RVS-profielen

De basisdelen en onderliggende delen van de afdeklijs-
ten voor een zichtbare schroefverbinding worden ge-
maakt van RVS met het materiaalnummer 1.4301. Het 
oppervlak	voldoet	aan	de	classificatie	2B	volgens	DIN	EN	
10088-2.
Voor bovenlijsten wordt RVS met materiaalnummer 
1.4401	gebruikt.	Het	oppervlak	 is	gepolijst	 (korrel	220,	
volgens	DIN	EN	10088-2).	De	bovendelen	van	de	afdek-
lijsten worden gemaakt van RVS met het materiaalnum-
mer	 1.4571	 en	met	 gepolijste	 oppervlakken	 (GF	 korrel	
240,	DIN	 EN	10088-2)	 geleverd.	 Voor	 de	 bescherming	
van het oppervlak is aan één zijde een folie aangebracht 
waarvan de meskant aan de smalle zijde herkenbaar 
blijft.

Afdichtingsprofielen

De afdichtingen van Stabalux zijn organische materialen 
van	rubber	op	EPDM-basis.	Zij	voldoen	aan	de	norm	DIN	
7863	voor	niet-cellige	elastomeer	afdichtingsprofielen	in	
de venster- en gevelbouw. Vooral bij gebruik van kunst-
stof beglazingen en bij aansluitingen op het gebouw met 
materialen die niet uit het Stabalux assortiment afkom-
stig zijn, moet de bouwer controleren of de materialen 
en	de	contactmiddelen	elkaar	verdragen	(compatibiliteit).

Overige artikelen

Alle systeemartikelen worden volgens de bijbehorende 
normen geproduceerd.

Onderhoud en reiniging

De	 VFF-informatiebladen	WP.01	 –	WP.05	 van	 de	 Duit-
se branchevereniging voor venster- en gevelfabrikanten 
moeten	worden	nageleefd	(VVF	=	Verband	der	Fenster-	
und	Fassadenhersteller	e.V.	en	de	informatiebladen	he-
ten	in	het	Duits	"Merkblätter").	Het	adres	is	te	vinden	in	
het adresgedeelte van deze handleiding. Verdere infor-
matie	vindt	u	in	hoofdstuk	9.0	Reiniging	/	Onderhoud.
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Stabalux AK-H

3.2
2

Verwerkingswijze

Systeem AK-H

De keuze van de houtsoort is de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever, de architect en de bouwer. Daarbij 
moet op de volgende eisen worden gelet:
 
• Naaldhout, sterkteklasse C24 
• Gelamineerd hout op basis van naaldhout, 

sterkteklasse GL24h 

Het gebruik van vergelijkbaar loofhout is ook toegestaan. 
De	geïllustreerde	profielopbouw	is	slechts	als	voorbeeld	
bedoeld.	Het	opzetkanaal	kan	ook	op	bestaande	profie-
len worden gemonteerd.

Noot:

De bewerkte kanten mogen geen metaalvijlsel, bramen of 
vuilresten bevatten.

Profielopbouw

Systeem 60

Profielbewerking Profielbewerking

Systeem 80

AK-H_3.2_001.dwg



S T A B A L U X 

Stabalux AK-H  Verwerkingswijze 15.03.17 20

Stabalux AK-H
Verwerkingswijze

3.2
3

Kolom-liggerverbinding

Principe

• De bevestiging van de ligger aan de kolom moet 
voldoen aan de statische waarden in het gekozen 
basissysteem voor de belasting van de kolom-ligger-
verbinding. 

• De opdrachtgever moet met berekeningen voor de 
statische waarden aantonen dat er voldoende draag-
vermogen is en het systeem geschikt is om te wor-
den toegepast. Daarbij kan gebruik worden gemaakt 
van de ervaringen met constructies en de techni-
sche verwerkingsmogelijkheden van de bouwer.

• Geschikte uitvoeringen zijn verbindingen die als 

gangbaar zijn geaccepteerd en aan de bepalingen in 
de	normen	van	Eurocode	5	(DIN	EN	1995)	voldoen	
of in de algemene bouwkundige toelatingseisen zijn 
geregeld. 

• De door ons weergegeven oplossingen zijn slechts 
voorbeelden. Door de eenvoudige vormgeving van 
het hout en de diverse verbindingsmogelijkheden 
zijn uiteindelijk veel verschillende uitvoeringen mo-
gelijk.

AK-H_3.2_002.dwg

AK-H_3.2_002.dwg
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Liggerverbinder RHT voor houtsystemen 

• De	RHT	 verbindt	 houten	 kolom-	 en	 liggerconstruc-
ties	met	houten	aanzichtbreedten	van	60–80	mm.

• De beide identieke verbinders worden op de kolom 
en de ligger gemonteerd en door inschuiven van de 
ligger met elkaar verbonden.

• Een centrale verbindingsschroef blokkeert de aan-
sluiting in alle drie richtingen.

• Bij de systeem schroefverbinding van de klemlijsten 
moet erop worden gelet dat de schroeven buiten 

Liggermontage

Kolommontage

3.2
3

1

2

Kolom-liggerverbinding

centrale verbindingsschroef3

Met de centrale verbindings-
schroef wordt de verbinder naar 
alle drie richtingen vastgezet

de kolom-liggerverbinding worden geplaatst om te 
voorkomen dat deze schroeven de schroeven van de 
RHT-verbinder	raken.	

• De	randafstand	van	de	eerste	schroef	van	het	AK	t	≥	
95	mm	van	de	liggereinden	te	zijn,	dit	om	te	voorko-
men	dat	de	schroeven	die	van	de	RHT	raken.

12

3

Liggermontage door inschuiven

Montage ligger Montage kolom

AK-H_3.2_003.dwg
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Liggerverbinder RHT voor houtsystemen: 
typen 

• De serie omvat 7 verbindertypen die van elkaar ver-
schillen door hun lengte en daarmee dus ook door 
hun draagkracht. 

• Aan de voorzijde van de kolommen en liggers (glas-
zijde) wordt de schroevengroep met een groter aan-
tal schroeven (volgens schets) uitgevoerd. 

3.2
3

Kolom-liggerverbinding

Verbindertypen
Standaard verbinding

Voorkant profiel

AK-H_3.2_003.dwg
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Montage aan de kolom

• De voorkant van de verbinder ligt 6 mm achter de 
voorkant van de kolom.

• Standaard	worden	de	schroeven	Z	0126	met	lengte	
5/50	ter	bevestiging	 in	het	dwarshout	 (kolommen)	
gebruikt.

3.2
3

Kolom-liggerverbinding 

Montage kolom

Vo
or
ka
nt
	p
ro
fie
l

Voorkant	profiel

linker	kolom	met	verbinder,	bijv.:	RHT	8094

Schroeven	bij	de	Kolom	Z0126

rechter	kolom	met	verbinder,	bijv.:	RHT	8094

AK-H_3.2_003.dwg

• Bij hardhout respectievelijk bij toepassing in de 
buurt van de rand van het hout moet u voorboren 
met Ø 3 mm.

• Het aantal toe te passen schroefen bij de standaard 
verbinding	is	afhankelijk	van	het	type	verbinder	(zie	
voorgaande	pagina´s).

• In unieke gevallen kan een berekende schroefcombi-
natie toegepast worden.
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Montage aan de ligger 

• Aan	de	ligger	(voorkant)	wordt	een	uitsparing	met	12	
- 12,5 mm diepte gefreesd. 

• De freesmaat bedraagt:
 breedte x lengte x diepte 
	 40	x	(RHT-Lengte	+	6)	x	12-12,5	(mm)
• De uitsparing kan met een gangbare bovenfrees ge-

maakt worden.
• De voorkant van de verbinder ligt 6 mm achter de 

voorkant van de ligger.

3.2
3

Kolom-liggerverbinding 

Verbindertype Liggerdiepte
R	(mm)

Freesmaat
L	(mm)

RHT	8040 55-73 46
RHT	8058 74-91 64
RHT	8076 92-109 82
RHT	8094 110-145 100
RHT	8130 146-181 136

RHT	8166 182-235 172

RHT	8220 236-300 226

Montage ligger

Verwerkingswijze

Schroeven	bij	de	ligger	Z0127

Voorkant	profiel

Vo
or
ka
nt
	p
ro
fie
l

Ligger rechte voorzijde met verbin-
der	bijv.:	RHT	8094

Ligger rechte voorzijde met verbinder 
bijv.:	RHT	8094

Liggersparing voorzijde diepte 12 - 12,5 mm

Liggerdiepte "R"

Freesmaat	"L"

AK-H_3.2_003.dwg

12 - 12,5

• Standaard	worden	de	schroeven	Z	0127	met	lengte	
5/80	ter	bevestiging	in	het	langshout	(ligger-voorzij-
de)	gebruikt.

• Bij hardhout respectievelijk bij toepassing in de 
buurt van de rand van het hout moet u voorboren 
met Ø 3 mm.

• Het aantal toe te passen schroefen bij de standaard 
verbinding	is	afhankelijk	van	het	type	verbinder	(zie	
voorgaande	pagina´s).

• In unieke gevallen kan een berekende schroefcombi-
natie toegepast worden.
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3.2
3

Kolom-liggerverbinding 

Het samenvoegen van de houtverbinding

• De ligger kan van binnen naar buiten worden inge-
schoven worden. 

• Door het inschroeven van een ingevette verbindings-
schroef is er, indien gewenst, een in drie richtingen 
demontabele kolom-ligger-verbinding mogelijk. De 
ligger wordt hierdoor met de gehele diepte gelijkma-
tig stevig op de kolom gedrukt.

Voorbeeld: RHT 8130 Bovenaanzicht en aanzicht

Gekoppelde verbinder

• Bij liggerdiepten vanaf 300 mm kunnen er voor een 
betere verbinding van de kolom-ligger-verbindingen 
over de gehele diepte 2 verbinders ingezet worden.

• Aan	de	voorkant	van	het	profiel	komt	altijd	de	ver-
binder	RHT	8220.	Aan	de	RHT	8220	kan,	indien	ge-
wenst, een volgende verbinder geplaatst worden. 

• Voor een betere verbinding van de tweede verbin-
der kan een verbindingsstift worden ingeschoven 
en door de verbindingsschroef op de juiste positie 
gebracht worden.

• Met betrekking tot de belastbaarheid geldt de  maxi-
male	draagkracht	van	de	RHT	8220.	

• Naar wens kan een langere verbinder als 220 mm 
samengesteld worden. Ook hier geldt de maximale 
draagkracht	van	de	RHT	8220.

Zelfborende	schroeven	5,0	
x 50 mm 

Zelfborende	schroeven	5,0	
x 80 mm 

Li
gg

er
di

ep
te

Plaatschroef 5,5 x 120 
mm

AK-H_3.2_003.dwg
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Stabalux AK-H

3.2
4

Verwerkingswijze

Het opzetkanaal AK 6010

Het	Stabalux	opzetkanaal	(AK)	wordt	op	een	zelfdragen-
de onderconstructie bevestigd. Het opzetkanaal wordt 
gecentreerd op de kolommen en liggers geschroefd.
Naast de complete montage op de bouwplaats is ook een 
voormontage	van	het	draagprofiel	met	opzetkanaal	in	de	
werkplaats mogelijk.

Kolomdoorsnede

AK-H_3.2_004.dwg

Montagevolgorde
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3.2
4

AK-H_3.2_005.dwg

Montagevolgorde

1. Bevestiging van het opzetkanaal AK 6010 op kolom-
men en liggers.

2. 	Montage	van	de	kolom	binnenafdichting	 (bijv.	GD	
6071)	met	uitsparing	ter	plaatse	van	de	ligger.

3. 	Montage	 van	 de	 ligger	 binnenafdichting	 (bijv.	 GD	
6072)	met	uitsparing	ter	plaatse	aansluiting	met	de	
kolom.

4. 	Inleggen	en	positioneren	van	afdichtingselement	Z	
0062 met gebruikmaking van de Stabalux aansluit-
pasta	Z	0094	 in	de	uiteinden	van	de	 liggerafdich-
ting. 

