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1.0 Inleiding 

In 1992 is in opdracht van het handels- en adviesbureau in 
dakbedekkingen, Van Beek B.V. onderzoek gedaan naar de mecha
nische bevestiging van dakbedekking, ter vervanging van het 
bestaande M.F.S. (Mechanical Fixation System), het klemfix
systeem. Dit systeem kon t.g.v. de nieuwe aangescherpte normen 
niet meer concurreren met andere bestaande mogelijkheden om 
dakbedekking te bevestigen. 
Tijdens dit onderzoek is een MFS ontworpen, genaamd EHCS-1992, 
dat voldoet aan de technische eisen, echter dat economisch 
gezien nog verbeterd kan worden. Naar aanleiding hiervan is 
een vervolgonderzoek gestart met als doel het EHCS zowel 
technisch als economisch te optimaliseren. De optimalisering 
zal gezocht worden in de minimalisering van het materiaalge
bruik in samenwerking met de optimalisering van de krachts
werking. Om de krachten op het EHCS te bepalen zal de wind
belasting bepaald worden op het dak van een referentiegebouw. 
Vervolgens zullen de productietechnische mogelijkheden van 
aluminium onderzocht worden. M.b.v. beide gegevens zal het 
EHCS-1992 geoptimaliseerd worden tot het EHCS-1993. Aan de 
hand van ·het EHCS-1993 zal tevens een kostenraming gemaakt 
worden. Voordat we beginnen met het vervolgonderzoek zal eerst 
een summiere beschrijving volgen van het EHCS-1992. 

Voor hun bijdrage aan dit vervolgonderzoek zijn wij dank 
verschuldigd aan: 
Ir. A.W.C. Timmermans, fac. bouwkunde, T.U. Eindhoven, 
Ir. H.M. Lamers, fac. Bouwkunde, T.U. Eindhoven, 
Ir. P. Brinkgreve, C.T.D., T.U. Eindhoven, 
Handels- en adviesbureau Van Beek B.V., Geleen, 
V.A.W. Aluminium AG, Bonn. 
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2.0 EHCS-1992 [lit. 1] 

Het EHCS-1992 bestaat uit vijf onderdelen: 

-inbusbout 
-onderelement 
-2 gelijke middenelementen 
-bovenelement 

Het ontwerp is gebaseerd op het 
idee dat de optredende krachten 
tegengesteld gericht zijn en zo
doende elkaar opheffen. De folie 
wordt over het onderelement ge
legd waaroverheen zgn. middenele
menten geplaatst worden. Deze 
middenelementen worden door bo
venelementen gef ixeerd en tegen 
het onderelement aangedrukt. Hoe 
harder het waait, dus hoe groter 
de kracht is die op de folie uit
geoefend wordt, des te strakker 
zal de folie door het stijve bo
venelement tegen het onderelement 
aangedrukt worden. 

THE NEW llECHANICAL FIXATION SYSrKll KHCS1992 

t\/\ZVVV1 

Het onderelement wordt geextrudeerd van aluminium en bevestigd 
aan het dakvlak m.b.v. roestvrij stalen inbusbouten. 
over dit onderelement wordt de folie spanningsloos gelegd 
waarna de beide middenelementen aangebracht worden. 

De middenelementen zijn eveneens van geextrudeerd aluminium, 
de rondingen op de elementen zijn aangebracht om 
soepel aan te brengen en om pons van het profiel 
te voorkomen. Tussen de beide middenelementen is 
delijke positie ruimte gereserveerd om 
eventuele maatafwijkingen op te vangen 
(zie afbeelding). 
Als de beide middenelementen niet vastge
houden zouden worden dan zouden door de 
spanning in de folie deze elementen van 
het onderelement loskomen,dit wordt voor
komen door plaatselijk (afhankelijk van 
de stuwdruk en de plaats op het dak) bo
venelementen aan te brengen die over de 

de folie 
door de folie 
in de uitein-

' 
onderelementen gedrukt worden waardoor deze bij elkaar gehou
den worden. om het bovenelement over het middenelement te 
kunnen drukken moet een van de beide elementen lichtelijk 
kunnen vervormen. Welk element volgt uit het volgende; 
De folie wordt door het middenelement in het onderelement ge
drukt, hier zal de folie zich tegen verzetten aangezien de 
folie onder (geringe) spanning komt te staan, de folie zal dus 
de middenelementen naar buiten willen trekken. 
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Door het bovenelement wordt deze beweging verhinderd waardoor 
het boven- en middenelement samen gaan werken en een geheel 
vormen. Dit geheel wordt door de folie omhoog getrokken 
waardoor de folie vastgeklemd wordt tussen het onderelement en 
het samenwerkende bovengedeelte. Zou nu het bovenelement 
lichtelijk kunnen vervormen dan kan dus het samenwerkende bo
vengedeel te van het onderelement afschuiven, dit zou voorkomen 
kunnen worden door het middenelement voldoende stijf te maken 
maar omdat dit element i.v.m. de montage uit twee delen moet 
bestaan is dit niet mogelijk. Uit boven
staande kan geconcludeerd worden dat het 
bovenelement de stijfheid moet verzorgen 
en dat het middenelement licht elastisch 
vervormbaar moet zijn. Hierdoor mag het 
middenelement ter plaatse van het buig
punt niet te dik zijn. Het buigpunt van 
het middenelement dient vlak onder de bo
venste kromming van het onderelement te 
liggen aangezien het element anders niet gebogen kan worden 
omdat het dan via de folie tegen het onderelement aan zou 
drukken (zie afbeelding). 

Tevens dient men rekening te houden met 
het feit dat het middenelement slechts 
plaatselijk verbonden is met het boven
element. Men moet er dus voor zorgen dat 
tussen de bovenelementen het middenele
ment niet gaat uitknikken (zie afbeel
ding) . 

6e'-=. l' 

l 

Om te voorkomen dat het bovenelement van het middenelement 
afschuift is het bovenelement van een uitkragende rending 
voorzien die zich onder in het middenelement vastklemt. Deze 
klemming zal niet los laten; in de spanningsloze situatie wil 
het lichtelijk vervormde middenelement terugveren naar zijn 
oorspronkelijke toestand waardoor het zich vastdrukt tegen het 
bovenelement; in belaste situatie trekt de folie beide elemen
ten stevig tegen elkaar aan. 

Om de klemkracht te waarborgen mag het 
bovenelement alleen aangrijpen onder de 
bovenste rending van het onderelement. 
Daarom is er een ruime speling tussen aangrijpen 

boven en middenelement boven en naast de klemkncht 

bovenste kromming van het onderelement. 
Omdat bij het aanbrengen van het boven
element het middenelement tijdelijk 1 mm 
naar binnen wordt gedrukt, is tussen het 
middenelement + folie en het onderelement een speling gewaar
borgd van 1 mm vanaf het buigpunt. 

