
     

Noviton Prefab is onderdeel van Benjamin-Prefab B.V. te Almelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerkingsvoorschriften 
 

 

VOOR 

 

HOUTEN GEVELELEMENTEN (kozijnen) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviton Prefab  

Ootmarsumseweg 12,  

7615 PL Harbrinkhoek  

 

Telefoon:  0546 760 900  

E-mail:  info@noviton.nl 

Website: www.noviton.nl 

 

 
  



    

Vverwerkingsvoorschriften Noviton Prefab kozijnen Voorgaande versie d.d. 1-10-2013 

Pagina 2 van 28 versie d.d. 2-9-2015 

 

Inhoud 

1 Inleiding 4 

2 Transport, lossen en opslag: Concepten I en II 4 

2.1 Transport (producent)..............................................................................................................................4 

2.2 Lossen & Transport op de bouwplaats. ....................................................................................................4 

2.3 Opslag op de bouwplaats. ........................................................................................................................4 

3 Verwerken en beschermingsmaatregelen op de bouw: Concepten I en II 5 

3.1 Verwerken (stellen) ................................................................................................................................5 

3.2 Doormetselen ........................................................................................................................................5 

3.3 Stijfheid en ondersteuning ...................................................................................................................5 

3.4 Beschermende maatregelen na het stellen .........................................................................................5 

4 Aansluitingen tegen bouwkundig kader: Concepten I en II 6 

4.1 Voorkomen capillair vorming ...............................................................................................................6 

4.2 Verankering ............................................................................................................................................6 

4.3 Lucht – en waterdichting ......................................................................................................................7 

4.4 Terrein aansluiting.................................................................................................................................7 

4.5 Toepassingsgebied .................................................................................................................................8 

5 Koppelen van kozijnen op de bouw: concepten I en II 8 

5.1 Water- en luchtdichting ........................................................................................................................8 

5.2 Bevestiging .............................................................................................................................................8 

6 Draaikiep ramen en deuren 10 

6.1 Bediening van het draaikiep-beslag .................................................................................................... 10 

6.2 Nastellen van de beslagdelen .............................................................................................................. 10 

6.3 Gebruiksaanwijzing van het draai-val beslag ...................................................................................... 13 

6.4 Verzorging- en onderhoudsvoorschriften ......................................................................................... 13 

6.5 Vervanging van onderdelen ................................................................................................................. 13 

7 Deuren: Concepten I en II 14 

7.1 Opslag ................................................................................................................................................... 14 

7.2 Inhangen op de bouw niet in opdracht van de timmerfabriek. ............................................................... 14 

7.3 Inhangen op de bouw .......................................................................................................................... 14 

7.4 Bediening deuren met kruk- of sleutelbediende meerpuntsluitingen ..................................................... 14 

7.5 Beglazen en afwerken .......................................................................................................................... 15 

8 Laag reliëf onderdorpels: Concepten I en II 15 

8.1 Transport en opslag op de bouwplaats .............................................................................................. 15 

8.2 Stellen en beschermen van laag reliëf dorpels in de bouw ........................................................... 15 



    

Vverwerkingsvoorschriften Noviton Prefab kozijnen Voorgaande versie d.d. 1-10-2013 

Pagina 3 van 28 versie d.d. 2-9-2015 

8.3 Aansluiting bouwkundig kader. ......................................................................................................... 15 

8.4 Onderhoud ........................................................................................................................................... 16 

9 Beglazen: Concepten I en II 17 

9.1 Voor aanvang beglazen: ....................................................................................................................... 17 

9.2 Beglazen ............................................................................................................................................... 17 

9.3 Steun- en stelblokjes ........................................................................................................................... 17 

9.4 Luchtdichting........................................................................................................................................ 18 

9.5 Maximale glaspakket diktes ................................................................................................................ 19 

9.6 Ventilatieroosters in draaiende delen ................................................................................................ 19 

9.7 Bevestigingsmiddelen ......................................................................................................................... 20 

10 Afwerken en onderhoud schilderwerk: Concepten I en II 20 

10.1 Voor aanvang afschilderen .................................................................................................................. 20 

10.2 Uiterste termijn  afwerken ................................................................................................................... 20 

10.3 Minimale droge laagdikte ...................................................................................................................... 20 

10.4 Afschilderen ........................................................................................................................................... 20 

10.5 Onderhoud schilderwerk .................................................................................................................... 21 

11 Overig onderhoud 24 

11.1 Schoonmaken van het glas en de kozijnen. ........................................................................................ 24 

11.2 Onderhoud kitwerk (jaarlijks inspecteren) ......................................................................................... 24 

11.3 Aluminium- en kaderprofielen ............................................................................................................ 24 

11.4 Hang- en sluitwerk ............................................................................................................................... 24 

12 Beglazen: Concepten I en II 25 

12.1 Toe te passen glas ................................................................................................................................ 25 

12.2 Beglazingssysteem + bevestiging glaslatten.......................................................................................... 25 

12.3 Ventilatieroosters ................................................................................................................................. 25 

13 Bevestigingsmiddelen/ beslag hang- & sluitwerk: Concepten I en II 26 

13.1 Bevestigingsmiddelen ......................................................................................................................... 26 

13.2 Beslag ................................................................................................................................................... 26 

14 Deuren: Concepten I en II 27 

14.1 Inhangen op de bouw .......................................................................................................................... 27 

14.2 Maximale naadbreedten ........................................................................................................................ 27 

 
  



    

Vverwerkingsvoorschriften Noviton Prefab kozijnen Voorgaande versie d.d. 1-10-2013 

Pagina 4 van 28 versie d.d. 2-9-2015 

1 Inleiding 

 Deze publicatie bevat de algemene voorschriften voor het op correcte wijze verwerken van de onder 

KOMO attest-met-productcertificaat geproduceerde “Houten gevelelementen” van de afnemer op de 

bouwplaats. Samen met de project specifieke informatie van Noviton Prefab, zoals details, bevestigingen 

en verankeringen (het bevestigingsplan) en hijsinstructie vormt deze publicatie het project specifieke 

verwerkingsvoorschrift voor het betreffende project. De project specifieke informatie maakt integraal 

onderdeel uit van dit verwerkingsvoorschrift. 

 De verwerker van de elementen dient zich daarbij te vergewissen van de laatste stand van 

kwaliteitsverklaringen, voorschriften, materiaalspecificaties, etc. 

2 Transport, lossen en opslag: Concepten I en II 

2.1 Transport (producent) 

- Laden op houten regels. 