5. Afdichten van de overlappende aansluitingen van 
de kolom- en liggerafdichting met Stabalux aan-
sluitpasta	Z	0094
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Stabalux AK-H

6. Bevestiging	 van	 de	 glasondersteuningen	 (bijv.	 GH	
6071).

7.  Montage van de vulelementen.
8.  Montage van de buitenafdichtingen samen met de 

klemlijsten.
9.	 	Bij	verdekte	schroef:	de	bovenlijst	(kliklijst)	opklik-

ken

Verwerkingswijze

3.2
4

AK-H_3.2_005.dwg

Montagevolgorde



a =  Afstand	AK	van	profieleinde
b = Randafstand van de eerste schroefverbinding in de ligger
d =  Afstand tussen de assen van de kolom en AK op de tussenkolom, 
 m.a.w. AK op de ligger 
f = Randafstand van de eerste schroefverbinding in de kolom
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Montagevolgorde opzetkanaal 3.2
5

AK-H_3.2_007.dwg

Bijsnijding AK 6010 - kolom 

• Lengte van het opzetkanaal is meestal gelijk aan de 
lengte van de kolom.

• Bij het op maat zagen is de randafstand “f” te be-
achten.

• Het opzetkanaal wordt gecentreerd op de kolommen 
bevestigd en is doorlopend.

• Bij de lengte van het opzetkanaal AK op tussenko-
lommen is de maat „d“ het uitgangspunt.

• Onafhankelijk van de systeembreedte adviseren we 
daarom	voor	de	beide	profieleinden	van	de	tussen-
kolom een afstand van ca. a = 15mm.

Bijsnijding AK 6010 - ligger 

• Het opzetkanaal van de ligger wordt gecentreerd op 
de ligger bevestigd en wordt door de kolommen on-
derbroken.

• Bij het op maat zagen is de randafstand „b“ te beach-
ten.

• De inkorting van het opzetkanaal is op zo´n wijze, 
dat tussen het opzetkanaal op de kolom en het op-
zetkanaal op de ligger een afstand van „d“ aange-
houden wordt. 

• Onafhankelijk van de systeembreedte adviseren we 
daarom	voor	profieleinden	van	de	ligger	een	afstand	
van ca. a = 15mm.

Verwerkingswijze

Kolom

Ligger

Ligger

Tussenkolom

f	≤	100	mm

b	≈	100	mm

c = 200 mm

AK 6010 aus Aluminium
geschraubt

d

f

c

b

d

d

a

a

Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_007-1

Montagereihenfolge Aufsatzkanal

d = 45 mm systeembreedte 60 mm
d = 55 mm systeembreedte 80 mm

d = 45 mm systeembreedte 60 mm
d = 55 mm systeembreedte 80 mm

a	=	15	mm	van	het	profieleinde
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Montagevolgorde opzetkanaal

Inkorting kolom:

Lengte van het opzetkanaal in de kolom is meestal 
gelijk	aan	de	lengte	van	de	kolom:	ℓAK	=	ℓKolom

Inkorting tussenkolom en ligger:

3.2
5

Verwerkingswijze

Systeembreedte Afstand „d“ Berekening van de lengte ℓ van het AK op 
tussenkolommen en ligger

AK 6010
60 45 mm p	-	(2	x	45)	=	p	-	90	mm
80 55 mm p	-	(2	x	55)	=	p	-	110	mm

Legende:

ℓ	=		 Lengte	van	het	AK	op	tussenkolommen/liggers
p =  Afstand van de assen van de kolommen
d =  Afstand tussen de assen van de kolom en AK 
 op de tussenkolom/ligger
a	=		 Afstand	van	profieleinde

AK-H_3.2_007.dwg
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a = 15.00

d = 45   (System 60)
d = 55   (System 80)

a = 15.00

d = 45   (System 60)
d = 55   (System 80)
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d = 45   (System 60)
d = 55   (System 80)

Stabalux AK-H S T A B A L U X
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Montagereihenfolge Aufsatzkanal

ℓ	=	p	-	(	2	x	d	)	

Tussenkolom / Ligger

KolomKolom

AK op kolom AK op tussenkolom

AK op ligger

AK op kolom
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3.2
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Verwerkingswijze

Bevestiging van het opzetkanaal AK 6010

• Het opzetkanaal is met een raster van 200 mm met 
sleufgaten 5,4 x 7,2 mm en een randafstand van 50 
mm voorgeboord, deze dienen ter bevestiging op de 
onderconstructie.

• De schroefverbinding tussen opzetkanaal en onder-
constructie word gedaan met systeemschroeven van 
Stabalux.

• De schroefverbinding vindt meestal plaatst alle 200 
mm	(c	=	200	mm).	Bij	interesse	kan	dit	ook	paarsge-
wijs	elke	200	mm	plaatsvinden.	(c	=	200	mm).

• Aan de einden van de opzetkanalen is altijd een 
schroevenpaar toe te passen.

Montagevolgorde opzetkanaal

AK-H_3.2_006.dwg

• De Stabalux systeemschroeven word direct in het 
hout	geschroefd.	Het	voorboren	van	de	houtprofie-
len is in de regel niet nodig, kan echter bij hoogwaar-
dige houtsoorten noodzakelijk zijn. Het schroefpro-
cess dient te worden gecontroleerd.

• De draagkracht van de schroefverbinding is in de al-
gemene	bouwtechnische	toelating	(Duits:	zulassung)	
met	nr.:	Z-14.4-767	geregeld	en	 ieder	geval	aan	 te	
tonen.

13 13

200

200 200

13
13

53

60

7.2

5.
4

200

AK 6010 bevestiging op kolom en ligger: Eerste verbinding als paar, daarna alle 200mm in afwisseling

AK 6010 boorpatroon

13 13

200

200 200

13
13

53
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4

200

AK 6010

Z	0170

Houtprofiel
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Kolom

• Allereerst wordt het opzetkanaal centraal op de ko-
lommen gezet en links en rechts geschroefd.

• Het opzetkanaal op de kolommen loopt door.
• De lengte van het opzetkanaal is meestal gelijk aan 

de lengte van de kolom.
• Bij tussenkolommen is de lengte van het opzetkanaal 

afhankelijk van de gekozen systeembreedte van de 
onderconstructie.

• De randafstand van de schroeven zal bij de kolom-
men	100	mm	niet	overschrijden	(f	≤	100	mm).

• De onderlinge afstand van de schroefverbindingen 
bedraagt 200 mm en is meestal afwisselend links of 
rechts	(c	=	200	mm)

Montagevolgorde opzetkanaal

AK-H_3.2_007.dwg

Ligger

• Bij de tweede stap word het opzetkanaal centraal op 
de ligger gezet en links en rechts geschroefd.

• Het opzetkanaal op de ligger word door de kolom-
men onderbroken.

• De inkorting van het opzetkanaal gaat zoals beschre-
ven.

• De eerste schroefverbinding in de ligger is ca. 100  
mm	bij	het	einde	van	het	profiel	weg	(b	ca.	100	mm).	
Toch	 is	er	steeds	op	te	 letten,	dat	er	geen	conflict	
met de kolom-liggerverbinding en de montage van 
de glasondersteuningen plaatsvindt.

• In het bereik van de glasondersteuningen word het 
kanaal door extra bevestigingen verstevigd. De ver-
sterking is afhankelijk van het type glasondersteu-
ning.	(zie	ook	het	hoofdstuk	Glasondersteuning).

AK 6010 aus Aluminium
geschraubt

AK 6010 aus Aluminium
geschraubt

f

c

b

Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_007-2

Montagereihenfolge Aufsatzkanal

Extra bevestigingen bij 
de glasondersteuningen

f	≤	100	mm

b	≈	100	mm

c = 200 mm Standaard schroefverbinding
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Verwerkingswijze

Montage-instructies voor de afdichtingen

Principe van het afdichtingsysteem, 
Algemene opmerkingen over de afdichtin-
gen van de beglazing

Het afdichtingsysteem van Stabalux bestaat uit een bui-
tenafdichting en een binnenafdichting.

• Het buitenste afdichtingsniveau heeft als primaire 
functie dat er geen vocht van buiten in de constructie 
kan	binnendringen.	Tegelijkertijd	dient	dit	afdichting-
sniveau als elastische steunlijst van de glaspanelen.

• Het binnenste afdichtingsvlak heeft als functie dat 
de	profielen	ten	opzichte	van	de	binnenruimte	tegen	
vocht en damp worden afgesloten, dat er niveaus 
voor de waterafvoer ontstaan en dat het glas elas-
tisch wordt ingeraamd.

De afdichtingen moeten op de bouwplaats passend wor-
den gemaakt, maar kunnen ook in de fabriek op leng-
te	 worden	 gemaakt	 en	 in	 de	 tussenprofielen	 worden	
geplaatst. Daarbij wordt ook gelet op de montagevoor-
schriften voor de afdichtingen, respectievelijk de klem-
lijsten. Er moet altijd op worden gelet dat de afdichtin-
gen in de gemonteerde situatie geen trekbelasting meer 
hebben en op de kruispunten van kolommen en liggers 
strak stotend tegen de uitkepingen zijn gelegd. Alle ko-
lom-liggeraansluitingen moeten volgens de onderstaande 
beschrijvingen worden afgedicht.

Openingen voor dampregulatie en gecon-
troleerde vochtafvoer

De dampregulatie gebeurt meestal via openingen bij de 
voet-, kop- en nokpunten. Als er een extra ventilatie nodig 
is	in	de	omgeving	van	de	ligger	(bijvoorbeeld	bij	glaspane-
len die slechts aan twee zijden zijn ingeraamd of bij lig-
gerlengten	 van	 l	 ≥	 2,00	m)	moet	 de	 ventilatie	 worden	
gerealiseerd met perforaties in de afdeklijst en/of door 
de onderste afdichtingslippen in de buitenafdichtingen in 
te kepen.

De openingen voor de dampregulatie zijn ook bedoeld 
voor de afvoer van vocht. De binnenafdichting is zodanig 
geconstrueerd dat het vocht, dat niet door de beluchting 
van de sponning verdwijnt, bij een correcte afdichting 
van de kruispunten aan de onderzijde kan wegvloeien. In 
het systeem AK-H overlappen hogergelegen afdichtings-
niveaus de dieperliggende. Deze principes moeten con-
sequent tot aan het laagste punt van de beglazing wor-
den gehanteerd en het vocht moet via de watervoerende 
delen van het gebouw naar buiten worden afgevoerd. 
Passend daarbij worden de bijbehorende folies onder het 
opzetkanaal resp. de afdichtingen aangebracht. Let erop 
dat	de	folies	blijvend	zijn	bevestigd.	(bekijk	hiervoor	ook	
de	constructiedetails).
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Montageaanwijzingen voor de afdichtingen

Binnenafdichtingen

• Om kondensvorming tussen het hout en de afdich-
ting te vermijden, moeten de knoesten en de barsten     
aan de afdichtingskant vooraf behandeld worden.

• De opbouw van de binnen liggende afdichtingsni-
veau onderscheidt zich bij het AK-H systeem voor 
verticale- en dakbeglazingen.