4 
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2.1 Evaluatie EHCS-1992 

Hieronder volgt een evaluatie van het EHCS-1992 waarin de 
positieve en negatieve punten worden besproken. Ten aanzien 
van de eisen geldt het volgende: 

- de methode penetreert de dakbedekking niet; 
- alle onderdelen zijn compleet gescheiden inzamel- en recy-

clebaar. (voor aluminium geldt zelfs dat de benodigde ener
giehoeveelheid voor recycling slechts 5% is van de benodigde 
hoeveelheid energie bij de winning ervan) ; 

- de methode is op eenvoudige wijze te demonteren en elders 
te (her)gebruiken; 

- door de vrijheid in het plaatsen en het aantal van de beves
tigingselementen kan op eenvoudige wijze voldaan worden aan 
de nieuwe aangescherpte internationale eisen en norrnen; 

- het bevestigingsmiddel heeft geen bouwfysisch nadelige 
effecten; 

- de afvoer van het hemelwater gebeurt zonder plasvorrning (de 
lineaire bevestigingen dienen dan wel evenwijdig aan het 
afschot te liggen); 

- de methode is onafhankelijk van het type ondergrond en 
isolatie; 

- door de gekozen aluminium prof ielen kan de temperatuurschom
meling van -20 t/m +80 worden opgenomen. De uitzetting be
draagt dan slechts 2,2 mm per meter. Andere materialen die 
bekeken zijn hebben een te grote uitzetting (bv. thermoplas
ten ± 10 mm per meter); 

Tevens is ook voldaan aan alle gestelde wensen; 

- de levensduur van aluminium is zeker even lang als die van 
de folie/dakbedekking; 

- de methode vergt geen onderhoud; 
- de methode is zeer eenvoudig te monteren en te demonteren 

m.b.v. eenvoudige gereedschappen cq. machines; 
- de bevestiging kan m.b.v. gereedschappen op een ergonomisch 

verantwoorde wijze aangebracht worden; 
- de esthetische waarde van de methode scoort vrij hoog; 
- de methode kan eventueel toegepast worden voor vlak- en 

randaansluitingen; 

Deze (uitwendige) methode zorgt er tevens voor dat de folie zo 
dicht mogelijk op het dakvlak geklemd wordt zodat het opwaaien 
beperkt wordt. 

5 
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3.0 Windbelasting 

De windbelasting wordt berekend voor een open fabriekshal 
(d.w.z. meer dan 5% openingen) met de afmetingen lengte x 
breedte x hoogte = 30x15x7 meter (hoogte is maximaal 7 meter) . 
De referentieperiode is kleiner dan 50 jaar genomen. De bere
keningen zijn gebaseerd op NEN 6702 (Hiernaar wordt bij de 
berekeningen verwezen [-]). 

Windbelasting 

Prep = Cdim x C;ndex x Ceq x </>1 x Pw [ 8. 6. 1. 3] 

Prep 
cdim 

representatieve waarde v/d windbelasting [N/m2
] 

dimensiefactor die de afmetingen v/e bouwwerk in 
rekening brengt 
windvormfactoren, Cpi + Cpe + Ct 
drukvereffeningsfactor 
vergrotingsfactor t.g.v. dynamische invloed v/d wind 
extreme waarde van de stuwdruk door wind [N/m2 

] 

[8.6 . 3] 

cdim = 1. 0 

- Cindex [ 8 • 6. 4] 

Cp; (interne over- of onderdruk) [8.6.4.4] 

Alleen overdruk is van belang aangezien onderdruk 
een gunstige invloed heeft. 
Cpi = 1. 0 - 0. 1 log V\A met 0. 3 ~ Cpi ~ 0. 8 
V = 3150 m3 

A = 450 m2 

Cpi = 0. 8 

Cpe, Loi< ( externe druk of zuig ing) 
[8.6.4.3] 

a = 2.25 m 
a 1 = 2. 25 m 
a 2 = 2. 25 m 
Cpe,t1 = -0.4 
Cpe,t2 = -0.7 
Cpe,r -1. 2 
Cpe,c = -1. 2 

h=hoogle 
ge bouw. ~-~ 

a 
++

a l 
-+-+

d i 
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Ct (wrijving) [8.6.4.5) 

Ct= -0.02 

C;ooex randzone (r,c): -0.8 + -1.2 + -0.02 = -2.02 
C;ooex tussenzone (t2): -0.8 + -0.7 + -0.02 = -1.52 
C;ooex middenzone (t1): -0.8 + -0.4 + -0.02 = -1.22 

- Ceq [ 8 . 6 . 5 ] 

Ceq = 1. 0 

- ¢1 [ 8 • 6 • 6 • 2 ] 

¢1 = 1. 0 

- Pw [ 8 . 6 . 2 • 1] 

Gebied II, onbebouwd 
Pw = 780 N/m 2 

Prep raoozone: 1.0 * -2.02 * 1.0 * 1.0 * 780 N/m 2 = -1576 N/m2 

Prep tussenzone: 1. 0 * -1. 52 * 1. 0 * 1. 0 * 780 N/m2 = -1186 N/m 2 

Prep middenzone: 1. 0 * -1. 22 * 1. 0 * 1. 0 * 780 N/m2 = - 952 N/m2 

Rekenwaarde belasting 

De rekenwaarde van de belasting t.b.v. de dimensionering van 
het EHCS-1993 is: 

Pd = Y m * Ye * Prep 

Ym materiaalfactor, hier 1.2 [NEN 6707-9.3) 
Ye belastingfactor, hier 1.5 [NEN 6702-6.2.1) 

Pd randzone: 1.2 * 1.5 * 1576 = 2837 N/m 2 

Pd tussenzone: 1.2 * 1.5 * 1186 = 2135 N/m2 

Pd middenzone: 1.2 * 1.5 * 952 = 1714 N/m2 

7 
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4.0 Productietechniek 

Het gehele systeem zal worden vervaardigd uit geextrudeerd 
aluminium. De meest geschikte extrusie-legering is F22 (AlMgSi 
0.5). Deze legering is de gangbare legering voor extrusiepro
fielen en tevens degene met de beste mechanische eigenschap
pen. 
Voor deze legering geldt een minimale wanddikte van 1.2 mm, 
echter om de doorsnede voldoende constant te houden is een 
wanddikte van minimaal 1.5 mm vereist [DIN 1748/4]. 