- Rechtstandig transporteren (onderzijde op houten regel) 

- Afbinden met sjorbanden, zodanig dat beschadigingen worden voorkomen 

- Afdoende beschermen tegen weersinvloeden, beschadigingen e.d. 

2.2 Lossen & Transport op de bouwplaats. 

- Lossen pakket / transportjuk met kraan, d.m.v. aanhaken hijsogen, welke zijn aangebracht aan pakket 

of transportjuk. 

- Lossen & Transport met shovel of heftruck dient met de nodige zorg te geschieden, zodanig dat 

beschadigingen worden voorkomen. 

- Individuele kozijnen met kraan, d.m.v. aanhaken hijsbandjes welke aan de kozijnen zitten. 

- Rechtstandig lossen en transporteren (evenaar of gelijkwaardig). 

2.3 Opslag op de bouwplaats. 

- Verticaal op houten balken vrij van de grond en/of water;  

 onverharde ondergrond : min. 30 cm. 

 verharde ondergrond : min. 10 cm 

- Bij voorkeur binnen in een ruimte die zodanig is geconditioneerd 

dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft 

- Ondergrond droog en vlak, bij voorkeur verhard. 

- Rondom beschermen tegen zon, regen- of sneeuwval. 

- Indien onder dekzeilen, zodanige ruimte tussen dekzeil en het 

timmerwerk dat natuurlijke droging mogelijk is. 

- Geen lood omslaan tegen houten onderdorpels i.v.m. blijvende 

vochtbelasting. 

- KOZIJNEN NOOIT PLAT OF IN HET WATER OPSLAAN!! 
 
 
 

Lossen van kozijnen d.m.v. aanhaken hijsogen aan 
pakket of transportjuk. 
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3 Verwerken en beschermingsmaatregelen op de bouw: Concepten I en II 

3.1 Verwerken (stellen) 

-  Aanbrengen beperkt aantal draadnagels binnen de glaslijn t.b.v. stellen alleen toegestaan indien de 

ontstane gaten later afdoende worden gerepareerd. 

-  Stelhout zodanig aanbrengen dat dit niet leidt tot capillairvorming (zie tekening 1) 

-  Tijdens het stellen dient er controle plaats te vinden op de hang- en sluitnaden van de draaiende 

delen. Deze dienen evenwijdig te lopen met de boven- of tussendorpel. Fixatie-blokjes aan de boven- 

en onderkant dienen dan spelingsvrij te zijn. 

 

 

 

 

 

 

Afstandhouder 

 

Tekening 1 

3.2 Doormetselen 

Doordat tijdens het metselen de steen telkens tegen de stijl van het gestelde 

kozijn wordt gedrukt bestaat de kans dat deze krom gaat staan, dit wordt ook wel 

doormetselen genoemd. Om dit doormetselen te voorkomen is het van groot 

belang het volgende in acht te nemen. 

 

Het verwijderen van onderstaande is pas toegestaan nadat het kozijn volledig is 

ingemetseld: 

-  In de timmerfabriek aangebrachte zgn. “doormetsel-latten” in de dag of  

sponning van het kozijn. (zie foto). 

-  In de timmerfabriek ingehangen draaiende delen. 

-  In de timmerfabriek aangebrachte fixatie-blokjes welke zich bevinden tussen 

het draaiend deel en het kozijn. 

3.3 Stijfheid en ondersteuning 

-  Vervorming ten gevolge van doormetselen mag niet meer dan 0.5 mm per m1 bedragen. 

-  Houten onder- en bovendorpels voldoende ondersteunen om doorbuiging te voorkomen. Bij 

toepassing laag reliëf dorpels volledige ondersteuning (hoofdstuk 8.0) 

3.4 Beschermende maatregelen na het stellen 

-  Door de timmerfabriek aangebrachte beschermende maatregelen zoals beschermstroken op 

kozijnstijlen toegangsdeuren en liggende delen (Concept II) zo lang mogelijk handhaven, dan wel zelf 

beschermende maatregelen treffen t.b.v. voorkoming van vervuiling (valspecie) en beschadigingen 

van sponningen en Hang- en sluitwerk. Val- en voegspecie direct verwijderen. Bij verwijderen 

zorgvuldigheid in acht nemen zodat er geen beschadigingen optreden. 

-  Beschermfolie t.p.v. opgebouwde glazen paneelconstructies vlak voor het beglazen verwijderen. 

-  Zo spoedig mogelijk aanbrengen van vakvullingen, zoals glas, beplating of draaiende delen volgens de 

daarvoor geldende voorschriften en direct afstoppen van spijkergaatjes e.d. 

-  Geen steigeronderdelen e.d. aan de kozijnen bevestigingen en geen kortelingen op horizontale delen 
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van kozijnen laten steunen. 

-  Het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen aan het grond- en afwerksysteem, onderdelen of 

halfproducten. 

-  Zorgvuldig uitnemen van tijdelijk aangebrachte halfproducten (b.v. roosters) en deze op een correcte 

manier opslaan en monteren. 

-  Indien nodig, de tijdelijk aangebrachte (evt. beschermende) materialen zorgvuldig verwijderen m.u.v. 

van de in hoofdstuk 2.2 omschreven “doormetsel-latten”. 
 

4 Aansluitingen tegen bouwkundig kader: Concepten I en II 

4.1 Voorkomen capillair vorming 

- Bij aansluitingen van het kozijn op het bouwkundig kader dienen smalle naden (capillairen) worden 

voorkomen. 

- Bij het aanbrengen van raamdorpelstenen, waterslagen en/of dorpels onder de kozijnen mag de 

onderzijde van de onderdorpel niet worden gebruikt als stelregel. De raamdorpelstenen dienen 

evenals aluminium waterslagen en betondorpels minimaal 5 mm. vrij blijven van de onderdorpel om 

te voorkomen dat het water wordt opgezogen (vorming van capillairen). 
 

 

4.2 Verankering 

- Kozijnstijlen en bovendorpels moeten verankerd worden aan het bouwkundig kader, aan de 

binnenzijde van de thermische isolatie. 

- Verankering van laagreliëfdorpels volgens hoofdstuk 8. 

- Houten onderdorpels voldoende ondersteunen en verankeren: 

 Glas & raamkozijnen:  min. 100mm en max. 300mm uit hoek en max. 750mm onderling.  

 Deurkozijnen:  min. 100mm en max. 150mm uit de hoek en max. 300mm onderling.  

- Verankeringsmiddel:  Ankers:  lengte minimaal 150 mm. Diameter minimaal 6 mm. 