Binnenafdichtingen voor verticale begla-
zingen

• Afdichtingen met twee afwateringsniveaus en 16,5 
mm hoogte leiden binnendringend vocht of condens 
veilig naar buiten weg. Op plaatsen waar de afdich-
tingen elkaar raken, worden deze overlappend uitge-
voerd. Daarbij gaat het hogere afdichtingsniveau van 
de ligger over naar het lagere niveau van de kolom. 

• Een uitzondering hierop vormt de inbouw van tus-
senkolommen in het systeem. In de verticale gevel 
worden de afdichtingen tussen de tussenkolommen 
stomp tegen de regelafdichtingen gestoten. Wij ra-
den aan om aan de lager gelegen stootverbinding 
een	afloop	met	de	aansluitpasta	te	vormen.

• De	liggerflap	beschermt	bij	isolatieglas	het	kwetsba-
re deel van de composietrand in de sponning en ga-
randeert, dat vocht via de verticale kolommen wordt 
afgevoerd.

• Enkelvoudige beglazing van 8 tot 18 mm worden met 
een	 liggerafdichting	 zonder	 liggerflap	 ingebouwd.	
Hiervoor is de liggerafdichting GD 6073 toe te pas-
sen, deze wordt ook bij schuin liggende beglazing 
ter plaatse van de ligger toegepast. De inbouw van 5 
mm dikke glaspanelen is nog mogelijk, moet echter 
per geval bekeken worden en geometrisch gecontro-
leerd worden.

Binnenafdichtingen voor dakbeglazingen:

• Bij dakbeglazingen is het eveneens mogelijk om met 
een speciale opbouw van de afdichting een trapsge-
wijze afvoer op twee niveaus te realiseren. De 16,5 
mm hoge afdichtingen worden overlappend aange-
bracht.

• Een uitzondering hierop vormt de inbouw van tus-
senkolommen in het systeem. De afdichtingen tus-
sen de tussenkolommen kunnen alleen stomp tegen 
de liggerafdichtingen gestoten worden. Vanwege de 
geometrie	van	de	afdichting	(liggerafdichting	zonder	
liggerflap),	opzetkanaal	en	dakconstructie	 (bijv..	 in-
vloed	van	de	dakhelling)	is	elk	geval	separaat	te	be-
oordelen. Standaard moet verzocht worden tussen-
kolommen/sparren bij glazen daken te vermijden.
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Montageaanwijzingen voor de afdichtingen

Basisaanwijzingen voor het afdichten en 
lijmen van Stabalux-afdichtingen

• Om kondensvorming tussen het hout en de afdichting 
te vermijden, moeten de knoesten en de barsten     aan 
de afdichtingskant vooraf behandeld worden.

• Met uitzondering van de Stabalux schroefverbindingen 
moeten alle kolom-liggerkruispunten en alle uitsparin-
gen	op	de	afdichtingsprofielen	worden	afgesloten.

• In principe moeten alle binnenafdichtingen met afdich-
tingskit van Stabalux worden afgedicht. Dat geldt zo-
wel voor stomp stotende als voor elkaar overlappende 
afdichtingspunten.	 (wij	 adviseren	 om	 hiervoor	 Staba-
lux-kit	Z	0094	te	gebruiken.	De	richtlijnen	van	de	glasle-
verancier moeten worden nageleefd.

• Op plaatsen die moeilijk te lijmen zijn, adviseren wij om 
eerst een hechtlaag aan te brengen met de lijm Sico-
met	Z	0055.

• Voor het lijmen moeten alle te lijmen oppervlakken 
schoongemaakt en droog zijn.

• Weersomstandigheden zoals sneeuw en regen zorgen 
ervoor dat de onderdelen moeilijker aan elkaar hech-
ten.

Inkorting

• De lengte van de kolomafdichting is meestal gelijk 
aan de lengte van het opzetkanaal op de kolom.

• De lengte van de liggerafdichting is gelijk aan de 
afstand tussen de kolomafdichtingen plus de inzet-
diepte van het glas aan beide zijden. Hierbij is er op 
te	letten,	dat	de	liggerflap	altijd	de	inzetdiepte	afdekt.

• Bij de inkorting is er op te letten, dat de afdichtin-
gen in de gemonteerde toestand niet op trek belast 
worden. 

Vereenvoudigde berekeningsformule 

p

s



b

s

b

Inzetdiepte van het glas

Kolom

p:  Afstand van de assen van de 
 kolommen

s:  Breedte van het beglazingssysteem
 bijv. GD 6071, s = 60 mm

e:  Inzetdiepte van de afdichting in 
 overlappingsgebied

ℓ: Lengte van de liggerafdichting

b: Afstand tussen de assen van de 
 kolom en inzetdiepte van het glas
 s/2 - e

ℓ	=	p	-	s	+	elinks + erechts

Voorbeeld:  

Inzetdiepte glas = 15 mm
elinks = erechts

p =  2000 mm
s =      60 mm
e  =       15 mm

ℓ = p - s + 2 x e
ℓ = 2000 - 60 + 2 x 15
ℓ = 1970 mm

Liggere links > Inzetdiepte glas e rechts > Inzetdiepte glas

Kolom

Inzetdiepte van het glas

AK-H_3.2_009.dwg

Systeem-
breedte

Berekening van de lengte ℓ 
van de liggerafdichting

 60 mm p - 2 x b = p - 2 x 15 mm = p - 30 mm

80 mm p - 2 x b = p - 2 x 20 mm = p - 40 mm

• Temperaturen	onder	5°C	zijn	niet	geschikt	om	afdich-
tingen te lijmen.

• In alle gevallen moet worden voorkomen dat het glas-
vlak na het uitharden van de kit niet meer vlak en egaal 
is.
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Afdichtingen gevel

Montage van de binnenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing - kolom

• Bij de eerste montagestap worden de kolomafdich-
tingen aangebracht.

• De	 verticale	 afdichtingen	 van	 de	 kolommen	 (2e	
vochtafvoerniveau)	zijn	doorlopend	gemonteerd.

• De lengte van de kolomafdichting is meestal gelijk 
aan de lengte van het opzetkanaal op de kolom.

• Ter	plaatse	van	de	 ligger	de	kolomafdichtingen	uit-
sparen, om een vertanding met de liggerafdichting 
mogelijk te maken. De 16,5 mm hoge afdichtingen 
zijn qua hoogte zodanig splitsbaar dat de afdichtin-
gen op een heel eenvoudige manier op de kritieke 
plaatsen van de kolom-liggerverbinding overlappend 
kunnen worden aangebracht.

• Bij uitzondering worden de afdichtingen tussen de 
tussenkolommen stomp tegen de regelafdichtingen 
gestoten. Daarom worden de afdichtingen van de 
tussenkolommen na de plaatsing van de liggeraf-
dichtingen aangebracht. Op het kruispunt loopt de 
liggerflap	 van	 de	 bovenste	 ligger	 ononderbroken	
door.

Kolom:
bijv. opzetkanaal AK 6010

Ligger:
bijv. opzetkanaal AK 6010

Kolom:
Binnenafdichting over de breedte 
van de liggerafdichting inkorten

Kolom:
bijv. binnenafdichting GD 6071

Binnenafdichting kolom

Binnenafdichting ligger

bijv. GD 6072

bijv. GD 6071

De lengte van de kolomafdich-
ting = lengte AK van de kolom
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Afdichtingen gevel

Montage van de binnenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing - kolom

Ligger

Breedte
Liggerafdichting

Breedte
Liggerafdichting

Ligger

B

A

Middenkolom

Randkolom

Afdichting randkolom 
in het gebied van de ligger moet het hogere deel 
over de breedte van de liggerafdichting worden inge-
kort

Kolomafdichting 
in het gebied van de ligger moet het hogere deel 
over de breedte van de liggerafdichting worden 
ingekort

AK-H_3.2_009.dwg
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Afdichtingen gevel

Montage van de binnenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing - kolom/ligger

• Bij de 2e montage stap worden de liggerafdichtin-
gen worden overlappend in de afdichtingen van de 
kolom gelegd. In de buurt van de overlapping is het 
onderliggende deel van de 16,5 mm hoge, deelbare 
liggerafdichting te verwijderen.

• De lengte van de liggerafdichting - zie inkorting.
• Binnen een ligger moeten de afdichtingen ononder-

broken worden aangebracht.
• Om een goede ontwatering van de ligger te garan-

deren is moet er voor het verkleven van de over-
lappingen	 het	 afdichtingselement	 Z	 0062	 volgens	
nagenoemde	 grafiek	 aan	 de	 einden	 van	 de	 ligger-
afdichtingen geplaatst worden en met de Stabalux 
aansluitpasta	Z	0094	verbonden	worden.	De	afdich-

tingsaansluiting is vervolgens ruimschoots af te dich-
ten. Let er op dat een vrije beluchting en ontwatering 
van de sponningsruimte gewaarborgd is. 

• Vocht	en	condenswater	worden	via	de	liggerflap	van	
de	 liggerafdichting	 (1.	 afwateringsniveau)	 naar	 de	
hoofdkolom afgeleid.

• De	overlengte	van	de	flappen	moet	na	de	montage	
van de beglazing op de perforatielijn worden afge-
scheurd.

• Bij de inbouw van enkelglas tot 18 mm dikte worden 
meestal	 liggerafdichtingen	 zonder	 liggerflap	 toege-
past	 (zie	 alinea	 „binnenafdichtingen	 voor	 verticale	
gevelbeglazing“ en de instructies voor glasonder-
steuning	GH	6073).

Kolom:
bijv. opzetkanaal AK 6010

Ligger:
bijv. opzetkanaal AK 6010

Ligger:
bijv. binnenafdichting GD 6072

Binnenafdichting kolom

Binnenafdichting ligger

bijv. GD 6072

bijv. GD 6071

1 afdichtingselement Z 0062

AK-H_3.2_009.dwg
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Afdichtingen gevel

Montage van de binnenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing - kolom/ligger

reeds verbonden verbindingen 
tussenkolommen en 
eindkolommen

De liggerflap moet steeds de 
inzetdiepte van de vullingen 
(bijvoorbeeld ruiten en andere 
panelen) afdekken

Afdichting randkolom 
in het gebied van de ligger moet het hogere deel 
over de breedte van de liggerafdichting worden 
ingekort

Liggerafdichting 
onderste niveau over de lengte 
van de overlapping "e" inkorten

Kolomafdichting 
in het gebied van de ligger moet het hogere deel 
over de breedte van de liggerafdichting worden 
ingekort

Liggerafdichting 
onderste niveau over de lengte 
van de overlapping "e" inkorten

e > Inzetdiepte van het glas
Afdichtingselement ge-
plaatst in de liggerafdichting

Afdichtingselement geplaatst 
in de liggerafdichting

Kruispunten afdichten,
overlappend stotend

Kruispunten afdichten,
overlappend stotend

e > Inzetdiepte van het glas

Ligger

Ligger

B

A

Middenkolom

Randkolom

AK-H_3.2_009.dwg
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Binnenafdichting kolom

Binnenafdichting ligger

bijv. GD 6072

bijv. GD 6071

3.2
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Afdichtingen gevel

Montage van de binnenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing - tussenkolom

• Bij uitzondering worden de afdichtingen tussen de 
tussenkolommen stomp tegen de regelafdichtingen 
gestoten. Daarom worden de afdichtingen van de 
tussenkolommen na de plaatsing van de liggeraf-
dichtingen aangebracht. Op het kruispunt loopt de 
liggerflap	 van	 de	 bovenste	 ligger	 ononderbroken	
door.

• Aan beide uiteinden van de tussenkolom afdichting 
worden	de	 afdichtingselementen	Z	0062	geplaatst	
en	met	de	aansluitpasta	Z	0094	verlijmd.	De	afdich-
tingsaansluiting is vervolgens ruimschoots af te dich-
ten.