Mechanische eigenschappen [lit. 3]: 

- o, 2 rekgrens a0, 2 
- Treksterkte as 
- E-modulus E 
- Lin. uitz. coeff. a 

Toelaatbare spanningen 

160 N/mm2 

215 N/mm 2 

7 O x 10 3 N/mm 2 

23.4 x 10- /K 

Door bovengenoemde belastingen mogen geen delen bezwijken. Het 
is duidelijk dat de breukspanning (as) niet overschreden mag 
worden. Als toelaatbare spanning wordt een waarde van 0.7 as 
beschouwd. Verder mag ook de rekgrens (aR) van het materiaal 
niet worden overschreden. Voor aluminium wordt de rekgrens 
aangeduid door de zgn. 11 0.2 rekgrens" (a0 _2 ). A1s uitgangspunt 
voor de berekening wordt nu de laagste waarde gekozen van de 
0.7 as of de aR. Voor AlMgSi 0.5 nr. 6060 (F22) bedraagt de 0,2 
rekgrens 160 N/mm2

• De breukspanning as= 215 N/mm 2
; 0.7 as= 

151 N/mm 2
• Deze laatste waarde is het laagste. Voor AlMgSi 0.5 

dient dus te worden gerekend met een waarde van 151 N/mm 2 
• 

Oppervlaktebehandeling 
Aluminium is een materiaal dat geen oppervlaktebehandeling of 
conservering nodig heeft voor het behoud van de constructie. 
Oat wil zeggen dat de optredende natuurlijke oppervlakte
oxydatie geen invloed heeft op de sterkte van de constructie. 
Voorwaarde daarbij is dat de juiste legering wordt gekozen 
voor de omstandigheden waaronder de constructie moet dienen. 
De oorspronkelijke metaalkleur verandert na verloop van tijd 
door natuurlijke oxydatie in een ongelijkmatige grauwe kleur. 
Dit proces wordt door luchtverontreiniging versneld. Indien 
men dit wil vermijden, dient men het aluminium te anodiseren 
of te lakken. Van deze twee verdient anodiseren de voorkeur 
aangezien de anodiseerlaag een betere weerstand tegen mechani
sche belasting en een langere levensduur heeft. Indien de EHCS 
strippen hun oorspronkelijke uiterlijk dienen te behouden 
vanwege esthetische overwegingen wordt aanbevolen om deze te 
anodiseren, dit brengt echter wel hogere kosten met zich mee. 
Indien dit niet gewenst is wordt aanbevolen om de strippen 
onbehandeld aan te brengen. 

8 
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s.o Dimensionering EHCS-1993, Foliespanning 

Volgens NEN 6702 wordt het dakvlak ingedeeld in 3 zones met 
verschillende windbelasting. De dimensionering van het EHCS-
1993 zal gebaseerd zijn op de zone met de grootste belasting, 
de randzone [Hfdst. 5.1]. Voor de beide andere zones zal de
zelfde dimensionering aangehouden worden, echter de stroken 
zullen dan i.v.m. de geringere belasting op onderling grotere 
afstand komen te liggen [Hfdst. 5.2]. Vervolgens zal bekeken 
worden wat de effecten zijn op zowel de dimensionering als op 
de kosten indien de onderlinge afstanden van het EHCS-1993 
groter c.q. kleiner genomen worden [Hfdst. 7] 

Rand zone 

De maximale spanning in de folie treedt 
op in de randzone. Uit onderzoek is ge
bleken dat bij een druk van 2000 Pa over 
een breedte van 100 cm de rubberfolie 
(dik 1.0 mm) ± 19.5 cm zal opwaaien [TNO
Bouw B-91-0925]. Uitgaande van dit onder
zoek worden in eerste instantie de EHCS
stroken h.o.h. op 100 cm aangenomen. In
terpoleren levert op dat bij een druk van 
2800 Pa de folie ± 22.2 cm zal opwaaien. 
Aangezien de gegeven waarden zijn berekend voor puntonder
steuningen om de 100 cm zal bij een lijnondersteuning om de 
100 cm een reductiefactor gelden van± 0.75 (Voor exacte 
waarden dient het EHCS-1993 nader beproefd te worden). De uit
buiging zal dan worden: 0.75 x 22.2 = 17.0 cm. Voor hoek a 
geldt dan de waarde van 38 graden en de straal R is 0.82 m. De 
maximale spanning in de folie is dan: 

q = R * Pd = 0.82m * 2837 N/m2 = 2326 N/m 

De maximaal toelaatbare foliespanning is 7 * 106 N/m > 2326 N/m 
[lit. l] 
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5.1 Dimensionering EHCS-1993, Krachtswerking 

De dimensionering van het EHCS-1993 is gebaseerd op een wind
belasting aan beide zijden van het element. Indien het EHCS-
1993 door windvlagen afwisselend links en rechts belast wordt, 
dan zullen de krachten hetzelfde zijn als bij een belasting 
aan beide zijden. Het enige verschil is dat op de schroefbe
vestiging een moment komt te staan. De schroeven die gebruikt 
worden zijn daar uitvoerig op getest (zie bijlage A). 

Randzone 

De windbelasting staat via de folie ender 
een hoek van 38 graden op het EHCS. Hier
uit volgen de horizontale en verticale 
krachten: 
Windbelasting: 
Horizontaal: 
Verticaal: 

Dimensionering 

2326 N/m 
1833 N/m 
2864 N/m (2 * 1432 N/m) q = 2326 N/m 

a = 38 graden 
H = 1833 N/m 
V = 2864 N/m 

De afmetingen van het EHCS-1993 ziJn gegeven in Hfdst. 7. De 
wanddiktes zijn overal minimaal 1.5 mm i.v.m. de productie
techniek. 
De EHCS-stroken liggen op een onderlinge afstand van 100 cm. 
De volgende aspecten zullen behandeld worden: 

5.1.1. Dimensionering schroefbevestiging 

5.1.2. Dimensionering dwarsdoorsneden 

5.1.2.1. onderelement a. t.g.v. de spanningen 
b. t.g.v. de vervorming 

5.1.2.2. middenelernenten a. t.g.v. de spanningen 
b. t.g.v. de vervorming 

5.1.2.3. bovenelement a. t.g.v. de spanningen 
b. t.g.v. de vervorming 

5.1.3. Dimensionering tussen de steunpunten 

5.1.3.1. Uitbuiging middenelement tussen de bovenele
menten 

5.1.3.2. Uitbuiging ender- en middenelement tussen de 
schroeven 

10 
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5.1.1 Dimensionering schroefbevestiging 

De onderelementen zullen worden bevestigd met de Buildex SM(H) 
zelfborende schroeven [Bijlage A]. Het aantal schroeven per 
strekkende meter zal bepaald worden voor de uittreksterkte 
onder een hoek van 38° (beproefd onder een hoek van 45°, 
echter de verschillen tussen 38° en 45° zijn verwaarloosbaar 
klein) en voor de uittreksterkte loodrecht op het dakvlak. De 
volgende waarden zijn geldig voor 0.7 rnrn staal en berekend 
voor onderlinge afstand van de elementen van 100 cm. 

afschuif\uittrekwaarde 45° 
veiligheidsfactor 
belasting 38° 
aantal schroeven per m. 

uittrekwaarde 
veiligheidsfactor 
belasting verticaal 
aantal schroeven per m. 

1320 N 
3 
2326 N 
(2326x3)/1320 = 5.3 

1450 N 
3 
2864 N 
(2864x3)/1450 = 5.9 

Dit houdt in dat er per strekkende meter 6 schroeven nodig 
zijn, d.w.z. om de 20 cm een schroefbevestiging. 