   Strippen:  lengte minimaal 150 mm. Dikte minimaal 4 mm.  

   Hoekstaal: lengte minimaal  40 mm. Dikte minimaal 2 mm. 

- De verankeringsmiddelen en de eventuele bevestigingsmiddelen dienen corrosie vast te zijn. 

- Positie verankeringsmiddel: volgens tabel A.  
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Tabel A Plaats van verankeringsmiddelen in stijlen en bovendorpels 

Breedte/hoogte Afstand verankeringsmiddel tot 
hoek 

Onderlinge afstand 
verankeringsmiddelen kozijn Minimaal maximaal minimaal maximaal 

< 450 mm. 100 mm 150 mm. 100 mm - 
> 450 mm. 150 mm. 300 mm. 150 mm. 750 mm. 

 
- De bevestiging dient een geringe werking van het hout op te kunnen vangen en vervormingen in 

omrandingsconstructies mogen geen nadelig invloed en/of belasting op het gevelelement 

uitoefenen. 

- Verankering aan woning scheidende muren zodanig uitvoeren dat flankerend geluidsoverdracht 

wordt voorkomen. 

4.3 Lucht – en waterdichting 

- Tussen de spouwlat en het bouwkundig kader dient de aannemer een rondgaande luchtdichting in 

één vlak toe te passen. ( b.v. een comprimerend cellenband) 

- Bovenaansluitingen dienen beschermd te worden met een waterdicht materiaal (bijv. bladlood of 

lateislabbe min. 15mm overlap op de bovendorpel van het kozijn) van voldoende hoogte (min. 

150mm opzetten tegen binnenspouwblad) en overlengte (links + rechts min. 150mm). Zie ook 

onderstaande tekening. 

- Aansluiting rond kozijn onder een verticale middellijn onder hoek ≥ 30° tenminste 100 mm br. 

- Aansluiting van te koppelen delen volgens hoofdstuk 5.1 

- Opm. : een goede waterdichting is niet/nooit mogelijk zonder een goede en juiste luchtdichting 
 

4.4 Terrein aansluiting 

Laag gelegen onderdorpels: 

De onderzijde van de houten onderdorpel dient minimaal  50 mm bij loofhout (Klasse A of Oregon Pine) 

en minimaal  300mm bij naaldhout (klasse B) vrij te blijven van het, in de praktijk vaak nog ongewisse, 

watergedragen vlak c.q. bestrating. 

 

Indien de bestrating, het terras of gazon wordt aangelegd tot onderkant (zo niet hoger) van de 

onderdorpel zijn de vaak aanzienlijke schadelijke gevolgen niet voor verantwoording va de 

timmerfabrikant. 

 

Daar de bewoner vaak zelf zorgt voor de bestrating of beplanting is het wenselijk om de bewoner te 

attenderen op het feit dat er geen enkele aanspraak gemaakt kan worden op enige vorm van garantie 
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(KOMO, SGT, eigen), indien de onderdorpel niet minimaal 50 mm. wordt vrijgehouden van het maaiveld. 

4.5 Toepassingsgebied 

De aansluitingen van kozijnen op het bouwkundig kader hebben betrekking op de volgende 

bouwsystemen. 

- stenen spouwmuurconstructies met isolatiemateriaal in de spouw; 

- spouwmuurconstructies met isolatiemateriaal in de spouw en een houten gevelbekleding; 

- spouwmuurconstructies met een houten binnenspouwblad; 

- houtskeletbouw. 

5 Koppelen van kozijnen op de bouw: concepten I en II 

5.1 Water- en luchtdichting 

- Bij de aansluiting van te koppelen delen dienen de naden aan de buitenzijde van de kozijnen 

waterdicht te worden afgesloten (kit op rugvulling). Deze waterdichting dient voor onderhoud 

bereikbaar te zijn. Aan de binnenzijde dient de koppeling voorzien te zijn van een luchtdichting. (zie 

tekening 1 en 2) 

 

Tekening 1: Principe  horizontale koppeling 
 

 
 

Tekening 2: Principe verticale koppeling 
 

 

5.2 Bevestiging 

- De stijlen of dorpels van de gekoppelde kozijnen dienen binnen de glaslijn d.m.v. schroeven van 

minimaal Ø 5 mm. aan elkaar verbonden te worden. 

- Elke schroef dient ten minste op 400 mm. vanuit de verbinding te worden gezet. De onderlinge 

afstand van de schroeven is min. 500 mm. en max. 700 mm. 

- De vervorming in de lengte van de stijlen of dorpels mag niet meer dan 0.5 mm per m1 bedragen. 
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 Bij koppeling van meerdere kozijnen dient in het bouwkundig kader rekening gehouden te worden 

met de werking van de kozijnen. 

- Maximale totaallengte van de in de lengte te koppelen kozijnen zonder extra achter-constructie is 4,5 

m1 bij een hoogte van 2,7 m1 met een maximum van 6 (tussen)stijlen en een maximum oppervlak 

van 12,5 m2. 

- Maximaal aantal te stapelen kozijnen is 2 verdiepingen met een maximum van 12,5 m2. 

- Maximale breedte gestapelde kozijnen per houtafmeting zonder extra achter-constructie:  

 Afm. 67 x  90mm:  1750mm 

 Afm. 67 x 102mm:  1900mm  

 Afm. 67 x 114mm:  2100mm  

 Afm. 67 x 139mm:  2350mm 

Kozijnen welke breder zijn moeten extern en door derden aanvullend worden verstijfd. 
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6 Draaikiep ramen en deuren 

6.1 Bediening van het draaikiep-beslag 

 
Kiepstand: 
Voor constante ventilatie van de ruimte. 
Indien optie : Kruk op 45° extra ventilatiestand. 
 
Draai-stand: 
Voor korte, krachtige ventilatie of voor het reinigen van het glas. Raam niet 
onbewaakt laten!! 
 
Gesloten- stand: 
Indien ruimte voor lagere tijd onbewaakt is cq. geen ventilatie gewenst is. 

6.2 Nastellen van de beslagdelen 

Het beslag is zodanig geconstrueerd dat de belasting op het beslag is berekend incl. het gewicht van de 

beglazing. Het beslag is gemonteerd in een zogenaamde neutraal stand. Nadat het raam op de juiste 

wijze is voorzien van glas (zie Hoofdstuk 9) dient het beslag door de afnemer te worden schoongemaakt, 

gecontroleerd en eventueel te worden nagesteld. 
 
 Controleer de diagonalen van het raam en het kozijn. 
 Controleer de werking van het beslag. 