• Bij de onderste aansluiting van de liggerafdichting 
raden wij aan in de sponningsruimte van de tussen-
kolom	een	afloop	met	de	aansluitpasta	te	vormen.

AK-H_3.2_009.dwg

• Voor de tussenkolommen raden wij de inzet van de 
binnenafdichting GD 6073 aan
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Liggerafdichting 
onderste niveau over de lengte 
van de overlapping "e" inkorten

Liggerafdichting 
onderste niveau over de lengte 
van de overlapping "e" inkorten

Ligger

Ligger

3.2
7

Verwerkingswijze

Afdichtingen gevel

Montage van de binnenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing - tussenkolom

Reeds verbonden verbindingen tussenkolom / ligger

De liggerflap 
verloopt zonder 
onderbreking

Afdichtingselement Z 0062 parallel 
aan de liggerafdichting plaatsen en 
verlijmen.

Afdichtingselement Z 0062 
parallel aan de liggerafdich-
ting plaatsen en verlijmen.

Tussenkolommen onder 
stomp gestoten.
Kruispunt afdichten,
afloop vormen

Tussenkolom

C

D

tussenkolom boven stomp
gestoten,Kruispunt afdichten

Kruispunten afdichten,
overlappend stotend

AK-H_3.2_009.dwg
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Stabalux AK-S S T A B A L U X

AK-S_3.2_010-5

Buitenafdichting kolom

Buitenafdichting ligger

bijv. GD 6054

bijv. GD 6024

Stabalux AK-S S T A B A L U X

AK-S_3.2_010-5

3.2
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Afdichtingen gevel

Montage van de buitenafdichting bij een 
verticale gevelbeglazing

• Het systeem voor de buitenafdichting heeft behalve 
de zachte inklemming van de glaspanelen hoofdza-
kelijk de taak om de holle binnenruimten tegen bin-
nendringend vocht te beschermen.

• Met uitzondering van de vereiste openingen voor de 
damp- en condensregulatie moet de buitenafdich-
ting afgesloten zijn.

• De kolomafdichtingen aan de buitenzijde worden 
doorlopend	(dus	ononderbroken)	gemonteerd	en	de	
liggerafdichtingen stotend.

• De stotend op elkaar aansluitende afdichtingen moe-
ten plat liggend en met een beetje overmaat worden 
ingepast. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met	de	betreffende	systeemsituatie.

• De	condensflap	van	de	horizontale	 liggerafdichting	
aan de binnenzijde vormt samen met de buitenaf-
dichting een extra zekerheid. Let hierbij op de cor-
recte	positie	en	een	glad	verloop	van	de	liggerflap.

• De	liggerflap	moet	langs	de	gerilde	randen	in	over-
eenstemming met de glasdikte zodanig worden ver-
smald dat deze verborgen onder de buitenafdichting 
is ingeklemd.

• In de buitenafdichting overbruggen afdichtingslippen 
van verschillende hoogten het hoogteverschil dat 
door	de	liggerflap	in	de	buitenafdichting	ontstaat.

• Onderscheidend hoge, deelbare afdichtingen maken 
het mogelijk een hoogteverschil van de vulelemen-
ten tot 4 mm te compenseren.

• Bij de montage van de onderlijsten moet rekening 
worden gehouden met het uitzetten van de alumini-
umprofielen	(zie	hoofdstuk	Materiaalgegevens).

1 buiten afdichtingen van de kolom 

doorlopend, buiten afdichting van 

de ligger gestoten

bijv. GD 6054 liggerafdichting 
buitenzijde

1

AK-H_3.2_010.dwg
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Afdichtingsverbindingen
afdichten

Overlapping in de 
stootverbinding =
e > Inzetdiepte van 
het glas

3.2
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Verwerkingswijze

Afdichtingen dak

Montage van de binnenafdichting bij  
dakbeglazingen - 2 niveaus overlappend

Bij dakbeglazingen worden de afdichtingen met verspron-
gen waterafvoerniveaus toegepast. Daarmee wordt het 
binnendringende vocht of het condenswater veilig en be-
trouwbaar naar buiten afgevoerd.
De 16,5 mm hoge afdichtingen zijn qua hoogte zodanig 
splitsbaar dat de afdichtingen op een heel eenvoudige 
manier op de kritieke plaatsen van de kolom-liggerverbin-
ding overlappend kunnen worden aangebracht.
 
Spantenafdichting

• Het montageprincipe komt in grote lijnen overeen 
met dat van een verticale gevelbeglazing.

• Een uitzondering hierop vormt de inbouw van tus-
senkolommen. Als basis kan dit principe bij de ver-
ticale	gevel	ook	hier	toegepast	worden.	Toch	is	hier	
op basis van de schuine plaatsing elk geval apart te 
beoordelen en is er bijzonder te letten op de afdich-

ting en de zekerstelling van de afvoer van indringend 
vocht of condens. Standaard moet verzocht worden 
tussenkolommen/sparren bij glazen daken te ver-
mijden.

Liggerafdichting

• Bij de volgende stap worden de liggerafdichtingen in 
het opzetkanaal aangebracht.

• De inkorting en het montageprincipe zijn gelijk aan 
die bij een verticale beglazing.

• Liggerafdichtingen	in	het	dak	hebben	geen	liggerflap.	
De geometrische vorm van de afdichting is echter zo 
gevormd, dat die in die in de schuine plaatsingshoek 
condensaat-goten	vormen.	Deze	goten	(1.	Ontwate-
ringsniveau)	ontwateren	via	de	overlappende	ligger-
verbindingen op de sparren.

• De afdichtingsverbindingen zijn volgens de beschrij-
ving voor verticale gevels af te dichten.

1 op de sparrenafdichting het bovenste geperforeerde deel verwijderen

2 op de liggerafdichting het onderste geperforeerde deel verwijderen

3 Afdichtingselement	Z	0062	in	de	liggerafdichting	plaatsen	en	de	verbindingen	afdichten.

AK-H_3.2_011.dwg
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Afdichtingen dak

Randsparrenafdichting 
in het gebied van de ligger moet het hogere deel 
over de breedte van de liggerafdichting worden ingekort

Liggerafdichting 
onderste niveau over de lengte 
van de overlapping "e" inkorten

Kolomafdichting 
in het gebied van de ligger moet het hogere deel 
over de breedte van de liggerafdichting worden 
ingekort

Liggerafdichting 
onderste niveau over de lengte 
van de overlapping "e" inkorten

e > Inzetdiepte van het glas
Afdichtingselement ge-
plaatst in de liggerafdichting

Afdichtingselement geplaatst 
in de liggerafdichting

Kruispunten afdichten,
overlappend stotend

Kruispunten afdichten,
overlappend stotend

e > Inzetdiepte van het glas

Ligger

Ligger

B

A

Tussensparren

Randsparren

Montage van de binnenafdichting bij dak-
beglazingen - sparren/liggers

reeds verbonden verbindingen 
tussenkolommen en 
eindkolommen
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Afdichtingen dak

Montage van de buitenafdichting  
bij dakbeglazingen 

• Het montageprincipe komt in grote lijnen overeen 
met dat van een verticale gevelbeglazing. Gedeel-
de	afdichtingen	zoals	bijvoorbeeld	de	GD	1932	zijn	
niet geschikt voor de liggerafdichtingen op een dak. 
In	de	kolom	kunnen	gedeelde	(gesplitste)	afdichtin-
gen alleen in combinatie met een sponningisolator 
worden gemonteerd Daarbij moet rekening worden 
gehouden	met	de	specifieke	situatie.	Ook	moet	wor-
den gecontroleerd of de constructie voldoende is 
afgedicht.

• Voor het kruis in de kolom-liggerverbinding advise-
ren wij om onze zelfhechtende RVS-plaatjes met bu-
tyllaag	te	gebruiken:	de	plaatjes	Z	0601	voor	het	sys-
teem	60	en	de	plaatjes	Z	0801	voor	het	systeem	80.

Let op! 
 
De afdichtingsplaatjes moeten in het midden op het hart van 
de ligger worden geplakt! 

• De RVS-afdichtingsplaatjes zijn 35 mm breed en 
worden op de glaspanelen aan de glasrand parallel 
aan het hart van de kolom vastgelijmd.

• Butylbanden zijn niet geschikt om als doorlopende 
afdichtingsband tussen het glas en de buitenafdich-
ting te worden gebruikt.

• De kolomafdichtingen aan de buitenzijde worden 
doorlopend	(dus	ononderbroken)	gemonteerd	en	de	
liggerafdichtingen stotend.

• De stotend op elkaar aansluitende afdichtingen moe-
ten plat liggend en met een beetje overmaat worden 
ingepast. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met	de	betreffende	systeemsituatie.

• Bij een inzetdiepte van 15 mm wordt de eerste 
schroef van de liggerafdekllijst 30 mm van het einde 
van de afdeklijst aangebracht

Z 0601 = 35 x 50 mm
Z 0801 = 35 x 70 mm

AK-H_3.2_013.dwg
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Afdichtingen dak

Montage van de buitenafdichting  
bij dakbeglazingen - klemlijsten

Bij montage van aluminium afdeklijsten op een dak moet 
vanwege de grote warmteopname rekening worden ge-
houden met de uitzettingsfactor van de lengten die kun-
nen worden toegepast. Daarom moet heel goed worden 
afgewogen of er afdeklijsten kunnen worden gebruikt die 
uit één stuk bestaan. In deze situaties is het ook aan te 
bevelen, om de doorboring voor de schroefverbinding 
van de afdeklijsten uit te voeren met een diameter van 
d	=	9	mm.
Bij	grotere	overspanningen	(spanwijdten)	en	bij	voorkeur	
bij spanten adviseren wij om bij de keuze van de klem-
lijsten	(basisdeel	en	klikdeel)	verborgen	schroeven	te	ge-
bruiken. De niet-gebruikte gaten in de onderlijst moeten 
worden afgedicht.

Op sommige plaatsen van het dak, bijvoorbeeld bij de 
dakrand,	sluiten	materialen	(glas,	silicone,	aluminiumpla-
ten,	 enz.)	met	 verschillende	 uitzettingscoëfficiënten	 op	
elkaar aan. Om scheuren te voorkomen, moeten bij de 
montage uitzetvoegen worden aangebracht.

Noot:

• Horizontale klemlijsten belemmeren de vrije afvoer 
van regenwater en vuil.

• Afdeklijsten resp. bovenlijsten met schuine randen 
zorgen ervoor dat zich minder water voor de klemlijst 
ophoopt.

• Om het water beter te kunnen afvoeren, moeten de 
klemlijsten van de liggers bij het kruispunt 5 mm 
korter worden gemaakt. De stotende afdichtingen 
moeten daarentegen aansluitend plat tegen elkaar 
en met een beetje overmaat worden ingepast. Open 
uiteinden	 van	 de	 klemlijsten	 op	 de	 ligger	 (onder-	
resp.	bovenlijst)	moeten	worden	afgedicht.
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Inzetdiepte en glasondersteuningen

Inzetdiepte van het glas

• De richtlijnen van de glasindustrie moeten worden 
nageleefd.