11 
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5.1.2. Dimensionering dwarsdoorsneden 

5.1.2.1 Dimensionering dwarsdoorsnede onderelement 

a) t.g.v. de spanningen 

Ter berekening van de optredende spanningen in de dwarsdoor
snede is het onderelement geschematiseerd volgens tekening. De 
max. optredende spanning is ter plaatse van het grootste 
moment. Dit moment ligt in het midden van de doorsnede. 

V 1432 N 
1 14.8 mm 
M = Vxl = 21194 Nmm 

w 1/6 x b x h 2 = 1/6 x 1000 x 9 
= 1500 mm 3 

a = M/W = 14.2 N/mm 2 < 151 N/mm 2 

' I I lDL + .. -
--~ I + ui •• 

011tha&IJli'(lael.re ... u.o.o:c.Ll'f) 

Aangezien de doorsnede veranderd richting uiteinden wordt voor 
het uiteinde (boven) ook de spanning berekend. 

v 

V 1432 N/m (1432N/m x lm = 1432 N) 
1 7.7 mm 
M v x 1 = 11027 Nmm 

b 1000 mm 
h=l.5mm 
W l/6bh2 = 375 mm3 

-!- 1.5 mm . + / ./ 

a = M/W = 29. 4 N/mm2 < 151 N/mm2 (=a8,a1u) 

1000 mm 
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b) t.g.v. de vervorming 

Aangezien het onderelement het midden- en bovenelement moet 
vasthouden op het dak mogen de uiteinden (boven) van het 
onderelement niet teveel vervormen aangezien dan het midden-
en bovenelement kunnen losraken 

v 
v = 1432 N 
1 = 7.7 mm 
E = 70 x 10 3 N/mm 2 

I = l/12bh3 = 281.25 mm4 E! 
7.7 mm 

0 = Vl3 /3EI 11. l x 10-3 mm 

Deze vervorming is verwaarloosbaar klein. 

Aangezien de horizontale belasting van het onderelement aan
zienlijk kleiner is dan de verticale belasting voldoet het 
element ook voor de horizontale belasting. 

13 
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5.1.2.2 Dimensionering dwarsdoorsnede middenelement 

a) t.g.v. de spanningen 

Ter berekening van de optredende spanningen in de dwarsdoor
snede is het middenelement geschematiseerd volgens onderstaan
de tekening. Wat betreft het middenelement dienen 2 aspecten 
bekeken te worden. Het middenelement mag niet zoveel vervor
men/uitbuigen dat dit element losschiet van het onderelement. 
de aspecten die hierop van invloed zijn, zijn de vervorming in 
de doorsnede [5.1.2.2.] en de uitbuiging van het middenelement 
tussen de bovenelementen in horizontale richting [5.1.3.1.]. 
Deze twee dienen opgeteld te worden om de totale verplaatsing 
in horizontale richting te vinden. Daar 
dient echter bij vermeld te worden dat 
het zich hier handelt om de verplaatsing 
midden tussen de bovenelementen (op 25 cm 
afstand van de bovenelementen die h.o.h. 
op 50 cm liggen). Naarmate men meer naar 
(de inklemming door) de bovenelementen 
toe beweegt zal de verplaatsing steeds 
geringer worden aangezien de middenele-

Bovenaanzicht 

menten t.p.v. de bovenelementen vastgeklemd zitten. 

Hieronder wordt bekeken hoe de vervorming in de doorsnede is. 
T.b.v. deze vervorming kan het middenelement dus geschemati
seerd worden als zijnde ingeklemd. Van belang is de vervorming 
van het punt waar de krachtsoverdracht plaatsvindt tussen 
midden en onderelement, de vervorming van dit punt mag niet zo 
groot zijn dat midden- en onderelement langs elkaar schieten 
en er dus geen krachtsoverdracht meer mogelijk is. De rending 
aan de onderzijde van het middenelement heeft slechts de 
functie van het soepel laten verlopen van de folie. In de 
schematisering is dan ook pas geschematiseerd van het van 
belang zijnde punt E. 

16.25 mm 

14 
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Vo =VE = 1432 N/m x 0.5 m = 716 N 
HA= Ho = 1833 N/m x 0.5 m 917 N 
AB = 16.25 mm 
BD = 6.50 mm 
DE = 2.25 mm 
MA = Ms 

= Ho x BD + Vo x AB - VE x (AB-DE) 
= 7572 Nmm 

Mo = VE x DE = 1611 Nmm 

M MA = Ms = 7572 Nmm 
b 500 mm 
h = 1. 5 mm 
w = l/6bh2 = 188 mm3 

a = M/W = 40.3 N/mm2 < 151 N/mm2 

b) t.g.v. de vervorming 

- punt D 

H0 = 917 N 
Mo = 1611 Nmm 
1 = BD = 6.5 mm 
E 70 x 103 N/mm 2 

b 500 mm 
h = 1.5 mm 
I = 1/12bh3 = 141 mm4 

o = H0 l3 I 3 EI + Mo l2 / 2 EI = 12 . O x 1 O -3 mm ( i ) 

- punt B 

Ms = 7572 Nmm 

b 

l 165 
~ Hd 
~ 

Md 

1 = AB = 16.25 mm 
EI = 0 . 9 9 x 10 7 Nmm 2 

<P Msl/EI 

§ '--"--a _ _ b J Mb 

= 12.4 x 10-3 rad. (ii) 
16.25 mm 

o = Msl 2 /2EI 
= 101.0 x 10-3 mm (iii) 

Totale horizontale vervorming in dwarsdoorsnede punt D: 

(i) + (ii) x BD = 0.93 mm 

- Totale verticale vervorming in dwarsdoorsnede punt D: 

(iii) = 0.10 mm 

15 
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De horizontale vervorming van 0.93 mm bevind zich alleen in 
het midden tussen de bovenelementen. Naarmate men zich dichter 
naar de bovenelementen toe begeeft wordt de vervorming minder 
aangezien de middenelementen daar door de bovenelementen 
vastgeklemd worden. 

De verticale vervorming van 0.10 mm wordt tegengehouden door 
het onderelement. Deze reactiekracht is voor de van belang 
zijnde horizontale vervorming niet relevant en dus niet meege
nomen in de schematisering. 

16 
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5.1.2.3 Dimensionering dwarsdoorsnede bovenelement 

a) t.g.v. de spanningen 

Ter berekening van de optredende spanningen in de dwarsdoor
snede is het bovenelement geschematiseerd volgens onderstaande 
tekening. De bovenelementen worden om de 50 cm bevestigd en 
zijn 5 cm breed. 