• Werkt het beslag? 
• Bewegen alle nokken? 
• Staan de nokken in neutrale stand? 

 Controleer of het raam recht in het kozijn hangt door potlood streepjes te zetten op de hoeken. 
  

Instellen van de aanpersdruk 
van speun kozijndeel 
 
Aanpersdruk 
  +/- 0,8 mm 

 

Instellen van speun raamdeel 
 
Hoogte 
+2mm/-1mm 
 
Zijdelings 
+2mm/-1mm 
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Instellen van de schaar 
 
Links/Rechts 
+3mm/-1mm 
 
Aanpersdruk 
   +/- 1mm 

 
 

Verstelling raam: 
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 Indien het raam en het kozijn goed zijn, maar het raam niet goed functioneert, verwijder dan 1 voor 1 de 

sluitplaatjes tot het probleem opgelost is en onderneem rechte actie op dat punt. 
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6.3 Gebruiksaanwijzing van het draai-val beslag 

Extra belasting van het raam voorkomen 

Aandrukken van het raam tegen de opening (negge) voorkomen. 

Aanbrengen van obstakels in de opening tussen raam en kozijn voorkomen 

6.4 Verzorging- en onderhoudsvoorschriften 

Om de functie van het draai-val-beslag voor ramen en deuren te garanderen, is het noodzakelijk om 

minimaal 1x per jaar het volgende onderhoud uit te voeren: 

- Beslagdelen, die een veiligheidsrelevant karakter hebben, op slijtage controleren. 

- Alle beweegbare delen en sluitpunten van het beslag invetten met vaseline. 

- Rondlopende rubberen afdichting (kader) soepel houden en tegen uitdrogen beschermen door deze 

te voorzien van dun laagje (zuurvrije) vaseline 

- Geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken, alleen water en zeepsop. 

6.5 Vervanging van onderdelen 

Voor het vervangen van onderdelen van draai-val beslag is speciale kennis vereist. Daarom raden wij het 

af dat de eindgebruiker / bewoner zelf onderdelen vervangt. De eindgebruiker dient dan ook contact op 

te nemen met de instantie waarvan hij de kozijnen met hierin draaivalramen heeft afgenomen. 
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7 Deuren: Concepten I en II 

Deuren Concepten I en II: van toepassing zijn de Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 0803 Houten 

buitendeuren d.d. 15-03-2006 daarin genoemde Bouwbesluit 2005, Nen-normen, ISO-normen, ENV, 

NVN, KVT, BRL’s, SKH-publicaties. 

7.1 Opslag 

- Los aangeleverde deuren, en deuren welke in de fabriek reeds zijn afgehangen en tijdens de bouw, 

nadat het kozijn volledig is ingemetseld, worden uitgenomen moeten verticaal en nooit op de kop of 

op de zijkant worden opgeslagen. Verder vrij van optrekkend vocht opslaan. 

- De opslagruimte dient droog, bij voorkeur verhard en voldoende geventileerd te zijn, zodanig dat het 

houtvochtgehalte onder de 18 % blijft en scheluw trekken wordt voorkomen. 

- Indien de deuren in de kozijnen zijn afgehangen moeten de deuren in gesloten toestand zijn 

verankerd. 

- Verpakking in niet dampdoorlatende folie is niet toegestaan i.v.m. condensvorming. 

7.2 Inhangen op de bouw niet in opdracht van de timmerfabriek. 

- Deuren afhangen overeenkomstig de eisen zoals vermeld in de BRL 0808. 

7.3 Inhangen op de bouw 

- Deuren die op het werk passend dienen te worden gemaakt dienen direct na het bewerken op de 

bewerkte vlakken worden voorzien van het volledige grondverfsysteem. 

- Aanbevolen naadbreedte volgens tabel: 

overzicht aanbevolen naadbreedte 

Plaats Binnendraaiende 
deur 

Buitendraaiende deur 
  

Scharnierzijde 2 mm. 2 mm. 

Sluitzijde 3 tot 4 mm. 3 tot 4 mm. (aanslagzijde) 

Onderkant 4 tot 5 mm. tenminste 5 mm. 

Bovenkant 2 mm. 2 mm. 

 
- Voorzieningen treffen die voorkomen dat een deur tegen de negge kan slaan of anderszins 

extreem zwaar kan worden belast. 

7.4 Bediening deuren met kruk- of sleutelbediende meerpuntsluitingen 

- Achterdeuren zijn veelal uitgerust met een slot welke met de kruk afgesloten dient te worden, i.p.v. 

met de cilinder. Bediening zoals aangegeven op onderstaande tekening. 

 

Sluiten: 

1) Kruk naar boven 

2) Sleutel draaien 

 

Openen: 

1) Sleutel draaien 

2) Kruk naar onderen 

 

- Voordeuren zijn veelal uitgerust met een cilinderslot, hier dient de 

sleutel, afhankelijk van het aantal tours, één- of tweemaal te worden omgedraaid om de deur te 

ontgrendelen. 
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7.5 Beglazen en afwerken 

-  Beglazen:  Binnen 1 maand na het afhangen volgens NEN 3576 en/of volgens de richtlijnen van 

de deurenfabrikant. Naaldhouten- en vlakke deuren direct na het afhangen. 

-  Afwerken: Binnen 2 maanden na het afhangen afwerken met ten minste 2 lagen aflak met een 

totale droge laagdikte van ten minste 30 mu. volgens NPR 3672. 

Binnen 6 maanden na het afhangen fabriekswege een extra laag van ten minste 30mu aangebracht van 

een vochtafsluitend en tegen verkrijten bestand product. 

8 Laag reliëf onderdorpels: Concepten I en II 

8.1 Transport en opslag op de bouwplaats 

- Tijdens het transporteren mogen de laag reliëf dorpels op geen enkele wijze worden belast. 

- De laag reliëf dorpels kunnen voorzien zijn van een kartonnen of kunststof beschermkap. Deze 

bescherming tijdens het transport, opslag en stellen niet verwijderen. 

- Rechtstandig opslaan, bij voorkeur op een verhard terrein, volledig ondersteund, voldoende vrij van 

de ondergrond. 

8.2 Stellen en beschermen van laag reliëf dorpels in de bouw 

- De dorpels zo spoedig mogelijk na het stellen van het kozijn volledig ondermetselen / ondersabelen 

ter voorkoming van breuk en doorbuigen. Voordien niet belasten! 

- Eventuele mortelresten direct verwijderen. 