• Systeembreedte 60 mm = 15 mm inzetdiepte
• Systeembreedte 80 mm = 20 mm inzetdiepte 

(15	mm	inzetdiepte	is	niet	mogelijk)

AK-H_3.2_014.dwg

Inzetdiepte van het glas

Sponningsruimte Sponningsruimte

Inzetdiepte van het glas
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Glasondersteuningen

Glasondersteuningstypen 
en keuze van de glasondersteuning

Een permanente en zekere afdracht van het eigenge-
wicht van de beglazing is zeker te stellen. Glasgewich-
ten kunnen niet zonder extra maatregelen op het op-
zetkanaal afgedragen worden. Glasondersteuningen en 
extra bevestigingen van het opzetkanaal op de onder-
constructie dienen de afdracht van het glasgewicht in 
de constructie. De keuze van de glasondersteuning is 
gebaseerd op de systeembreedte. Glasondersteuningen 
zijn afhankelijk van glasopbouw en glasgewicht in te zet-
ten. De diepte van de glasondersteuningen wordt door 
de glasdikte bepaald. De systeemglasondersteuningen 
zijn getest volgens de algemene bouwtechnische toela-
ting.	Kolom-liggerverbindingen	(T-verbindingen)	moeten	
volgens	 het	 constructief	 gekozen	 systeem	 (als	 schar-
nier	 resp.	 buigvaste	 verbinding)	 uitgevoerd	 worden.	
Bij scharnierende verbindingen is bij de constructieve 
opbouw te beachten, dat er niet te grote verdraaiingen 
van	het	liggerprofiel	ontstaan,	die	aan	een	doorzakking	
ter plaatse van de glasondersteuning bijdragen. Hier ligt 
een grote verantwoordelijkheid bij de ontwerper en ver-
werker.

In het systeem Stabalux AK-H worden drie typen glason-
dersteuningen met drie verschillende verbindingsmoge-
lijkheden onderscheiden.

• De glasondersteuning GH 6071 mie een lengte van 
 = 100 mm wordt direct met 3 Stabalux Systeem-
schroeven	in	het	opzetkanaal	bevestigd.	Ter	plaatse	
van de glasondersteuning kom een extra bevestiging 
van het opzetkanaal aan de onderconstructie. Glas-
dikten van 20 - 60 mm kunnen toegepast worden. 

• De glasondersteuning GH 6072 mie een lengte van 
 = 200 mm wordt direct met 6 Stabalux Systeem-
schroeven	in	het	opzetkanaal	bevestigd.	Ter	plaatse	
van de glasondersteuning kom een extra bevestiging 
van het opzetkanaal aan de onderconstructie. Door 
de versterkte bevestiging en de grotere draagvlak-
ken kunne hogere glasgewichten afgedragen wor-
den. Glasdikten van 20 - 60 mm kunnen toegepast 
worden. 

• Glasondersteuning GH 6073 bestaand uit een 3 mm 
dikke aluminiumplaat met een lengte  = 100 mm 
wordt	direct	met	3	verzonken	schroeven	 (Stabalux	
systeemschroef	Z	0193)	op	het	opzetkanaal	beves-
tigd. Daarvoor is het opzetkanaal in de boven en on-
derkant voor te boren. Deze glasondersteuning is bij 
inzet van kleine glasdikten van 8 - 18 mm toepasbaar.  
De inbouw van 5 mm dikke glaspanelen is nog mo-
gelijk, moet echter per geval bekeken worden en ge-
ometrisch gecontroleerd worden. 

Montage van de glasondersteuningen

• De positie van de glasondersteuningen en steun-
blokjes wordt bepaald volgens de richtlijnen van der 
glasindustrie en de richtlijnen van het Duitse insti-
tuut voor venstertechniek.

• De technische richtlijn Glaserhandwerks Nr. 3„Klot-
zung und Verglasungseinheit“ zegt: De afstand van 
de klos uit de hoek van de beglazing bedraag onge-
veer een kloslengte. De afstand van de klossen kan 
een enkele keer ook tot op 20 mm verkleint worden, 
indien het risico op glasbreuk niet door de construc-
tie en de positie van de klos verhoogt word. Bij zeer 
brede, vastgestelde beglazingen kan een afstand van 
ca. 250 mm van de hoek van de beglazing aange-
houden worden. De draagklossen moeten over een 
bevestigingspunt van het frame zitten.

• De afdracht van de eigenlast van de glaspanelen 
vindt plaats via glasondersteuningen , die op het op-
zetkanaal resp. direct op de regels bevestigd wordt.

• Een permanente en zekere afdracht van het eigenge-
wicht van de beglazing is zeker te stellen.

• Alle glasondersteuningen worden idealiter met een 
afstand	 van	 g	 =	 95	 mm	 van	 de	 liggereinden	 ge-
schroefd.

• De afstand word ten opzichte van de liggereinden 
gemeten.

• Bij alle varianten van de glasondersteuningen is de 
positie van de extra bevestigingen van het opzetka-
naal aan te houden.

Verwerkingswijze
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• Om ervoor te zorgen dat bij de montage van de 
glasondersteuningen links en recht aan de liggerein-
den een boorpatroon gemaakt kan worden, raden 
wij aan in de buurt van de ligger het opzetkanaal op 
te delen en halverwege de ligger te stoten. Aan de 
einden van de opzetkanalen is altijd een schroeven-
paar toe te passen.

• De	doorgeboorde	opzetkanalen	(sleufgaten	in	paren	
5,4	x	7,2	mm	resp.	9,5	x	35	mm	met	afstand	c	=	200	
mm)	vereenvoudigen	de	montage.	Eventuele	beno-
digde extra gaten ter plaatse van de glasondersteu-
ning of door algemeen noodzakelijke redenen, zijn 
met een diameter van d = 5,5 mm te boren.

• Doorboringen	van	de	binnenafdichting	(met	uitzon-
dering	van	de	Stabalux	systeemschroeven	)	moeten	
met	 Stabalux	 aansluitpasta	 Z	 0094	 afgedicht	 wor-
den.

Beglazingsklossen

• De glasblokjes en de composietrand van het isola-
tieglas mogen elkaars kwaliteit en eigenschappen 
niet negatief beïnvloeden en dus compatibel zijn.

• Zij	moeten	 duurzaam	belastbaar	 en	 drukbestendig	
zijn, stabiel blijven en bestand zijn tegen veroudering 
en weersinvloeden.

• Belangrijk is dat de glasblokjes ervoor zorgen dat de 
circulerende damp- en condensregulatie goed ge-
regeld blijft en de condensafvoer niet belemmeren. 
Ook moeten zij de compensatie van verspringende 
glaskanten en de opname van kleinere toleranties in 
de constructie mogelijk maken.

• Als de lengte van de glasondersteuningen groter is 
dan 100 mm moeten er over de hele lengte van de 
glasondersteuning glasblokjes worden aangebracht 
om de lasten gelijkmatig te verdelen.

Opzetkanaal AK 6010

Glasondersteuningstypen
Afstand g word ten opzichte 

van de liggereinden gemeten.
GH	6071	(100	mm	lang) 100 mm
GH	6072	(200	mm	lang) 100 mm
GH	6073	(100	mm	lang) 100 mm

Bij de montage van de glasondersteuningen raden wij aan 
volgende afstand "g" van liggereinden aan te houden:

Opzetkanaal AK 6010

Glasondersteuningstypen

Extra bevestigingen van het AK 
ter plaatse van de glasonder-
steuning per glasondersteu-

ning
GH	6071	(100	mm	lang) 6
GH	6072	(200	mm	lang) 11
GH	6073	(100	mm	lang) 6

Extra bevestigingen bij de glasondersteuningen

Verwerkingswijze
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100

16,67 33,33 33,33 16,67

95

Glasondersteuning GH 6071

Liggerdoorsnede

Glassteunblokje

Glasondersteuningen

binnenafdichting

Liggerprofiel

1

2

3

1 Glasondersteuning GH 6071

2 Stabalux	systeemschroef	3	x	Z	0247

3 Extra bevestigingen bij de glasondersteuningen

AK-H_3.2_016.dwg

Extra bevestigingen van de AK 6010 

• Het vastschroeven van het opzetkanaal met de 
houtconstructie vind plaats met Stabalux systeem-
schroeven	Z	0170	Het	voorboren	van	de	houtprofie-
len is meestal niet nodig.

• Ter	plaatse	van	de	glasondersteuning	GH	6071	zijn	
6	extra	schroeven	Z	0170	noodzakelijk.	De	positio-
nering is volgens volgende schets en is plichtmatig 
aan te houden.

• De extra boringen in het opzetkanaal worden met 
diameter d = 5,5 mm voorgeboord.

Randafstanden ligger / opzetkanaal 

• Randafstanden zijn uit de schets af te leiden. 

3.2
11
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Glasondersteuning GH 6071

AK-H_3.2_017.dwg
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35
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Glasauflager 100

≈ 100

100

17 33 33 17

g ≈ 100

 GH 6071

≈

6053
13

13

6053
13

13

Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_017-2

AK 6010 op UK-hout geschroefd 

Ligger

Standaard schroefverbinding - AK 6010

Kolom

Extra schroeven ter plaatse van de glasondersteuning GH 6071

Bevestiging van de glasondersteuning GH 6071

6  Extra schroeven 

ter plaatse van de glasondersteuning noodzakelijk

AK met d = 5,5 mm voorboren

Randafstand

Glasondersteuningen 100
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100

16,67 33,33 33,33 16,67

95

Glasondersteuning GH 6072

Liggerdoorsnede

Glassteunblokje

Glasondersteuningen

binnenafdichting

Liggerprofiel

1

2

3

1 Glasondersteuning GH 6072

2 Stabalux	systeemschroef	6	x	Z	0247

3 Extra bevestigingen bij de glasondersteuningen

AK-H_3.2_018.dwg

Extra bevestigingen van de AK 6010 

• Het vastschroeven van het opzetkanaal met de 
houtconstructie vind plaats met Stabalux systeem-
schroeven	Z	0170	Het	voorboren	van	de	houtprofie-
len is niet nodig.

• Ter	plaatse	van	de	glasondersteuning	GH	6071	zijn	
11	extra	schroeven	Z	0170	noodzakelijk.	De	positi-
onering is volgens volgende schets en is plichtmatig 
aan te houden.

• De extra boringen in het opzetkanaal worden met 
diameter d = 5,5 mm voorgeboord.

Randafstanden ligger / opzetkanaal 

• Randafstanden zijn uit de schets af te leiden. 

3.2
12
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Glasondersteuning GH 6072

AK-H_3.2_019.dwg
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Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_019-2

AK 6010 op UK-hout geschroefd 

Ligger

Standaard schroefverbinding - AK 6010

Kolom

Extra bevestigingen in 
de buurt van de glasondersteuning GH 6072

Bevestiging van de glasondersteuning GH 6072

11  Extra schroeven 

ter plaatse van de glasondersteuning noodzakelijk

AK met d = 5,5 mm voorboren

Randafstand

Glasondersteuningen 200
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T = 61,5

"X"

"X"

D

Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_022-1

Aufnehmbare Glasgewichte der Glasauflager
GH 6071 und GH 6072 3.2

13

Verwerkingswijze

Inkorten van de glasondersteuning GH 6071 / 
GH 6072

Opneembare glasgewichten van  
glasondersteuning GH 6071 / GH 6072

Toegestane	maximaal	mogelijke	glasgewichten	zijn	in	de	
toelating	Z-14.4-767	en	hoofdstuk	9	af	te	leiden.

Mogelijke glasdikten van 20 mm - 60 mm

Afhankelijk van de glasdikte moet de diepte van de 
glasondersteuning met
de maat "X" ingekort worden

T = diepte van de glasondersteuning 
D = dikte van het glaspaneel X = T - D - B

X = 61,5 - 28,0
X = 33,5 mm

Voorbeeld:
Diepte van de glasondersteuning 

T	=	61,5	mm
Dikte van de glaspanelen   6 / 16 /6 
D =   28 mm  
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Glasondersteuning GH 6073

Liggerdoorsnede

Glassteunblokje

Glasondersteuningen

binnenafdichting

Liggerprofiel

AK-H_3.2_020.dwg

Extra bevestigingen van de AK 6010 

• Het vastschroeven van het opzetkanaal met de 
houtconstructie vind plaats met Stabalux systeem-
schroeven	Z	0170	Het	voorboren	van	de	houtprofie-
len is niet nodig.

