BESTEKSPECIFICATIE (BRL 0801:2011+WB:2016)
HOUTEN BUITENKOZIJN
Datum: 26-07-2016
@
\Fabricaat: .....
\.....
@
\Concept: .....
OPMERKING: Concept I alleen grondlaksysteem; Concept II met voorlaksysteem; Concept III, met aflaksysteem
en beglaasd, onder verantwoording leverancier geplaatst; Concept IV, als concept III met onderhoud volgens
prestatiecontract.
@
\Type.....
MATERIAAL:
@
\- materiaal: hout(soort) massief .....
\- materiaal: hout(soort) gevingerlast .....
\- materiaal: hout(soort) geoptimaliseerd .....
\- materiaal: hout.....
@
\- duurzaamheid hout: klasse 1.
\- duurzaamheid hout: klasse 2.
\- duurzaamheid hout: klasse 3.
\- duurzaamheid hout: klasse 4.
\- duurzaamheid hout: klasse 5.
\- duurzaamheid.....
OPMERKING: 3, 4 en 5 bij concept I niet toegestaan.
@
\- grondlaksysteem volgens BRL 0814:2005 en eisen bijlage 5A BRL 0801.
@
\- grondlaksysteem, dikte (μm): ≥ 100.
\- grondlaksysteem, dikte (μm): ≥ .....
@
\- grondlaksysteem, aantal lagen: 2.
\- grondlaksysteem, aantal lagen: .....
@
\- eindafwerking aanbrengen binnen 6 maanden na levering.
OPMERKING: Grondlaksysteem alleen bij Concept I, laagdikte ≥ 100 μm aangebracht in ten minste 2 lagen,
eindafwerking alleen concept I.
@
\- voorlaksysteem volgens BRL 0817:2008+WB:2010 en eisen bijlage 5A van BRL 0801.
@
\- eindafwerking aanbrengen binnen 18 maanden na levering.
OPMERKING; Niet bij concept I, eindafwerking alleen concept II.
@
\- aflaksysteem volgens BRL 0817:2008+WB:2010 en eisen bijlage 5A van BRL 0801.
OPMERKING: Niet bij concept I en II.
KENMERKEN:
@
\- sterkte: voldoen aan windgebied .....
\- sterkte: voldoen aan stootbelastingen en windgebied .....
\- sterkte (N/mm2): .....
OPMERKING: Windgebieden volgens opgave constructeur.
@
\- stijfheid (N/mm2): .....
@
\- U-waarde W/(m2.K): ≤ 1,65.
\- U-waarde W/(m2.K): ≤ .....
OPMERKING: Volgens het Bouwbesluit ten hoogste 1,65 W/(m2.K) en voor kleine puien ten hoogste 2,2
W/(m2.K) excl. panelen.
@
\- U-waarde panelen W/(m2.K): ≤ 1,65.
\- U-waarde panelen W/(m2.K): ≤ .....
OPMERKING: Volgens het Bouwbesluit ten hoogste 1,65 W/(m2.K).
@
\- waterdichtheid (N/mm2): .....
@
\- luchtdoorlatendheid (m3/h per m1 naad): ≤ 0,5.
\- luchtdoorlatendheid (m3/h per m1 naad): ≤ .....
\- luchtdoorlatendheid .....
OPMERKING: Om te voldoen aan het Bouwbesluit is luchtdichtheid ten hoogste 0,5 m3/h per m1 naad.
@

\- geluidwering (dB): .....
\- geluidsisolatie-index (dB): .....
OPMERKING: Volgens het Bouwbesluit ten minste 20 dB.
@
\- inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.
\- inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 3.
\- inbraakwerendheid .....
@
\- .....
INDELING:
@
\- indeling volgens tekening.....
\- indeling.....
@
\- afmetingen volgens tekening.
\- lengte x breedte (mm): .....
\- afmeting.....
@
\- ramen.....
@
\- deur.....
@
\- panelen.....
@
\- ventilatie rooster.....
@
\ - isoleren dubbelglas .....
\- HR-glas .....
\- .....
@
\- beglazingssysteem .....
@
\- .....
AFWERKING:
@
\Stijl- en dorpelprofielen .....
@
\- dorpelafdekkers aangebracht.
\- neuslatten aangebracht.
\- dorpelafdekkers en neuslatten aangebracht.
OPMERKING: neuslatten verplicht bij buitensponningen.
@
\- beglazing: isolerend dubbelglas .....
\- beglazing: HR-glas .....
\- beglazing: .....
@
\.....
@
TOEBEHOREN:
@
\- geen.
@
\- ankers.....
@
\- hang- en sluitwerk: klasse 1-ster.
\- hang- en sluitwerk: klasse 2-ster.
\- hang- en sluitwerk: klasse 3-ster.
\- hang- en sluitwerk .....
@
\- hang- en sluitwerk leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat (BRL 3104:2012+WB:2014)
@
\- hang- en sluitwerk toepassen volgens KOMO attest-met-productcertificaat.
@
\- afdichtings-/aansluitingsvoorziening.....
@
\- bevestigingsmiddelen.....
@
\.....
Houten puien leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.
Houten puien toepassen volgens KOMO-attest.
@
\.....