- Tijdens de ruwbouwfase in de bouw beschermen tegen vormveranderingen en beschadigingen, 

aangebrachte stel-, rei- of spouwlatten pas verwijderen wanneer het kozijn geheel is ingemetseld en 

verankerd. 

- De eventueel aangebrachte beschermhoes pas verwijderen te worden vlak voor aanvang van het in-

/afhangen van de deuren. 

- Nadat de dorpel volledig is ondersteund dienen de zwaar te belasten dorpels (door b.v. kruiwagens) 

extra te worden beschermd door een houten kist of brede oprijdplank over de dorpel te plaatsen. 

8.3 Aansluiting bouwkundig kader. 

De bevestiging en de aansluiting van het gevelelement met een laag reliëfdorpel, al dan niet in 

combinatie met een stelkozijn, aan de omringende bouwconstructie dient overeen te stemmen met de 

voorschriften zoals deze zijn gesteld in Katern 11 van de KVT. 

De dorpels dienen aan de bouwconstructie te worden verankerd en ondersteund, max. 100mm uit de 

hoeken en verder h.o.h. max. 300mm met hoekankers van voldoende stijfheid. Bij kunststof dorpels 

tevens ankers links en rechts plaatsen op max. 100mm van de tussenstijlen. 

Aan de voorkant dienen de dorpels geheel ondersteund te worden d.m.v. bijv. een kantplank. 

Een detail voorbeeld uit deze KVT is hieronder afgebeeld. Voor verdere verwerkingsvoorschriften 

verwijzen wij u naar de desbetreffende fabrikant van de reliëfdorpel. 
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Afwateringsgaten vrijhouden!! 

 

8.4 Onderhoud 

- Het onderhoud kan worden beperkt tot het periodiek reinigen met een mild schoonmaakmiddel op 

basis van natuurlijke zeep of vinylreiniger. 

- De dorpels kunnen worden beschermd door ze in een kleurloze vaste was te zetten (bijv. boenwas). 
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9 Beglazen: Concepten I en II 

Beglazen Concepten I en II: van toepassing NPR 3577:2008 en daarin genoemde Nen-normen, ISO-

normen. 

9.1 Voor aanvang beglazen: 

- Het grondverfsysteem (concept 1) of het voorlaksysteem (concept 2) en het houtvochtgehalte 

moeten aantoonbaar worden gecontroleerd en dient overeen te komen met de percentages 

genoemde in de houtinfo-bladen van de KVT. 

- Eventueel aangebrachte beschermfolie t.p.v. opgebouwde glazen paneelconstructies (colorbel, 

emalit, e.d. ) verwijderen. Deze waterkerende, dampdoorlatende folie is door de timmerfabriek 

aangebracht aan de buitenzijde van het paneel t.b.v. tijdelijke bescherming van de isolatie en het 

achterliggende vulhout tijdens de ruwbouw-fase. 

- Vuil en oneffenheden (eventuele kalk- en cementresten) verwijderen. 

- Alle beschadigingen en gaten repareren met hiervoor geschikte vulmiddelen. 

- Grondverfsysteem (concept 1) of voorlaksysteem (concept 2) tot de oorspronkelijke laagdikte 

herstellen (Concept 1 : 100mu, Concept 2 : 120mu) 

- In het geval van een concept 1 project moeten de sponningen van de liggende delen voorzien worden 

van een voorlaklaag voorafgaand aan het beglazen. (Voor het beglazen een controle doen op het 

voldoende droog zijn van deze voorlaklaag). 

- Controleren beweegbare delen. De beglazing mag uitsluitend worden aangebracht in goed 

functionerende beweegbare delen. 

- De door de timmerfabriek aangebrachte tijdelijke fixatie-blokjes (zie hoofdstuk 2) welke zich 

bevinden tussen het draaiend deel en het kozijn niet verwijderen 

9.2 Beglazen 

Beglazen van kozijnen, ramen en deuren dient plaats te vinden conform: 

- KVT, katern 12 

- NPR 3577 

- NEN 3576 

- NEN 3569 (beschreven situaties waar veiligheidsglas toegepast dient te worden) 

- Productietekeningen van timmerfabriek. 

Uit bovenstaande richtlijnen vragen de navolgende punten extra aandacht en zorg. 

9.3 Steun- en stelblokjes 

Een juiste wijze van ondersteuning van het glas is UITERMATE belangrijk daar het glas tevens een functie 

heeft als schoor tegen het vervormen en uithangen van draaiende delen. 

Afmeting steunblokje: 

Breedte:  minimaal de dikte van de ruit plus 2 mm. Dikte: gelijk aan omtrekspeling 

Positie:  De plaats van de steunblokjes is in figuur 1 en 2 met een driehoekje aangegeven. Lengte: 

 afhankelijk van oppervlak van de ruit: 

   Oppervlak < 2 m²: lengte minimaal 50 mm. 

   2 m² ≤ Oppervlakte < 3,25 m²: lengte minimaal 75 mm. 

   3,25 m² ≤ Oppervlakte < 5 m²: lengte minimaal 100 mm. 

Afmeting stelblokje: 

Breedte:  minimaal de dikte van de ruit plus 2 mm. Dikte: gelijk aan omtrekspeling 

Positie:  De plaats van de stelblokjes is in figuur 1 en 2 aangegeven met een rondje.  

Lengte:  lengte minimaal 50 mm. 
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Figuur 1 Figuur 2 
 

Opmerkingen bij figuren: 

1:  Geen stelblokjes in de bovendorpel indien de oppervlakte van de ruit kleiner is dan 1 m2. 

2:  Indien de oppervlakte van de ruit groter is dan 1 m2 ook stelblokje aan onderzijde stijl. 

3:  Bij ramen hoger dan 1500mm op de helft van hoogte van het glas opvullen d.m.v. steunblokje. 

Zodanig dat de stijlen worden gerecht en de bediening van het raam gewaarborgd blijft. 

 

Afstanden vanuit hoekpunt stel- en steunblokjes: 

Steunblokjes:  afstand vanuit hoekpunt maximaal 25 % van de lengte van de dorpel. (minimale 

afstand vanuit hoekpunt 100 mm. 

Stelblokjes:  afstand minimaal 100 mm. uit hoekpunt. 

  (mag geen knellende werking uitoefenen op het glas) 

9.4 Luchtdichting 

Bij binnenbeglazing dient aan de binnenzijde van de ruit altijd rondom een extra dichting te worden 

aangebracht, de zgn. luchtdichting. 

Dit voorkomt dat eventueel lekwater door winddruk onder de glaslat van de onderdorpel of het 

aluminiumprofiel naar binnen komt. 