• Ter	plaatse	van	de	glasondersteuning	GH	6073	zijn	
6	extra	schroeven	Z	0170	noodzakelijk.	De	positio-
nering is volgens volgende schets en is plichtmatig 
aan te houden.

• De extra boringen in het opzetkanaal worden met 
diameter d = 5,5 mm voorgeboord.

Randafstanden ligger / opzetkanaal 

• Randafstanden zijn uit de schets af te leiden. 

3.2
14

1

2

3

1 Voor de bevestiging van de glasondersteuning 

dient	de	aansluitpasta	Z	0094	ter	plaatse	van	

de schroefverbinding aangebracht te worden.

2 Glasondersteuning GH 6073

3 Stabalux	systeemschroef	3	x	Z	0193
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Glasondersteuning GH 6073

AK-H_3.2_021.dwg
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Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_021-3

AK 6010 op UK-hout geschroefd 

Ligger

Standaard schroefverbinding - AK 6010

Kolom

Extra schroeven ter plaatse van de glasondersteuning GH 6073

Bevestiging van de glasondersteuning GH 6073

6  Extra schroeven 

ter plaatse van de glasondersteuning noodzakelijk

AK met d = 5,5 mm voorboren

Randafstand

Glasondersteuningen 100
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Glasondersteuning GH 6073

Extra voorboringen in de stegen van het 
opzetkanaal

• De glasondersteuningen GH 6073 worden op het op-
zetkanaal	met	3	Stabalux	systeemschroeven	Z	0193	
(verzonken	schroef	Ø	4,2	x	13	mm)	bevestigd.	

• Hiervoor zijn de stegen van het opzetkanaal met een 
afstand van 4,5 mm van de steegvoorkant af geme-
ten met een diameter van d 0 3,5 mm voor te boren.

• De positionering in de lengterichting van het opzet-
kanaal is bindend. 

AK 6010

AK 6010
Ø 3,5
voorboren

AK-H_3.2_021.dwg

Noot:

Glasondersteuning GH 6073 met drie Stabalux sys-
teemschroeven	Z	0193	 (Ø	4,2	x	13	mm)	op	het	opzet-
kanaal AK 6010 plaatsen. Voor de bevestiging van de 
glasondersteuning	 de	 aansluitpasta	 Z	 0094	 ter	 plaatse	 
van de schroefverbinding aanbrengen.

17

≈ 100 vom Riegelende

33 1733

Ø3,5

4,5

GH 6073 100 mm

Stabalux AK-H S T A B A L U X

AK-H_3.2_021-2

Steeg	van	de	AK	6010	in	voorgedefinieerde	
afstanden 3 x met Ø 3,5 mm voorboren

Kolom

≈ 100 mm van het einde 
van de ligger
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Inkorten van de glasondersteuning 
GH 6073

Opneembare glasgewichten van  
glasondersteuning GH 6073

Toegestane	maximaal	mogelijke	glasgewichten	zijn	in	de	
toelating	Z-14.4-767	en	hoofdstuk	9	af	te	leiden.

Mogelijke glasdikten van 10 mm - 18 mm

De inbouw van 8 mm dikke glaspanelen is nog mogelijk, 
moet echter per geval bekeken worden en geometrisch 
gecontroleerd worden.

Afhankelijk van de glasdikte moet de diepte van de 
glasondersteuning met
de maat "X" ingekort worden

T = diepte van de glasondersteuning 
D = dikte van het glaspaneel
Δ = 3,5 mm (Systeemmaat)

X = T - D - Δ

X = 25,0 - 10,0 - 3,5
X = 11,5 mm

Voorbeeld:
Diepte van de glasondersteuning 
T	=	25,0	mm
Dikte van het glaspaneel 10 mm
D =   10 mm  
Systeemmaat
Δ	=	3,5	mm

AK-H_3.2_022.dwg
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Schroefverbinding

Schroeftechniek

• Met de schroefkanaaltechnologie van het systeem 
Stabalux	AK-H	kunnen	de	vullingen	(infill-elementen,	
bijvoorbeeld	panelen)	eenvoudig	worden	bevestigd.

• De klemlijsten worden met systeemschroeven van 
Stabalux aan het opzetkanaal bevestigd. 

• De systeemschroeven van Stabalux zijn gemaakt 
van RVS met materiaalnummer 1.4301 volgens DIN 
EN 10088. Om sneller te kunnen monteren zijn de 
schroeven voorzien van een laagje zink.

• Afhankelijk van de gekozen verbindingstechniek zijn 
Stabalux systeemschroeven met of zonder afdicht-
ringen leverbaar. De speciale afdichtringen bestaan 
uit RVS met een 4 mm hoge gevulkaniseerde EP-
DM-afdichting.

• Voor bijzondere toepassingen zijn separate afdicht-
ringen met een 2 resp. 4 mm hoge EPDM-afdich-
ting leverbaar. Als toevoeging is er nog een 1,5 mm 
hoge onderlegring met een diameter van 10 mm van 
kunststof	(PA)	beschikbaar.

• In het systeem AK-H kunnen glasdikten vanaf 8 m 
ingebouwd worden. De inbouw van 5 mm dikke 
glaspanelen is nog mogelijk, moet echter per geval 
bekeken worden en gecontroleerd worden. Een uit-
zondering hierop vormt de inzet van deklijsten DL 
6073/DL 8073 die een minimale glasdikte van 18 
mm vereisen.

• Voor alle gangbare glasdikten zijn geschikte 
schroeflengten	verkrijgbaar.	Met	een	tabel	wordt	de	
lengte van de schroef bepaald.

• De minimale inschroefdiepte bedraagt 12,5 mm. De 
maximale inschroefdiepte is 17 mm.

• De schroefafstand is variabel. De maximale afstand 
van de klemlijst bevestigingen mag niet groter zijn 
dan a = 250 mm.

• Bij de kolommen is voor de randafstand van de klem-
verbindingen	de	waarde	f	≤	100	mm	van	kolomeinde	
aan te houden.

• De randafstand van de eerste schroef van de klem-
verbinding ter plaatse van de ligger moet in het be-
reik 50 tot 130 mm van het liggereinde bedragen. 
Daarbij moet op de positie van de glasondersteunin-
gen worden gelet.

• De belasting van de klemverbinding gebeurt uitslui-
tend	op	trek.	Voor	de	belastbaarheid	(maximale	trek-
kracht)	van	het	geteste	systeem	gelden	de	algemene	
bouwkundige	 toelatingsspecificaties	 in	 Z-14.4-767.	
Met de waarde van de karakteristieke draaglast is 
het	mogelijk	doorvalveilige	beglazing	volgens	TRAV	
aan te tonen.

• Het inschroeven gebeurt met gangbare schroefma-
chines met diepteaanslag. Daarmee kan goed wor-
den geregeld dat de schroef met een gelijkmatige 
druk wordt vastgedraaid. De aanslagdiepte moet zo 
worden gekozen dat de afdichtingsring met 1,5 - 1,8 
mm wordt gestuikt.
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Schroefverbinding

Verdekte schroeven

• Voorgeponste	 onderlijsten	 (bijv.	 UL	 6009	 L	 ,	 UL	
6009	L,	sleufgat	7	x	10	mm,	a	=	125	mm)	met	op-
klikbare afdeklijst vereenvoudigen de montage. De 
overige klemlijsten moeten worden voorzien van 
een	rond	gat	met	een	diameter	van	d	=	8	mm	(zie	
onderstaande	 instructies).	 Als	 de	 eerste	 bovenlijst	
(afdeklijst)	op	de	onderlijst	 is	geklikt,	kan	even	ge-
controleerd	worden	of	het	opklikken	van	het	profiel	
goed functioneert.

Zichtbare schroefverbindingen

• Deklijsten moeten worden voorzien van een rond gat 
met	een	diameter	van	d	=	8	mm	(zie	onderstaande	
instructies).

Zichtbaar verzonken schroeven

• Bij een uitvoering met zichtbaar verzonken schroe-
ven is een getrapt boorgat nodig. Het onderste deel 
van de afdeklijst moet worden voorgeboord met een 
boor van d = 7 mm. Om de schroefkop mooi te ver-
zinken moet in het bovenste deel van de afdeklijst 
een boor van d = 11 mm worden gebruikt. Wij advi-
seren om bij de schroefverbinding een ring te mon-
teren	(PA-ring	Z	0033).

• Voor de montage van afdeklijsten DL 6073/DL 8073 
zijn	 aanvullende	 factoren	 te	 beachten	 (zie	 alinea	
Platte	afdeklijst	DL	6073/DL	8073).

Noot

Bij montage van aluminium afdeklijsten op een dak moet 
vanwege de grote warmteopname rekening worden ge-
houden met de uitzettingsfactor van de lengten die kun-
nen worden toegepast. Daarom moet heel goed worden 
afgewogen of er afdeklijsten kunnen worden gebruikt die 
uit één stuk bestaan. In deze situaties is het ook aan te 
bevelen, om de doorboring voor de schroefverbinding van 
de	klemlijsten	(afdeklijsten	en	onderlijsten)	uit	te	voeren	
met	een	diameter	van	d	=	9	mm.
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Schroefverbinding

Verdekte schroeven
Stabalux Systeemschroef met cilinderkop

d = 10 mm en 4 mm afdichtingsring
bijv. Z 0153

Schroeftechniek

Berekening van de schroeflengten  
voor DL 6073 / DL 8073

Zichtbare schroeven
Stabalux systeemschroef met cilinderkop

d = 10 mm en 4 mm afdichtingsring
bijv. Z 0153

Zichtbaar verzonken schroeven
Stabalux systeemschroef met cilinderkop

d = 10 mm met extra PA-ring
bijv. Z 0252 met Z 0033

Let op!

Bij de speciale afdeklijst DL 6073 / DL 8073 is de 
rekenformule voor de schroeflengte:

Glasdikte + 8 mm voor systeembreedte 60 mm
Glasdikte + 9 mm voor systeembreedte 80 mm 

In het systeem AK is de inzet van DL 6073/DL 8073 
vanaf een glasdikte van 18 mm mogelijk. 

AK-H_3.2_023.dwg

AK-H_3.2_025.dwg
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Systeembreedte 60 mm Systeembreedte 80 mm 2)

Verwerkingswijze

Schroefverbinding 3.2
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1) Bij 6 mm dikke glaspanelen is de opbouw geometrisch te controleren.

