ALIPLAST VG500:
THERMISCH ONDERBROKEN SCHUIF- EN
HEFSCHUIFRAAM SYSTEEM
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PROFIELSYSTEEM
Het schuifraamsysteem laat toe om zowel mono-, duo- als tri rail schuiframen en hefschuiframen te fabriceren. De
vleugelprofielen voor schuiframen en voor hefschuiframen verschillen van elkaar.
De kaderprofielen zijn opgebouwd uit twee tubulaire profielen, samengesteld d.m.v. een thermisch isolerende
verbindingssteeg in glasvezelversterkte polyamide of noryl. Deze hebben een inbouwdiepte van 117.7, 141.55
(monorail) of 184.4mm (3-rail).
De vleugel is opgebouwd uit 2 tubulaire profielen voorzien van stegen en heeft een inbouwdiepte van 51mm. De
glaslat met sponningshoogte 20 mm wordt uitgelijnd gemonteerd aan de binnenzijde van de vleugel door middel
van een clipsverbinding.
De isolatiewaarden van de profielen, afgekort als Uf, van het profielsysteem liggen tussen 2.06 en 5.45 W/m²K. Uf
waarden worden berekend volgens de norm EN ISO 10077-2. De isolatiewaarden van de gehele vensters, afgekort
als Uw, hangen af van de isolatiewaarde van het glas, afgekort Ug, en de gebruikte spacer. De Uw-waardes kunnen aan de hand van specifieke software voor elk venster berekend worden door de leverancier.
Dit systeem beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten:
een doorlopende technische Butgb-goedkeuring met certificaat op het verbindingssysteem door de strippen

ATG 13/H726;
ITT testrapporten conform de productnorm EN 14351-1 die van toepassing is in het kader van de CE markering;
KOMO attest SKG.0060.0224, elementen moeten volgens de voorschriften gebouwd worden indien ze moeten

voldoen aan WK2.
Het systeem bevat ook stijlprofielen voor het koppelen met raam- en deurprofielen.
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THERMISCHE ONDERBREKING
De thermische onderbreking gebeurt dmv strippen uit glasvezelversterkte polyamide- of norylstrippen, al dan
niet voorzien door een lijmstrip. Breedte van de strip gedraagt bij de vleugel 26mm, bij de kader worden er
strippen met breedte 34mm toegepast. Bij assemblage worden de profielgroeven mechanisch gekarteld en door
dichtdrukken komt de verbinding tot stand. Om te kunnen voldoen aan de eisen van het Butgb certificaat moet
de assemblage gebeuren bij de fabrikant van de profielen en certificaathouder. Niet gecontroleerde assemblages
worden geweigerd.

3

DICHTING
De glaspartijen worden voorzien van beglazingsdichtingen in EPDM. De algemene specificaties en de bepalingen
worden gedefinieerd in de algemene omschrijving.
De wind- en waterdichtheid van het element wordt verzekerd over de gehele omtrek van de vleugels door een
dubbele dichting in EPDM en-of borstel, afhankelijk van type profielcombinatie. De borstels zijn voorzien van een
“finseal”
Een speciaal “chicane”-profiel geproduceerd in een thermisch isolerende coëxtrusie verzorgt de verbreking van
de thermische brug ter hoogte van het samenkomen van de beide hefschuifraamvleugelprofielen. Bij de schuifraamvleugelprofielen wordt dit thermisch isolerend profiel samengesteld uit een PVC-extrusie en EPDM dichtingen. Eveneens op deze plaats wordt zowel onderaan en bovenaan in het kader een hulpstuk geplaatst die de
dichtheid voor water en lucht garandeert. Het systeem beschikt over een beveiliging voor uitnemen van de vaste
vleugel. De holte in het kader zal afgeschermd worden met een thermisch isolerend gootprofiel.
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ONTWATERING OF AFWATERING
De specificaties voor ontwatering of afwatering worden gedefinieerd in de algemene omschrijving.
Drainagevoorschriften van de systeemleverancier moeten letterlijk gevolgd worden.
De drainage van de buitenkader wordt uitgevoerd door ofwel:
drainageopeningen in de buitenkader, deze zijn zichtbaar en worden afdekt door kunststofkapjes;
drainageopeningen onderaan de buitenkader waaronder een systeem EPDM rubber wordt geplaatst van 8mm

hoog, dit zorgt eveneens voor een onzichtbare afwatering van het raamgeheel;
indien toepassing van de vlakke dorpel gebeurt alle afwatering bovenop het dorpelprofiel.

5

ASSEMBLAGE
De specificaties voor de assemblage worden gedefinieerd in de algemene omschrijving.
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GLASPLAATSING, GLASLATTEN EN GLASSTEUNEN
De specificaties voor de plaatsing van glassteunen, glas en glaslatten worden gedefinieerd in de algemene
omschrijving.
In het vleugelprofiel is een beglazing mogelijk van 6 tot 36mm.
In de monorailkader is een beglazing mogelijk van 18 tot 60mm.
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BESLAG
De specificaties voor de gebruikte materialen en de technische specificaties worden gedefinieerd in de algemene
omschrijving.
Schuif- en hefschuifraambeslag kan worden ingebouwd. De schuifraamvleugel heeft een aanzichtshoogte van
74 mm en de hefschuifraamvleugel heeft een aanzichtshoogte van 90 mm.Afhankelijk van type element dienen
de systeemleveranciervoorschriften worden gevolgd.
Het gewicht van de vleugel moet beperkt blijven tot 200kg of 250kg voor de schuiftoepassing afhankelijk van de
gebruikte loopwielen, 200kg voor de hefschuiftoepassing en 400kg hefschuif mits voorzien van extra loopwielen
gemonteerd volgens de instructies van het systeemhuis.
Alle profielranden vertonen een minimale afronding van 0.5mm.
De hoekverbinding van in verstek gezaagde profielen gebeurt door, ofwel een pershoek- ofwel een schroefhoekverbinder in geëxtrudeerd aluminium. De verbinding wordt verzekerd door het aanbrengen van een hard-elastische lijm voor het plaatsen van de hoekverbinder.
Borstels met in het midden een “fine seal” garanderen de dichtheid voor wind en regen. Bij de hefschuifapplicatie
kunnen rubbers worden gemonteerd om de dichtheid tussen kader en vleugel te verzorgen.
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