Aanbrengen luchtdichting : rondom  de gehele ruit, zie figuur 3. 

 
Figuur 3 
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9.5 Maximale glaspakket diktes 

De maximaal toe te passen dikte van het glas wordt bepaald door: 

-  Dikte van het dichtingsmateriaal (minimaal 4 mm. aan beide zijden van het glas). 

- Breedte van de glaslat ter plaatse van de aansluiting (opleg) 

 

De breedte van de glaslatten ter plaatse van de aansluiting in de sponning (opleg) is: 

- Minimaal 13 mm. voor enkel- en dubbelglas binnenbeglazing 

- Minimaal 15 mm. voor enkel- en dubbelglas buitenbeglazing 

 

Het maximaal toe te passen glaspakket is tevens weergegeven in de productiegegevens van de 

timmerfabriek. 

9.6 Ventilatieroosters in draaiende delen 

Ventilatie roosters in draaiende delen is ALLEEN toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan: 

- ventilatierooster dient “ DROOG “ (beglazingsrubber) beglaasd te worden volgens NPR 3577. 

- ventilatierooster dient diagonaal te worden opgeklost volgens figuur 5. 

- beglazingsblokjes dienen ter plaatse van de kopschotten (uiteinden) te worden aangebracht, tenzij de 

leverancier anders voorschrijft. 

- De beglazingsblokjes die het rooster of een kopschot raken, dienen hieraan te worden gelijmd. 

- Extra steunblokjes, bijvoorbeeld aan de sluitzijde van een draaivalraam, zijn niet toegestaan. 

- Het toegepaste beglazingsprofiel dient te zijn afgestemd op de dikte van het glaspakket 

- Het beglazen dient in de timmerfabriek te gebeuren of de fabrikant dient de beglazer op de 

bouwplaats te voorzien van beglazingsinstructies. 
 

Positie van de stel- en steunblokjes: 

Stelblokjes a en b (zie tekening):  in overleg met de leverancier van het rooster.  

Resterende stel- en steunblokjes: overeenkomstig NPR 3577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 

 

De leverancier van de ventilatieroosters dient in de verwerkingsvoorschriften aan te geven dat met 

inachtneming van bovenstaande voorwaarden het betreffende rooster kan worden geplaatst. Indien de 

ventilatieroosters geleverd zijn door de timmerfabriek zullen wij, op verzoek, u deze 

verwerkingsvoorschriften toezenden. 
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9.7 Bevestigingsmiddelen 

- Bij buitenbeglazing altijd RVS bevestigingsmiddelen toepassen. 

- De afmeting v.d. nagels afstemmen op de toegepaste glaslat, hechtlengte van nagels in het 

kozijnhout min. 21mm, 40mm uit de hoeken, h.o.h. max. 150mm 

- Houten neuslatten / dorpelafdekkers altijd bevestigen t.p.v. afstandsblokjes. 

- Aanvullende voorwaarden inbraakwerend geveltimmerwerk volgens hoofdstuk 12. 

- Na aanbrengen glaslatten direct afkitten en spijkergaatjes afstoppen. 
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10 Afwerken en onderhoud schilderwerk: Concepten I en II 

10.1 Voor aanvang afschilderen 

- Het grondverfsysteem (concept 1) of het voorlaksysteem (concept 2) en het houtvochtgehalte 

moeten aantoonbaar worden gecontroleerd en dient overeen te komen met de percentages 

genoemde in de houtinfo-bladen van de KVT. 

- Vuil en oneffenheden (eventuele kalk- en cementresten) verwijderen. 

- Ondergrond reinigen en ontvetten. 

- Tijdelijke aangebrachte fixatie-blokjes (zie hoofdstuk 2) welke zich bevinden tussen het draaiend deel 

en het kozijn verwijderen. 

- Uitvoeren van de volgende herstelwerkzaamheden met een daarvoor geschikt en goedgekeurd 

middel: 

- Alle fabrieksmatig en op de bouw ontstane gaten t.g.v. bevestigingsmiddelen (nagel- schroefgaten 

e.d.) dienen gestopt te worden met hiervoor geschikte vulmiddelen. 

- Repareren beschadigingen die ontstaan zijn tijdens de bouwfase 

- Herstellen eventuele beschadigingen aan de beglazingskit. Om vochtindringing te voorkomen is 

het uitermate belangrijk dat de kit goed hecht aan het glas, er mogen geen scheuren of andere 

beschadigingen aan de kit voorkomen. 

- Ondergrond licht schuren met fijn schuurpapier. 

- Grondverfsysteem (concept 1) of voorlaksysteem (concept 2) tot de oorspronkelijke laagdikte 

herstellen (Concept 1: 100mu, Concept 2: 120mu). Weer, wind en mechanische belasting tijdens 

het bouwproces kan laagdikte plaatselijk doen afnemen.) 

10.2 Uiterste termijn  afwerken 

De uiterste termijn waarbinnen het afwerken van de kozijnen, na toelevering op de bouwplaats (dus niet 

na oplevering bouwwerk) dient te geschieden is weergegeven in onderstaand schema. 
 

Afwerking per 
Concept 

Concept 1 Concept 2 
Dekkend werk Binnen 6 maanden Binnen 18 maanden 
Transparant werk Niet toegestaan  in concept  

1!! 
Binnen 6 maanden 

10.3 Minimale droge laagdikte 

Het is noodzakelijk dat de gevelelementen, na plaatsing, worden afgeschilderd, de uitvoering hiervan is 

afhankelijk van het gekozen concept van het betreffende project : 

Concept 1: minimaal 2x aflakken, min. 25 mu per laag, totale laagdikte min. 150mu 

Concept 2: minimaal 1x aflakken, min. 30 mu per laag, totale laagdikte min. 150mu 

10.4 Afschilderen 

- Aan de buitenzijde vochtregulerend afschilderen. Het dampdoorlatend karakter voorkomt 

blaasvorming en verfonthechting. 

- Geen tochtprofielen en hang- & sluitwerk overschilderen. 

- Beschermfolie kaderprofielen verwijderen na voldoende droging van de verflaag. Doch uiterlijk 3 

weken na het afschilderen. 



    

Vverwerkingsvoorschriften Noviton Prefab kozijnen Voorgaande versie d.d. 1-10-2013 

Pagina 21 van 28 versie d.d. 2-9-2015 

10.5 Onderhoud schilderwerk 

- Voor aanvang onderhouds-schilderwerk rubber-kaderprofielen van draaiende delen afplakken  of 

tijdelijk verwijderen. 