2) Levering op aanvraag

Berekening van de schroeflengte

AK-H_3.2_026.dwg
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Systeemschroeven voor Stabalux AK-H
Cilinderkopschroeven ∅ 10 mm
met inbus | met afdichtingsring

Z 0148 Cilinderkopschroef 6,3x  30 mm

Z 0149 Cilinderkopschroef 6,3x  35 mm

Z 0151 Cilinderkopschroef 6,3x  40 mm

Z 0152 Cilinderkopschroef 6,3x  45 mm

Z 0153 Cilinderkopschroef 6,3x  50 mm

Z 0154 Cilinderkopschroef 6,3x  55 mm

Z 0155 Cilinderkopschroef 6,3x  60 mm

Z 0156 Cilinderkopschroef 6,3x  65 mm

Z 0157 Cilinderkopschroef 6,3x  70 mm

Z 0158 Cilinderkopschroef 6,3x  75 mm

Z 0161 Cilinderkopschroef 6,3x  80 mm

Z 0162 Cilinderkopschroef 6,3x  85 mm

Z 0163 Cilinderkopschroef 6,3x  90 mm

Z 0164 Cilinderkopschroef 6,3x  95 mm

Z 0165 Cilinderkopschroef 6,3x100 mm

Z 0166 Cilinderkopschroef 6,3x120 mm

AK-H_3.2_024.dwg

Cilinderkopschroeven ∅ 10 mm
met inbus | met afdichtingsring

Z 0293 Cilinderkopschroef 6,3x  18 mm

Z 0247 Cilinderkopschroef 6,3x  25 mm

Z 0116 Cilinderkopschroef 6,3x  30 mm

Z 0249 Cilinderkopschroef 6,3x  35 mm

Z 0118 Cilinderkopschroef 6,3x  40 mm

Z 0119 Cilinderkopschroef 6,3x  45 mm

Z 0253 Cilinderkopschroef 6,3x  50 mm

Z 0114 Cilinderkopschroef 6,3x  55 mm

Z 0255 Cilinderkopschroef 6,3x  60 mm

Z 0256 Cilinderkopschroef 6,3x  65 mm

Z 0257 Cilinderkopschroef 6,3x  70 mm

Z 0258 Cilinderkopschroef 6,3x  75 mm

Z 0241 Cilinderkopschroef 6,3x  80 mm

Z 0242 Cilinderkopschroef 6,3x  85 mm

Z 0243 Cilinderkopschroef 6,3x  90 mm

Z 0033 PA ring ∅ 10 x 1,5 mm
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Platte afdeklijst DL 6073 / DL 8073

Verwerkingswijze

Montageaanwijzingen voor afdeklijst 
DL 6073/DL 8073

Wij gaan ervan uit dat deze afdeklijst doorgaans bij twee-
zijdig ingevatte glaspanelen wordt toegepast en de ver-
zonken schroefkop bedekt wordt. In dit geval moet een 
cilinderkopschroef	met	 inbuskop	 (bijv.	de	Z	0253)	wor-
den	 gemonteerd.	 Bij	 de	 afdekking	met	 de	 afdekdop	 Z	
0089	van	2	mm	is	de	berekende	boordiepte	dan	7	mm.

Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de boring moet 
in afzonderlijke gevallen worden bepaald of deze diepte 
enigszins moet worden aangepast. De ingedrukte af-
dekdop	Z	0089	hoeft	niet	te	worden	gelijmd,	maar	daar-
onder kan eventueel vulkit worden aangebracht.

Coating van de afdeklijst

De	productie	van	de	profielen	(met	extrusiepersen)	met	
verschillende massaverdelingen is bijzonder moeilijk. 
Daardoor kan er in de lengterichting schaduwwerking 
ontstaan. Bespreek met het coatingbedrijf welke maat-
regelen u kunt nemen.

Kruispunt van de verbinding

Vanwege	de	bijzondere	vorm	van	de	lijsten	(het	materi-
aal	 loopt	door	 tot	 in	de	holle	 ruimte	van	de	sponning),	
ontbreekt op het kruispunt een gesloten afdichting. Wij 
adviseren om nauwkeurig te controleren of dit gebied vol-
doende is afgedicht en de kolom-liggerverbindingen met 
de	Stabalux-kit	Z	0094	af	te	dichten.

van de glasdikte 

Bij toepassing van de deklijsten DL 6073/DL 8073 in 
combinatie met het opzetkanaal is een glasdikte van mi-
nimaal	≥	18	mm	toe	te	passen.

Glasondersteuningen / glasblokjes

• Bij een glasdikte van 18 mm kan de glasondersteu-
ning GH 6073 ingebouwd worden.

• Omdat de deklijst centraal in de sponningsruimte 
steekt botsen de glasondersteuningen GH 6071 en 
GH 6072 met de deklijst.

• Om dit op te lossen kan een speciale glasondersteu-
ning gemaakt worden, indien deze ingekort word 
en door een opgelegde aluminium plaat versterkt 
wordt. De aluminium plaat moet 3 mm dik zijn en 
moet vastgezet worden. Let er op, dat er genoeg 
plaats over blijft voor de glasblokjes.

• Alternatief is de deklijst ter plaatse van de glasonder-
steuning uit te sparen.

• Bij toepassing van de HJ 6071 en GH 6072 bedraagt 
de	glasdikte	d	≥	28	mm.	

• In alle situaties is er voor de ondersteuning van de 
glaspanelen glasblokjes volgens de geldende richt-
lijnen in te bouwen, dit om een veilige en werkzame 
afdracht van de glasgewichten te garanderen.

Kolom

3.2
17

AK-H_3.2_025.dwg

bijv.	Z	0249

Afdekdoppen 
Z	0089

bijv. GD 6174

bijv. DL 6073
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Platte afdeklijst DL 6073 / DL 8073
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Ligger

Platte afdeklijst en 
Glasondersteuning GH 6073

Platte afdeklijst en 
Glasondersteuning GH 6071/GH 6072

Platte afdeklijst en 
Glasondersteuning GH 6071/GH 6072

GH 6073

Afdekdop,	bijv.	Z	0089

bijv. DL 6073

bijv. GD 6175

AK-H_3.2_025.dwg

DL 6073/DL 8073 
volgens de lengte van 
de glasondersteuning 

uitsparen

GH 6071/GH 6072

bijv. GD 6071, ingekort

Verstevigingsplaat
Aluminium t = 3mm
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Montage van sponningisolatoren

Bij toepassing van de sponningisolatoren wordt de warm-
tedoorgang	sterk	gereduceerd.	De	zeer	effectieve	spon-
ningisolatoren zijn voorzien van een permanent hechten-
de	HOTMELT.	Afhankelijk	van	de	situatie	bij	de	montage	
kan de sponningisolator direct op de afdeklijst/onderlijst 
worden gelijmd of in de holle sponningsruimte worden 
gelegd en dan met de afdeklijst/onderlijst in de juiste 
positie gedrukt worden.

Het gebruik van sponningisolatoren bij de afdeklijsten DL 
6073 / DL 8073 moet per situatie worden getest

In combinatie met de sponningisolatoren worden altijd 
tweedelige buitenafdichtingen gebruikt:

• Systeembreedte 60 mm 
inzetdiepte 15 mm - buitenafdichting GD 1932 
met	sponningisolator	Z	0607	resp.	Z	0608 

• Systeembreedte 80 mm 
inzetdiepte 20 mm - buitenafdichting GD 1932 
met	sponningisolator	Z	0605	resp.	Z	0606	Spon-
ningisolator passend bij sponningsbreedte op 
aanvraag.

Noot:
Let	erop	dat	de	liggerflap	bij	de	montage	van	de	spon-
ningisolatoren correct is geplaatst!

Sponningisolator
Breedte "B"
(=sponnings-
breedte)

Hoogte "H"

Z	0608	 
Sponningisolator 30/26 30 mm 26 mm

vanaf glasdikte 32 mm
Z	0607 
Sponningisolator 30/42 30 mm 42 mm

vanaf glasdikte 48 mm

Sponningisolator
Breedte "B"
(=sponnings-
breedte)

Hoogte "H"

2	x	Z	0606
Sponningisolator 20/26 40 mm 26 mm

vanaf glasdikte 32 mm
2x	Z	0605
Sponningisolator 20/42 40 mm 42 mm

vanaf glasdikte 48 mm

Systeembreedte 60 mm

Systeembreedte 80 mm

AK-H_3.2_027.dwg
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Voorbeelden voor de inbouw van sponningisolatoren

Montage van sponningisolatoren

Systeembreedte 60 mm

Systeembreedte 60 mm

Systeembreedte 80 mm

Systeembreedte 80 mm

GD	1932 GD	1932

Z	0608
Sponningisolator 30/26

2	x	Z	0606
Sponningisolator 20/26

GD	1932GD	1932

2x	Z	0605
Sponningisolator 20/42

Z	0607
Sponningisolator 30/42

AK-H_3.2_027.dwg
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Dwarsdoorsneden systeem

Voorbeelden:

Constructie

AK-H_3.3_001.dwg

Verticale beglazing
Kolommen verborgen schroeven

Verticale beglazing
Kolommen platte afdeklijst DL 6073

Verticale beglazing
Ligger zichtbare schroeven

Verticale beglazing
Ligger zichtbare verzonken schroefkoppen
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Dwarsdoorsneden systeem

Voorbeelden:

Constructie

AK-H_3.3_001.dwg

Verticale beglazing
Kolommen zichtbare verzonken schroefkoppen

Verticale beglazing
Kolommen zichtbare schroeven

Verticale beglazing
Ligger afgedekte schroeven

Schuine beglazing
Ligger zichtbare schroeven
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Op kwetsbare plaatsen zoals bij beglaasde gevelhoeken 
moet vooral op voldoende warmte-isolatie worden gelet 
om koudebruggen en condensvorming te voorkomen. 
Met warmtestroomberekeningen kan het werkelijke 
warmteverlies worden bepaald.

Gevelhoekconstructie 

Buitenhoek

Binnenhoek

AK-H_3.3_002.dwg

AK-H_3.3_003.dwg
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Met speciale afdichtingen kan een polygoonachtige con-
structie van gevelkolommen worden gerealiseerd. Voor 
convexe	 (bolvormige)	 glasvlakken	 kan	 gekozen	 worden	
uit	een	hoek	van	3°	tot	15°.	Bij	concave	(holronde)	vlak-
ken	kan	de	hoek	variëren	van	3°	tot	10°	.

Let op!
Houd u aan de minimale inzetdiepte, 
bijv.	≥	15	mm	voor	systeem	60!

Uitvoerbaarheid afhankelijk van de glasdikte,
inzetdiepte van het glas en hoek geometrisch controle-
ren!

Polygone (meerhoekige) gevel

AK-H_3.3_004.dwg
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Dakrand met glasdakaansluiting

• Afhankelijk van de liggerconstructie, een uitvoering 
met of zonder dakgoot, en de keuze tussen overlap-
pende of aansluitende afdeklijsten, kunnen verschil-
lende uitvoeringen worden gerealiseerd. 

• Bij alle uitvoeringen moet er steeds op worden gelet 
dat het condenswater en het vocht bij de dakgoot 
consequent worden afgevoerd.

Uitvoering met overlappende glaspanelen

• Bij een uitvoering met overlappende glaspanelen 
moet erop worden gelet dat er een UV-bestendig 
glasrandcomposiet	 wordt	 gekozen.	 Deze	 (meestal	
op	 siliconenbasis	 gemaakte)	 randcomposietsyste-
men kunnen vanwege hun beperkte gasdichtheid 
niet de hoge waarden van de warmte- en geluidsiso-
latie bereiken als de gangbare systemen en daarom 
moeten er in de randzones aanvullende afdichting-
constructies worden aangebracht. 

• Onze warmtetechnische berekeningen laten zien dat 
bij overlappende glaspanelen in vergelijking tot af-
gedekte glaskanten een enigszins ongunstigere ver-
schuiving van de isothermen plaatsvindt.

• Zogeheten	"Stufenglasscheiben"	(getrapte	glaspane-
len waarbij een van de glasplaten over het kader 
doorloopt)	moeten	ook	statisch	zodanig	worden	be-
rekend dat de windbelasting in overeenstemming is 
met de gereduceerde invatting. 

• De extra optredende thermische belasting van 
getrapte glaspanelen moet door toepassing van 
thermisch	 versterkt	 glas	 (TVG,	 ESG)	 voor	 het	 bui-
tenglaspaneel worden opgevangen.

• Bij vlakke dakhellingen moet de voorkeur worden ge-
geven aan overlappende glaspanelen, omdat daar-
mee een onbelemmerde waterafvoer bij de dakgoot 
wordt bereikt.