2.6 mmf 

21 .5 mm 

He = 1833 N/m x 0.5 m = 917 N 
AB= 21.5 mm 
BC = 8.8 mm 
MA = M8 = He x BC 

b = 50 mm 
h = 2.6 mm 

8070 Nmm 

W = l/6bh2 = 56.0 mm3 

a = M/W = 144 N/mm 2 < 151 N/mm 2 

17 
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b) t.g.v. de vervorrning 

- punt c 

He = 917 N 
1 = BC = 8.8 mm 
E 70 x 103 N/mm 2 

b = 50 mm 
h=2.6mm 

8.8 mm 

I l/12bh3 = 73.0 mm4 
c He 

6 = Hcl3 /3EI = 40. 8 x 10-3 mm ( i) 

- punt B 

Ms = 8070 Nmm 
1 =AB= 21.5 mm 
EI = 0.5 x 107 mm2 

b J Mb 

<P Ms 1 /EI = 3 4 . 7 x 10 -3 rad . 
6 = Ms 1 2 

/ 2 EI = 3 7 3 • O x 1 O -3 mm 
(ii) 
(iii) 

- Totale horizontale vervorming in dwarsdoorsnede: 

(i) + (ii) x BC = 0.34 mm 

- Totale verticale vervorming in dwarsdoorsnede: 

(iii) = 0.37 mm 

21.5 mm 

De horizontale vervorming van het bovenelement zal geen effect 
hebben op de klemming tussen boven- en middenelement aangezien 
het middenelement de horizontale kracht overdraagt op het 
bovenelement en dus ongeacht de kracht altijd vastgedrukt zit 
tegen het bovenelement. In horizontale richting is dus alleen 
de vervorming van het middenelement van belang. De vervorrning 
van het middenelement midden tussen de bovenelementen is 0.93 
mm en wordt richting bovenelementen steeds geringer tot de 
waarde 0.34 mm ter plaatse van de bovenelementen. 

De verticale vervorrning van het bovenelement zal via het 
middenelement tegengehouden warden door het onderelement. In 
verticale richting is dus de vervorming van het onderelement 
van belang. 

18 
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5.1.3. Dimensionering tussen de steunpunten 

Ten gevolge van de windbelasting op de elementen zullen deze 
uit willen buigen. In ons geval kan dat op twee manieren. Het 
middenelement kan in de richting van het dakvlak, horizontaal 
tussen de bovenelementen uitbuigen. De onder- en de midden
elementen werken samen in het vlak loodrecht op het dakvlak, 
de uitbuiging van dit samengestelde element in verticale 
richting, dient tussen de schroeven beperkt te blijven. Het 
bovenelement is voor deze berekening niet van belang omdat dit 
als steunpunt wordt beschouwd. Om de buiging te kunnen bepalen 
hebben is het geheel geschematiseerd als zijnde een doorgaande 
ligger over meerdere steunpunten, in het geval van de uitbui
ging van het middenelement zijn dit de bovenelementen, in het 
andere geval de schroeven. In eerste instantie zijn we er 
vanuit gegaan dat de beiden h.o.h. 1 meter geplaatst zijn, we 
krijgen dan de volgende situatie. 

Door nu de hoekverdraaiing links en rechts van het steunpunt 
gelijk te nemen kunnen we met de volgende formules het moment 
in de ligger berekenen. 

( 1.1) 
(Bl)- Ml+ Ml_ ql 3 

cp - 3EI 6EI 24EI 

( 1. 2) 

Met ~(BL)=~(Br) vinden we; 

( 1. 3) 

( 1. 4) 

( 1. 5) 

( 1. 6) 

Ml + Ml _ ql 3 =- Ml _ Ml + ql 3 

3EI 6EI 24EI 3EI 6EI 24Ej 

M = 1/1zql2 

VA = Vo = 1/zql 

V8 = Ve = ql 
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Voor de berekening van de buiging gebruiken we de formule 
( 1. 7) 

o= 5ql4 - 2Ml2 = 12 * (5qJ2-48M) 
384EI 16EI 384EI 

Om de buiging te kunnen bepalen dienen we de traagheidsstralen 
(I) van de elementen te berekenen, hiertoe zijn de elementen 
geschematiseerd als zijnde opgebouwd uit rechte delen waardoor 
de berekening vereenvoudigd en de werkelijkheid benaderd 
wordt. Van de elementen zijn alleen de traagheidsstralen 
berekend om de assen waarom de buiging op kan treden. 

Onderelement 
Uit de berekeningen volgt dat het 
zwaartepunt van het onderelement op 
5,8 mm. t.o.v. de y'-as komt te lig
gen. Het bijbehorende traagheidsmo
ment is dan Iy=4 714 mm4

• 

Middenelement 
Het zwaartepunt t.o.v. de z'-as ligt 
voor het middenelement op 11.8 mm, 
t.o.v. de y'-as is dit 7.2 mm. 
Het traagheidsmoment om de z-as is 
Iz=l476 mm4 , om de y-as is deze 
Iy=1517 mm4

• 

Onder- en middeneiementen samen 
Voor het samenwerkende geheel komt 
het zwaartepunt t.o.v. de y'-as op 
8.0 mm. te liggen. Dit geheel heeft 
een Iy van 9455 mm4