- Voor overige werkzaamheden zie paragraaf 10.1 Voor aanvang afschilderen. 
 

Het onderhoud is in sterke mate afhankelijk van de kleurkeuze en situering van de gevelelementen. 

Donkere kleuren vragen MEER en EERDER onderhoud dan lichte kleuren. 

Op grond hiervan zijn de kleuren ingedeeld in een drietal onderhoudsklassen. 

 

Onderhoudsklasse I: Gunstig 

(temperatuurstijging ≤ 36°C) 

Deze kleuren zijn onder alle omstandigheden toe te passen en genieten de voorkeur indien er sprake is 

van een verhoogd onderhoudsrisico van het timmerwerk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een sterke 

zonbelasting (zuid-westgevel) of indien er naaldhout is toegepast in het timmerwerk. 

Voor de kleuren uit deze klasse geldt het onderhoudsschema “lichte kleuren”. 

 

Onderhoudsklasse II: Normaal 

(temperatuurstijging tussen 36en 44°C) 

Ook voor deze kleuren geldt het onderhoudsschema “lichte kleuren”. Echter wordt aanbevolen de 

liggende delen frequenter te inspecteren. 

Indien er sprake is van omstandigheden die kunnen leiden tot extreem hoge lucht- temperaturen in 

combinatie met directe zonbelasting, dan wordt het gebruik van onderhoudsschema “donkere kleuren” 

aangeraden. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn: 

- Geveltimmerwerk in zeer beschut gelegen zuid-zuidwestgevels 

- Geveltimmerwerk direct boven een warmte reflecterend vlak. 

 

Onderhoudsklasse III: Ongunstig 

(temperatuurstijging ≥ 44°C) 

Bij toepassing van deze kleuren, met name op de ongunstige locaties, dient rekening gehouden te 

worden met versneld onderhoud. 

Voor de kleuren uit deze klasse geldt het onderhoudsschema “donkere kleuren”. 

 

Kleurentabel: 

De tabel kleur en onderhoud bevat alle RAL-nummers. Per RAL-kleur is het te verwachten onderhoud 

van de afwerklaag in een klasse weergegeven, gekoppeld aan de te verwachten maximale 

oppervlaktetemperatuur-stijging die de RAL-kleur in de afwerklaag teweegbrengt. 

Afhankelijk van de expositie-omstandigheden van het betreffende gevelelement moet er periodiek 

deskundig onderhoud plaats vinden. Het is raadzaam om met de vakmanschilder of 

onderhoudsspecialist een schema voor inspectie en onderhoud op te stellen. Indicatief kunt u de 

schema´s op pagina 3 aanhouden. 

 

Waarschuwing donkere kleuren: 

Garantie Instituut Woningbouw (GIW) raadt het af om kozijn- en raamhout af te werken met donkere 

kleuren indien dit aan sterk zonlicht wordt blootgesteld. Hout met donkere kleuren heeft een hogere 

onderhoudsfrequentie nodig. 
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Onderhoudsadvies: 

Afhankelijk van de expositie-omstandigheden en het gekozen Concept van het betreffende project moet 

er periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Indicatief kunnen de schema´s op de volgende pagina 

aangehouden worden. Uiteindelijk is het verftechnisch onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier 

van de eindafwerking bepalend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I = Inspectie 

S  = Schilderbeurt 

 

Indicatie onderhoudsschema voor de eigenaar / bewoner 

Jaar 

Dekkende afwerking van 
lichte kleuren 
(kleurklasse 1) 

Dekkende afwerking van 
donkere kleuren 

(kleurklasse 2 & 3) 

1   
2  I 

3 I  
4  S 

5   
6 S I 

7   
8  S 

9 I  
10  I 

11   
12 S S 

13   
14  I 

15 I  
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Tabel: Kleur en onderhoud 
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11 Overig onderhoud 

12 Schoonmaken van het glas en de kozijnen. 

Eventuele “cementstrepen” op het glas worden veroorzaakt door het salpeterzuur dat door het 

regenwater uit beton of voegen geloogd wordt en opgelost langs de gevel wordt meegevoerd. Het lijkt of 

deze strepen zich tussen de glasbladen bevinden terwijl dit niet zo is. Bescherming van het glas na het 

beglazen zodat er geen beton- en/of kalkdelen op het glas terecht kunnen komen kunnen in veel gevallen 

deze “cementstrepen” voorkomen. 

 

Komen er toch cementstrepen op het glas dan dient dit onmiddellijk met veel water, eventueel 

toegevoegd met een scheut ammoniak of methylalcohol, schoongemaakt te worden. Om krassen op het 

glas door cement- en zandresten te voorkomen dient steeds een schone spons en zeem gebruikt te 

worden. 

Tevens dient het houtwerk afgenomen te worden met een daarvoor geschikt schoonmaakmiddel. 

12.1 Onderhoud kitwerk (jaarlijks inspecteren) 

 

Indien wordt geconstateerd dat de hechting van het 

beglazingskit niet optimaal is geweest dient de oude kit onder 

een hoek van 45° te worden weggesneden. Vervolgens dient 

de nieuwe kitnaad afwaterend te worden aangebracht. 

 

Van belang daarbij zijn de voegafmetingen: Breedte min. 4 

mm. maximaal 5 mm. Diepte minimaal 5 mm. 

 

12.2 Aluminium- en kaderprofielen 

- Aluminium aanslagprofiel: 

 Het aanslagprofiel op de onderdorpel bij naar binnendraaiende- en draaikiepramen dient 

schoongehouden te worden van vuil zodat het kaderprofiel in het raam goed en zonder problemen 

tegen het profiel kan aanslaan zodat water- en tochtdichting gegarandeerd zijn. 

 

- Kaderprofielen: 

 Kaderprofiel soepel houden en tegen uitdrogen beschermen door deze jaarlijks te voorzien van een 

dun laagje (zuurvrije) vaseline. 

12.3 Hang- en sluitwerk 

Hang- en sluitwerk jaarlijks controleren op werking en slijtage. Alle sluitpunten en bewegende delen 

invetten met (zuurvrije) vaseline. 
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13 Beglazen: Concepten I en II 

Beglazen Concepten I en II: van toepassing NPR 3577:2008 en daarin genoemde Nen- en ISO-normen. 

 

Aanvullende verwerkingsvoorschriften i.v.m. inbraakwerend geveltimmerwerk klasse 2: (Geldt alleen 

voor bereikbare kozijnen) 

13.1 Toe te passen glas 

- Isolerend dubbel glas 

- Enkel glas, alleen toegestaan indien het voldoet aan klasse 2, volgens NEN-EN 3569. Dit geldt tevens 

voor panelen waar de buitenbekleding in glas wordt uitgevoerd, zonder dat er een binnen 

spouwmuur wordt toegepast. 