Voorbeeld 1: 

Uitvoering met overlappende glaspanelen

AK-H_3.3_005.dwg
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Dakgoot met glasdakaansluiting en uitvoe-
ring met doorlopende afdeklijsten

• Horizontale onderlijsten belemmeren de vrije afvoer 
van regenwater en vuil. 

• Afdeklijsten met schuine randen reduceren de op-
hoping voor de afdeklijst. 

• Bij het glasdak moet ook de buitenafdichting exact 
worden afgedicht. 

• Op de RVS-plaatjes van onze kolom-liggerafdichtin-
gen is een butyllaagje aangebracht. Samen met deze 
producten heeft de glasinvatting een hoge veiligheid 
omdat de onderlijst aan vier zijden is afgedekt. 

• Let er altijd op dat er in de binnenafdichting een vrije 
doorgang is zodat het vocht onbelemmerd kan wor-
den afgevoerd. 

Voorbeeld 2: 

Uitvoering met doorlopende afdeklijsten

• Om de waterafvoer en de uitzetting bij een grote 
warmtetoename beter te reguleren, moeten de af-
deklijsten van de ligger bij de kolom-liggerverbinding 
met 5 mm worden ingekort. De stotende afdichtin-
gen moeten daarentegen aansluitend plat tegen el-
kaar en met een beetje overmaat worden ingepast. 
Open uiteinden van de liggerafdeklijsten moeten 
worden afgedicht.

Noot:

Vanwege de verhoogde thermische belasting op het dak 
adviseren wij om bij grotere systeemlengtes en voor-
al bij spanten bij voorkeur verborgen schroeven in de 
door u gekozen klemlijsten te gebruiken. De niet-ge-
bruikte gaten in de onderlijst moeten worden afgedicht.

AK-H_3.3_006.dwg

3.3
2
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Dakrand met glasdakaansluiting en uitvoe-
ring met dakgoot

• De	druiplijst	(of	dakgoot)	moet	zelfdragend	worden	
geconstrueerd en moet zodanig worden geplaatst, 
dat de belasting door het eigen gewicht, het water of 
ijs niet tot vervormingen leidt die een directe belas-
ting op de glasgevel tot gevolg hebben. 

• Overlopend water mag niet in de constructie terecht-
komen. Behalve de gootvormige, naar buiten geleide 
spantafdichting zorgt ook de via de foliegeleidings-
plaat geconstrueerde dampwerende afsluiting voor 
de afvoer van het condenswater.

Voorbeeld 3: 

Uitvoering met dakgoot

AK-H_3.3_007.dwg
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Nokconstructie

• Bij de nokconstructie moet erop worden gelet dat de 
afdeklijsten van de spant onder de nokkap worden 
getrokken. 

AK-H_3.3_008.dwg
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Folies voor de aansluiting op het gebouw

• De aansluiting van beglazingen op het gebouw ver-
eist om veel redenen een doordachte constructie.

• Als het vocht uit de binnenruimten op de warmte-
bruggen condenseert, kan er schade ontstaan.

• Warmtebruggen moeten worden voorkomen en dat 
geldt ook voor de mogelijkheid dat warme lucht uit 
de ruimte te ver in de constructie respectievelijk in 
het bouwwerk doordringt.

• De noodzakelijke dampafsluitingen met aansluitfolies 
die geen damp doorlaten, moeten zo ver mogelijk 
in de binnenruimte worden aangebracht. Daarmee 
wordt voorkomen dat de constructie met condens-
vocht uit de binnenruimte wordt doortrokken.

• Een extra folie voor regendichtheid moet absoluut 
dampdoorlatend zijn. Alleen wanneer deze folie 
een	waterdampdiffusieweerstand	μ	van	maximaal	μ	
= 3000 heeft, is een droge constructie in de over-
gangszone gewaarborgd.

3.3
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Ankerpunt van de gevel

• De gecontroleerde vochtafvoer uit de sponnings-
ruimten is alleen gegarandeerd als de afdichtingen 
elkaar zodanig overlappen dat er geen vocht onder 
de afdichtingen respectievelijk de folies terecht kan 
komen.

• De folie moet als vochtafsluiting tot onder de ligger-
afdichting worden gelegd en op de staalconstructie 
worden	 vastgeklemd.	 Overeenkomstig	 DIN	 18195	
moet de afdichting minimaal 150 mm boven de wa-
tervoerende laag worden geleid.

• De folie moet aan de vochtafsluiting van het gebouw 

3.3
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worden vastgelijmd volgens de vereisten in DIN 
18195.

• De ventilatie in de sponningsruimten gebeurt via de 
open uiteinden van de verticale afdeklijsten.

• Wel moet worden gelet op een dampdichte uitvoe-
ring van de aansluiting.

• De bevestiging van de kolom moet voldoen aan de 
statische eisen. De vereiste hart- en randafstanden 
van de deuvels in de bodemplaten en het gebouw 
moeten worden aangehouden.

Voorbeeld 1: 

Bevestiging middenkolom op bodemplaat

AK-H_3.3_009.dwg
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Ankerpunt van de gevel

• De warmte-isolatie in het gebied van de aansluiting 
moet zodanig worden uitgevoerd dat koudebruggen 
worden voorkomen.

• Stalen elementen moeten ook in verborgen con-
structies van voldoende corrosiebescherming wor-
den voorzien.

• Beschermplaten tegen weersinvloeden moeten in 
overeenstemming met de bouwtechnische eisen 
worden uitgevoerd. Let erop dat er voldoende ach-
terventilatie bestaat.

3.3
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Voorbeeld 2: 

Bevestiging middenkolom voor bodemplaat

AK-H_3.3_011.dwg
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Aansluiting voor etageplafond

• Afhankelijk van de eisen worden de kolommen door-
lopend als "meervelddragers" geconstrueerd, of per 
verdieping gescheiden. 

• De redenen voor een scheiding per etage kunnen 
zijn: mogelijke verzakkingen van de constructie, 
brandbeveiliging, geluidsisolatie enz. 

• Als de niet doorlopende kolomverbinding wordt toe-
gepast om de krimp en uitzetting op te vangen, moet 
niet alleen rekening worden gehouden met de ver-
eiste spelingruimten van de kolom, maar ook met de 
inschuifmogelijkheden van de montage-elementen. 

• De wijze waarop de constructie van de kolomverbin-
ding en de invatting wordt uitgevoerd moet worden 

3.3
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bepaald in overeenstemming met het statisch bere-
kende basissysteem en de constructie bepaalt de 
keuze en de positionering van losse en vaste verbin-
dingen, het soort schroefverbinding, aansluitstukken 
en de bevestiging aan het betonnen plafond.

• Bij doorlopende kolommen en bijbehorende invat-
tingen werkt statisch het principe van de meerveld-
drager. De doorbuigingen door horizontale krachten 
zijn geringer. Het vereiste traagheidsmoment wordt 
bijvoorbeeld bij de 2-velddrager met gelijke veldleng-
ten ten opzichte van de 1-velddrager met de factor 
0,415 verminderd. Maar er moeten altijd spannings- 
en stabiliteitsproeven resp. -berekeningen worden 
uitgevoerd.

Voorbeeld: 

Per etage gescheiden kolommen

In dit voorbeeld worden de horizontale en verticale 
lasten in de aanwezige plafondconstructie per etage 
verdeeld.

AK-H_3.3_012.dwg
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Aansluiting op het plafond

• Bij de aansluitingen op het gebouw moet rekening 
worden gehouden met de bewegingen die kunnen 
optreden. 

• Behalve de lengte-uitzettingen als gevolg van de tem-
peratuur moet rekening worden gehouden met alle 
lengte-uitzettingen en bewegingen bij alle contact-
punten op het gebouw. 

• Extra belastingen door torsie moeten worden voor-
komen.

3.3
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AK-H_3.3_013.dwg
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Aansluitingen op het gebouw

Aansluiting van de gevel op de attiek 
(overkragende dakrand)

AK-H_3.3_014.dwg
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Aansluitingen op het gebouw

Aansluiting op de dakrand van het gebouw

• Deze aansluiting is geschikt voor glasdaken, die als 
daklicht	 (lichtkoepel)	 op	 het	 gebouw	 worden	 ge-
plaatst. Dit kunnen ook zadeldaken, lessenaarsda-
ken, piramidedaken of boogdaken zijn.

AK-H_3.3_015.dwg



S T A B A L U X 

Stabalux AK-H  Constructie 15.03.17 84

Stabalux AK-H
Constructie

3.3
3

Aansluitingen op het gebouw

Nokaansluiting op de muur

• Bij nokaansluitingen moet zeer goed op de damp-
dichtheid worden gelet. Warme lucht met vocht komt 
bij een niet goed afgedichte constructie in de koude-
re zones en kan de verbindingsconstructie en dus 
ook het gebouw door vochtafsluiting beschadigen. 

• Aan de buitenzijde moeten in de kolom-liggerver-
binding	 altijd	 de	 RVS-afdichtingsplaatjes	 Z0601	 of	
Z	0801	(beide	voorzien	van	een	butyllaagje)	worden	
ingebouwd. 

AK-H_3.3_016.dwg
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Aansluitingen op het gebouw

Horizontale muuraansluiting bij een  
composietsysteem voor warmte-isolatie

AK-H_3.3_017.dwg
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Montage van ramen en deuren

Bij de glasvliesgevels en glasdaken van Stabalux kunnen 
vrijwel alle soorten bouwelementen worden gebruikt. Alle 
gangbare raam- en deursystemen van staal, aluminium, 
hout of kunststof kunnen gemonteerd worden. Voor de 
deur- en raamkozijnen moeten de bijbehorende kader-
profielen	 van	 de	 betreffende	 raam-	 en	 deurfabrikanten	
worden	gekozen.	Als	er	geen	profielen	met	de	geschikte	
invoerranden verkrijgbaar zijn, kunnen alternatieve in-
voerelementen uit de onderstaande voorbeelden worden 
gekozen. De ramen worden net zoals glaselementen op 
glassteunen in de gevel gezet, met glasblokjes onder-
steund en vervolgens tegen wegschuiven geborgd.

AK-H_3.3_018.dwg

Inzetraam	–	liggerdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda WS 075 IS

Inzetraam	–	kolomdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda WS 075 IS
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Montage van ramen en deuren

AK-H_3.3_019.dwg

Inzetraam	–	liggerdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda WS 075

Inzetraam	–	kolomdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda WS 075
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Montage van ramen en deuren

AK-H_3.3_020.dwg

Inzetdeur buitendraaiend - liggerdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda DS 075

Inzetdeur	buitendraaiend–	kolomdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda DS 075
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Montage van ramen en deuren

AK-H_3.3_021.dwg

Inzetdeur	binnendraaiend	–	liggerdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda DS 075

Inzetdeur	binnendraaiend–	kolomdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda DS 075
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Montage van ramen en deuren

AK-H_3.3_022.dwg

Inzetraam	–	liggerdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda 110

Inzetraam	–	kolomdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Lambda 110
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Montage van ramen en deuren

AK-H_3.3_023.dwg

Inzetraam	–	liggerdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Volato M

Inzetraam	–	kolomdoorsnede
Systeem: HUECK
Serie Volato M
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AK-H_3.3_024.dwg

Dakvenster gelijkliggend
Systeem: HUECK
Serie: 85E

Aandrijving overeenkomstig
systeemwaarden
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AK-H_3.3_025.dwg

Inzetraam	–	liggerdoorsnede
Systeem: Hahn
Serie:	Lamellenraam	S9-iVt-05

Inzetraam	–	kolomdoorsnede
Systeem: Hahn
Serie:	Lamellenraam	S9-iVt-05
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AK-H_3.3_026.dwg

Inzetraam	–	liggerdoorsnede
Hout

Inzetraam	–	kolomdoorsnede
Hout