• 

34.1 

:g1 

~~~r 
_ j_ ~i_-2s 

I 9.4 
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5.1.3.l Uitbuiging middenelement tussen de bovenelementen 

Voor de uitbuiging tussen de bovenelementen vinden we bij een 
horizontale windbelasting van 1833 N/m [Hfdst. 5.1] en een 
onderlinge afstand van de bovenelementen van lOOOmm een moment 
van (formule 1.4) 

M = 1/ 12 x 1.833 x 10002 = 152750 Nmm 

De bijbehorende uitbuiging kunnen we met behulp van de Iz die 
we voor het middenelement gevonden hebben en de Elasticiteits
modulus voor aluminium van 70 x 103 N/mm2 [Hfdst. 4.0], uitre
kenen m.b.v. formule 1.7, dit geeft een uitbuiging van 6 = 
46.2 mm. 

Aangezien het oppervlak waarover het middenelement aan kan 
grijpen op het onderelement maar 3 mm is moet ervoor gezorgd 
worden dat het middenelement niet verder uitbuigt dan 3 mm. 
Dit kunnen we bereiken door 6f de Iz van het middenelement te 
vergroten door het element breder te maken 6f we plaatsen de 
bovenelementen dichter bij elkaar. 
Als we de bovenelementen dichter bij elkaar gaan plaatsen dan 
zal de onderlinge afstand met de volgende formule, die we 
vinden door (1.7) en (1.4) te combineren, berekend kunnen 
worden; 

( 1. 8) 

l=~ 384Eio 
q 

Om te zorgen dat de maximale buiging in het midden tussen de 
bovenelementen niet groter wordt dan 3 mm, zodat het midden
element daar nog net binnen het onderelement blijft, dienen de 
bovenelementen h.o.h. 505 mm geplaatst te worden. Uitgaande 
van een rastermaat van 500 mm dan vinden we voor de uitbuiging 
6 = 2.9 mm. Bij deze uitbuiging dient nog de uitbuiging tenge
volge van de spanning in de folie (0.1 mm) [5.1.2.2 (iii)] 
zodat de totale uitbuiging van het middenelement 3 mm is. 

5.1.3.2 Uitbuiging onder- en middenelement tussen de schroeven 

De uitbuiging tussen de schroeven, dus in het vlak loodrecht 
op het dakvlak is dan met de berekende vertikale windbelasting 
van 2864 N/m [5.1] met een onderlinge afstand van de schroeven 
van 200 mm [5.1.1] en een traagheidsmoment van 9455 mm4 • 

M 1/ 12 x 2.864 x 2002 = 9547 Nmm 

6 = 0.02 mm deze uitbuiging is verwaarloosbaar klein. 
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5.2 Dimensionering EHCS-1993, Tussen- en Middenzone 

De dimensionering van de profielen is gebaseerd op de zone met 
de grootste windbelasting (randzone). Om de dimensionering van 
de profielen constant te houden zal voor de beide overige 
zones bekeken warden hoe groat de onderlinge afstand meet zijn 
zodat de belasting op de profielen gelijk is aan de belasting 
in de randzone met de stroken h.o.h. 1 meter. Om dit te kunnen 
berekenen herschrijven we formule 1.8 en krijgen we de volgen
de situatie. 

( 1. 9) 
384Eio 

q= ] 4 

E = 70 x 103 N/mm 2 

Iz = 1476 Nmm4 

6 Jmm 
1 = 500mm 

Vullen we in formule (1.9) de gegeven waarden in, dan vinden 
we een toelaatbare belasting van 1904 N/m. Voor de spanning in 
de folie vinden we q =Rx Pd [Hfdst. 5.0]. De R varieert 
lineair met de afstand tussen de elementen zodat we voor de 
onderlinge afstand van de elementen vinden 0.82 x X. Door nu 
deze twee gegevens aan elkaar gelijk te stellen vinden we: 

( 1. 10) 0.82 x X x Pd = 1904 N/m. 

Tussenzone 

Voor de tussenzone vinden we m.b.v. (1.10) en een Pd van 2135 
N/m 2 een afstand van de stroken ten opzichte van elkaar waar
voor de spanningen in de elementen gelijk blijven van 
X = 1.4 m. 

Midden zone 

Voor de middenzone dienen de stroken m.b.v. (1.10) bij een Pd 
van 1714 N/m 2 op X = 1.7 m gelegd te warden om de spanningen 
constant te houden. 
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6.0 Kostenraming 

Nu alle afmetingen en afstanden bekend zijn kunnen we a.d.h.v. 
een offerte [Bijlage B], opgemaakt door V.A.W. aluminium AG te 
Bonn, de produktiekosten van het EHCS-1993 bepalen. De prijzen 
van de elementen zijn franco, netto en verpakking inbegrepen. 
De prijzen van de schroeven zijn excl. BTW. 
{lDM = fl,12 ,peildatum 17-5-1993) 

Onderelement 

gewicht: 
prijs: 
prijs per meter: 
matrijskosten: 

Middenelement 

gewicht: 
prijs: 
prijs per meter: 
matrijskosten: 

Bovenelement 

gewicht: 
prijs: 
prijs per meter: 
prijs per element: 
matrijskosten: 

Bijkomende kosten 

o, 45 kg/m 
5,10 DM/kg = f5,71/kg 
f5,71 x 0,45 = 
f4.399,36 

0,17 kg/m 
4,90 DM/kg f5,49/kg 
f5,49 x 0,17 
fl. 844, 64 

0,40 kg/m 
4,50 DM/kg = f5,04/kg 
f5,04 x 0,40 = f2,02 
f2,02 I 20 
f2.310,56 

- Zagen van de elementen 
- Boren van de gaten in de onderelementen 

Schroeven 

prijs per 1000 st. f489,20 

Onge
anodi
see rd 

f2,75 

f0,93 

f0,10 

Geano
d iseerd 

f3,60 

fl,58 

f0,14 
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7.0 Evaluatie 

Om het EHCS-1993 te optimaliseren z1Jn een aantal ingrepen 
mogelijk t.o.v. de aannames in hoofdstuk 5. 
Het opwaaien van de folie is gebaseerd op het onderzoek van 
TNO-Bouw nr. B-91-0925, in dit onderzoek wordt uitgegaan van 
inklemming van de folie d.m.v. 4 puntbevestigingen. Het EHCS-
1993 is gebaseerd op een lijnbevestiging waardoor het opwaaien 
verminderd wordt. Omdat het opwaaien van de folie, bevestigd 
m.b.v. een lijnbevestiging, nag niet getest is, kunnen hierom
trend slechts aannames gemaakt warden [Hfdst. 5.0]. 
Wat betreft het ender- en middenelement is de dimensionering 
bepaald door de productietechnische beperkingen. De optredende 
spanningen en vervormingen in de doorsnede in de beide elemen
ten liggen ver beneden de toelaatbare spanningen en vervormin
gen. De uitbuiging van beide elementen loodrecht op het dak
vlak voldoet eveneens ruimschoots vanwege de geringe afstand 
tussen de schroefbevestigingen. De uitbuiging van de midden
elementen in het dakvlak is echter van belang voor de optima
lisatie. 
Voor het bovenelement geldt dat de afmetingen, zowel de lengte 
als de doorsnede, eventueel verder aangepast kunnen warden 
evenals de afstand tussen de bovenelementen. Voor de optimali