NB: Beglaasde vakvullingen in houten gevelelementen met een dagmaat kleiner dan 150 mm. hoeven niet 

te voldoen aan klasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 

13.2 Beglazingssysteem + bevestiging glaslatten. 

Op positie waar de glaslatten fabrieksmatig zijn voorgeboord (onder roosters en in specifieke gevallen) de 

glaslatten schroeven met spaanplaatschroeven. 

- T.p.v. de voorgeboorde gaten in glaslatten 17x17mm schroeven toepassen min. 3,5 x 40mm. 

- T.p.v. de voorgeboorde gaten in glaslatten 17x21mm schroeven toepassen min. 3,5 x 45mm. 

- T.p.v. de voorgeboorde gaten in glaslatten 25x25mm schroeven toepassen min. 3,5 x 50mm. 

Buitenbeglazing kleiner dan 1.2 m2: Uitsluitend kitbeglazing. 

- Kitbeglazing overeenkomstig NPR 3577 waarbij aan de binnenzijde een topafdichting van minimaal 4 

x 6mm kit conform NPR 3577 wordt toegepast. Glaslatten rondom nagelen met RVS nagels afmeting 

ten minste 1.8 x 38 mm. 

Buitenbeglazing groter dan 1.2 m2: Kitbeglazing en beglazing met beglazingsrubbers. 

- Glaslatten rondom nagelen met RVS nagels afmeting ten minste 1.8 x 38 mm maximaal 60mm uit 

sponninghoeken en verder maximaal 150mm h.o.h. 

Binnenbeglazing: Kitbeglazing en beglazing met beglazingsrubbers. 

- Glaslatten rondom nagelen met nagels afmeting ten minste 1.8 x 44 mm, vanuit de sponninghoeken 

in verticale en horizontale glaslatten binnen 120mm 3 nagels, en verder maximaal 150mm h.o.h. 

nagelen. 

NB: Bij buitenbeglazing altijd RVS schroeven en nagels toepassen. 

13.3 Ventilatieroosters 

Van toepassing zijn BRL 5701, BRL 2701, NEN 6702. 

- Het plaatsen van ventilatieroosters is toegestaan  mits deze max. 150mm hoog zijn. 

- In de staande glaslatten max. 60mm onder rooster een schroef plaatsen. 

- T.p.v. de voorgeboorde gaten in glaslatten 17x17mm schroeven toepassen min. 3,5 x 40mm. 

- T.p.v. de voorgeboorde gaten in glaslatten 17x21mm schroeven toepassen min. 3,5 x 45mm. 

- T.p.v. de voorgeboorde gaten in glaslatten 25x25mm schroeven toepassen min. 3,5 x 50mm. 

- Overige afmetingen glaslatten lengte schroef aanpassen op hechtlengte in kozijn min. 23mm. 
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14 Bevestigingsmiddelen/ beslag hang- & sluitwerk: Concepten I en II 

 
Aanvullende verwerkingsvoorschriften i.v.m. inbraakwerend geveltimmerwerk klasse 2: (Geldt alleen voor 

bereikbare kozijnen) 

14.1 Bevestigingsmiddelen 

Het hang- & sluitwerk van de draaiende delen van gevelelementen die dienen te voldoen aan 

inbraakwerendheidsklasse 2 zijn in de timmerfabriek bevestigd met zogenaamde zelf borende schroeven. 

Deze schroeven maken het voorboren overbodig. 

Indien, om welke reden dan ook, op de bouw sluitwerk wordt gemonteerd 

dient: 
 

- bevestiging te geschieden middels deze zogenaamde Topix schroeven of 

dienen de schroefgaten voorgeboord te worden. Gat diameter is 

maximaal kerndiameter schroef, voorboordiepte is minimaal de halve 

schroeflengte. 

- Schroeflengtes van eventueel los meegeleverd hang- & sluitwerk volgens 

afmeting zoals aangegeven in het renvooi van het detailboekje van de 

timmerfabriek. 

14.2 Beslag 

Draaiende delen van gevelelementen die aan inbraakwerendheidsklasse 2 dienen te voldoen zijn in de 

timmerfabriek voorzien van hang- & sluitwerk conform publicatie 98-08 van de SKH. 

De afnemer dient zorg te dragen voor: 

- het toepassen van veiligheidsbeslag. Het veiligheidsbeslag dient overeenkomstig de 

verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier gemonteerd te worden, waarbij geldt dat het 

afgewerkte gat voor de bouten maximaal 1 mm. groter mag zijn dan de nok aan de binnenkant van 

het buitenschild. 
 

NB: De nokken van de toe de passen veiligheidsschilden mogen niet tegen de slotkast drukken. 
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15 Deuren: Concepten I en II 

Deuren Concepten I en II: van toepassing zijn de Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 0803 Houten 

buitendeuren d.d. 15-03-2006 daarin genoemde Bouwbesluit 2005, Nen-normen, ISO-normen, ENV, NVN, 

KVT, BRL’s, SKH-publicaties. 

 

Aanvullende verwerkingsvoorschriften i.v.m. inbraakwerend geveltimmerwerk klasse 2: (Geldt alleen voor 

bereikbare kozijnen) 

15.1 Inhangen op de bouw 

- Indien de deurkozijnen in de timmerfabriek NIET zijn voorzien van inkrozingen t.b.v. scharnieren en 

sluitkommen mogen de deuren op de bouwplaats alleen worden afgehangen door een hiervoor 

gecertificeerde deurenfabriek of afmontagebedrijf. 

- Schroeven : afmeting ten minste 3.5 x 40 mm. 

- Nagels : afmeting ten minste 1.8 x 38 mm. 
 

NB: Buiten de glaslijn altijd RVS schroeven en nagels toepassen. 

15.2 Maximale naadbreedten 

- de deuren dienen te worden afgehangen met een naadbreedte die niet groter is dan vermeld in 

onderstaande tabel. 

 

 
 

Maximum breedte van de naden tussen deur en kozijn 

Plaats Binnendraaiende deur 
deurddeurdeur 

Buitendraaiende deur 
  Scharnierzijde 2 mm. 2 mm. 

Sluitzijde 3 à 4 mm. 3 à 4 mm. (aanslagzijde) 

Onderkant 3 à 4 mm. tenminste 5 mm. 

Bovenkant 2 mm. 2 mm. 