satie geldt dat zowel de doorsnede van het bovenelement (in 
verband met de optredende spanningen) als de uitbuiging van 
het middenelement (tussen de bovenelementen, in het dakvlak) 
maatgevend zijn. 
Voor de schroefbevestiging is een constant aantal schroeven 
nodig per m2 per belastingsituatie, aangezien de windbelasting 
op de folie niet veranderd indien de afstanden tussen de 
stroken mochten veranderen. 
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In onderstaande tabel ZlJn de mate van opwaaien van de folie 
(6) en alternatieven voor de h.o.h. afstand van de stroken 
weergegeven inclusief de prijs (allen per m2 ). Inbegrepen zijn 
alleen de productiekosten volgens Hfdst. 6.0 voor ongeanodi
seerd aluminium. 

{, Onder& Boven Schroeven Totaal 
fol ie Midden aantal I aantal I (/m2) 
(cm) prijs(fO, 10) prijs(f0,49) 

Rand zone 

hoh 100 cm 17.0 f4,43 I 2 • 0 f0,20 5.9 f2,89 f7,52 

hoh 150 cm 25.5 f2,95 2.9 I fO' 29 5.9 f2,89 f6,13 

Tussenzone 

hoh 100 cm 15.0 f4,43 1. 9 f0,19 4.5 f2,21 f6,83 

hoh 140 cm 21. 0 f3,16 1. 4 f0,14 4.5 f2,21 fS.51 
Ill 

hoh 25.5 f2,61 1. 5 f0,15 4.5 f2 '21 f4,97 170 I cm 

Midden zone 

hoh 100 cm 14.0 f4,43 1. 8 f0,18 3.6 fl,76 f6,37 

hoh 150 cm 21. 0 f2,95 1. 3 f0,13 3.6 fl,76 f4,84 

hoh 170 cm 23.8 f2,61 1. 2 f0,12 3.6 fl,76 f4,49 

hoh 200 cm 28.0 f2,22 1.1 f0,11 3.6 fl,76 I t4, 09 

Aangezien de mate waarin de folie zal opwaaien nog niet expe
rimenteel getoetst is zal de nadruk bij de keuze voor de 
afstand tussen de stroken liggen op de optredende spanningen 
in de elementen. Voor de gekozen afstanden (vet gedrukt) geldt 
dat voor de elementen dezelfde belastingen gelden als berekend 
in hoofdstuk 5, zodat de dimensionering van de elementen 
overal gelijk is (doorsneden, vervorming en uitbuiging). 
Tevens houdt dit in dat per zone per onderelement om de 20 cm 
een bevestiging benodigd is en de bovenelementen overal h.o.h. 
500mm geplaatst worden. 
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Op de volgende pagina's zal het EHCS-1993 nader toegelicht 
worden. De aanbevolen afstanden voor de stroken in de ver
schillende zones zijn als volgt: 

Randzone: afstand 100 cm 
kosten per m2 f7,52 

Tussenzone: afstand 140 cm 
kosten per m2 f5,51 

Middenzone: afstand 170 cm 
kosten per m2 f4,49 

De afmetingen van de profielen zijn als volgt: 

Onderelement: lengte 300 cm 
doorsnede zie tekening pag. 25 
schroefafstand 20 cm 

Middenelement: lengte 300 cm 
doorsnede zie tekening pag. 26 

Bovenelement: lengte 5 cm 
doorsnede zie tekening pag. 27 
h.o.h. 50 cm. 

De profielen dienen als volgt aangebracht te worden: 
De onderelementen dienen bevestigd te worden d.m.v. buildex 
SM(H) zelfborende schroeven (of gelijkwaardig). Dit kan m.b.v. 
de Buildex BX 160 of BX 400 die speciaal voor het rechtop
staand verwerken van de SM(H) schroeven zijn ontwikkeld. Met 
deze machine worden rug en knieen gespaard en kunnen grote 
series schroeven snel en precies gezet worden. Vervolgens 
dient de folie spanningsloos over het dak uitgelegd te worden 
en kan men de middenelementen over de onderelementen leggen. 
Als de middenelementen uitgelegd zijn kan men de bovenelemen
ten plaatsen, met nader te ontwikkelen hulpgereedschap. De 
werkwijze is op de volgende pagina weergegeven. 
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7.2 Voorstel verder onderzoek 

Naar aanleiding van ondervindingen die wegens tijdgebrek niet 
afdoende opgelost konden worden tijdens het onderzoek zijn er 
een aantal aandachtspunten waaraan in een nader onderzoek 
aandacht besteed zou moeten worden. Ten eerste zou er exact 
bepaald moeten worden hoe de EPDM-folie zich gedraagt wanneer 
het m.b.v. een lijnbevestiging op het dak wordt geplaatst. 
Ten tweede zouden prototypes van de elementen gemaakt moeten 
worden die in een (nagebootste) praktijksituatie getest kunnen 
worden. 
Een volgende stap zou moeten zijn om te onderzoeken of de 
boven- of middenelementen zodanig vormgegeven kunnen worden 
dat er een prof iel ontstaat dat als daktrim of andere randop
lossing in het huidige systeem geintegreerd kan worden. 
Om het aanbrengen van de bovenelementen te vereenvoudigen zou 
een machine ontwikkeld kunnen worden waarmee deze elementen 
staande verwerkt kunnen worden. 
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Bijlage A 

Produktgegevens SM(H) zelfborende dakisolatieschroeven. 
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BUILDEX SM(H) ZELFBORENDE SCHROEVEN VOOR ENKELLAAGSE DAKBANEN 
1. 

De BUILDEX SM(H) zelfborende schroeven zijn 
speciaal ontwikkeld om dakisolatie met enkellaagse 
dakbanen mechanisch te bevestigen op een stalen, 
aluminium of houten onderconstructie. De speciale 
eigenschappen van deze bevestiger (zie onder) 
zorgen voor een constante klemwerking en voorkomen 
ontschroeven door dynamische belastingen. Standaard 
zijn de SM(H) schroeven voorzien van drie lagen 
Climaseal, waarmee ruimschoots aan alle eisen 
(B.D.A., UEAtc) ten aanzien van corrosiewerendheid 
wordt voldaan. 

2. -<' / '[_!_] 

1. Twee kopvormen: - verzonken kop, P2 kruisgleuf. 
- zeskantkop, ~ inch. 

2. De ribben onder de kop borgen de schroef in het plaatje. 

3. De hoge draad onder de kop voorkomt "doortrappen" bij lopen op 

3. ---

4. De speciaal ontworpen "Butress" 
klemwerking, hoge uittrekwaarde, en 
belastingen (zie ook pagina 2). 

schroef draad zorgt voor 
voorkomt ontschroeven door 

een grate 
dynamische 

5. De zelfborende X-punt zorgt voor een snel en optimaal boorresultaat. 

6. Het SM8040 onderlegplaatje is voorzien van verstevigingsribben, waardoor 
buigen en insnijden van de dakbedekking voorkomen wordt. Tevens ontlast deze 
"drukverdeelplaat" het boorgat in de dakbedekking. 

De speciaal 
schroef draad 

ontwikkelde "Butress" 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Schroefkop - verzonken kop, 

P2 kruisgleuf 
- zeskantkop, !>a"" 

prestaties in 0,7 mm staal: 
uittrekwaarde 
afschuif /uittrekwaarde 45° 
uitdraaimoment 
overdraaimoment 
doortrapwaarde 

1,45 kN 
1,32 kN 
1,20 Nm 
4,40 Nm 
1,15 kN 

zie ommezijde 



GEREEDSCHAP: 
Voor het rechtopstaand verwerken van de SM(H) 
zelfborende schroeven zijn de BUILDEX BX 160 
en de BUILDEX BX 400 ontwikkeld. 
De BX 160 is een lichte en handzame dak
schroevedraaier, waarbij de schroeven en 
onderlegplaatjes handmatig aangevoerd moeten 
warden. 
De BX 400 daarentegen is een halfautomatische 
dakschroevedraaier waarbij de onderlegplaatjes 
geheel automatisch aangevoerd warden. 
Voor beide machines geldt: 
* Door staande verwerking warden rug en 

knieen gespaard. 
* In een handomdraai verwisselen van mond

stukken en bits/krachtdoppen mogelijk. 
* Grote series schroeven kunnen snel en 

precies gezet warden. 
* Eenvoudig van buitenaf instelbare diepte

aanslag. 

Invloed van dynamische belastinq: 

BUILDEX BX 400 

Bij een mechanisch bevestigde enkellaagse dakbedekking staan de bevestigers 
bloat aan een dynamische belaeting. Door windzuiging op het dakvlak "wappert'' de 
dakbaan tussen de bevestigingspunten. Het gevolg is dat er onder diverse hoeken 
van alle kanten aan de bevestiger wordt getrokken met ala resultaat 
ontschroeven. E.e.a. is getest door ITW BUILDEX door middel van een dynamische 
testmachine. (zie figuur 1). 
De testprocedure is met 0,4 kN aan beide zijden de dakbaan belasten onder een 
hoek van 45°, met een wisselende frequentie van 200 per minuut. 
De toch opmerkelijke resultaten van deze testen zijn weergegeven in figuur 2. 

Figuur 1 
Dynamische testmachine 
Schematisch weergegeven 
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Figuur 2 
A: normale zelfborende dakschroeven met 

onderlegplaatje 
B: BUILDEX SM(H) schroeven met SM8040 onder

legplaatje 

Conclusie: BUILDEX SM(H) schroeven in combinatie met het SM8040 onderlegplaatje 
ontschroeven niet onder een dynamische belasting in tegenstelling tot de andere! 

zie ommezijde 
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SMH-00-900-2/92 
Basisprijslijst 

SM, SMH EN ROOFGRIP ZELFBORENDE DAKISOLATIESCHROEVEN 

SM bevestigingssysteem voor het bevestigen van dakisolatie met kunststof dakbanen. 
Voorzien van verzonken kop met Phillips kruisgleuf nummer 2 en Climaseal nabehan
deling. 

Computer
nummer 

412380 
41238S 
412388 
412390 
412392 
41236S 
412367 
412368 
412399 
412403 
412407 
412411 
41241S 
412419 
412423 

Bestel- Bestelomschrijving 
nummer 0 x L in mm 

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

SS 
6S 
7S 
8S 
9S 

SM lOS -
SM llS 
SM 12S 
SM 13S 
SM 14S 
SM lSS 
SM 16S 
SM 17S 
SM 18S 
SM 19S 

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S.!_3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S , 3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 
S,3/6,3 x 

SS 
6S 
7S 
8S 
9S 

lOS 
llS 
12S 
13S 
14S 
lSS 
16S 
17S 
18S 
19S 

Isolatie
dikte in 
mm 

Prijs per 
1000 stuks 

2S - 3S 306,40 
2S - 4S 317,20 
3S - SS 34S,SO 
45 - 6S 412,80 
5S - 7S 4Sl,60 

~ _ _ 6...;;S;.......-_,_8'-S;;...._.-+---4~..;;c.8~ 

7S - 9S 704,30 
8S - lOS 830,30 
9S - llS 9S8,60 

lOS - 12S 1.024,40 
llS - 13S 1.114,40 
12S - 14S 1.200,10 
13S - lSS 1.33S,30 
14S - 16S 1.502,10 
lSS - 17S 1.607,80 

SMH bevestigingssysteem voor het bevestigen van dakisolatie met kunststof dakbanen 
Voorzien van 1/4" (6,3S mm) zeskantkop en Climaseal nabehandeling . 

412349 
4123S2 
4123S3 
4123SS 
4123S6 
412340 
412341 
412343 
412427 
4123S7 
412435 
412439 
412443 
412447 
4124Sl 

SMH SS 
SMH 6S 
SMH 7S 
SMH 8S 
SMH 9S 
SMH lOS 
SMH llS 
SMH 12S 
SMH 13S 
SMH 14S 
SMH lSS 
SMH 16S 
SMH 17S 
SMH 18S 
SMH 19S 

SMH S,3/6,3 x SS 
SMH S,3/6,3 x 6S 
SMH S,3/6,3 x 7S 
SMH S,3/6,3 x 8S 
SMH S,3/6,3 x 9S 
SMH S,3/6,3 x lOS 
SMH S,3/6,3 x llS 
SMH S,3/6,3 x 12S 
SMH S,3/6,3 x 13S 
SMH S,3/6,3 x 14S 
SMH S,3/6,3 x lSS 
SMH S,3/6,3 x 16S 
SMH S,3/6,3 x 17S 
SMH S,3/6,3 x 18S 
SMH S,3/6,3 x 19S 

. 
2S - 3S 
2S - 4S 
3S - SS 
4S - 6S 
SS - 7S 
6S - 8S 
7S - 9S 
8S - lOS 
9S - llS 

lOS - 12S 
llS - 13S 
12S - 14S 
13S - lSS 
14S - 16S 
lSS - 17S 

347,90 
368,70 
389,SO 
460,70 
S14,60 
SS2,SO 
736,90 
921,30 
989,90 

1.0S3,90 
1.144,70 
1.231,10 
1.366,30 
1.S32,80 
1.662,20 

SM plaatje. Materiaal: staal verzinkt. 

41239S 

412396 

SM 8040 SM plaatje 80 x 40 mm 
(t.b.v. SM en SMH) 

SM 8040 SM plaatje 80 x 40 mm - vlak 
vlak (t.b.v. SM en SMH) 

110,80 
net to 
110,80 
net to 



Roof grip 
ovaalkop 
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bevestigingssysteem* voor de bevestiging van dakisolatie. Voorzien van 
met Phillips kruisgleuf nummer 2 en Climaseal nabehandeling. 

Computer-
nummer 

412240 
412245 
412255 
412265 
412205 
412210 
412215 
412217 
412220 
412225 
412230 
412235 

412260 

412200 

Bestel- Bestelomschrijving Isola tie-
nummer 0 x L in mm dikte in 

mm 

RG 40 RG 5,3 x 41 Max. 25 
RG so RG 5,3 x 57 35 
RG 75 RG 5,3 x 73 60 
RG 95 RG 5,3 x 95 80 
RG 110 RG 5,3 x 111 95 
RG 125 RG 5,3 x 127 110 
RG 150 RG 5,3 x 152 135 
RG 175 RG 5,3 x 175 160 
RG 200 RG 5,3 x 203 185 
RG 250 RG 5,3 x 254 235 
RG 300 RG 5,3 x 304 285 
RG 355 RG 5,3 x 355 340 

RG 7575 Onderlegplaat metaal met ver
stevigingsribben 
76 x 76 x 0,55 mm 

RGP 80 Kunststof onderlegplaat voorzien 
van "schroefkopborging" diameter 
76 mm 

Prijs per 
1000 stuks 

173,40 
205,60 
308,10 
436,50 
577,60 
770,20 

1.065,60 
1.620,70 
2.181,90 
2.695,50 
3.208,90 
3.786,20 

174,60 
net to 

218,00 
net to 

* Roofgrip schroeven ziJn in 
RGP 80 goedgekeurd door 
(testrapport beschikbaar). 

combinatie met zowel de RG 7575 onderlegplaat alswel de 
Factory Mutual Research voor Klasse I constructies 

Voor technische informatie SMH-00-001 (documentatieblad zelfborende dakisolatie 
schroeven) 
SMH-00-010 (sterktegegevens bevestigers voor dakisolatie) 



Gereedschap 
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veer het in staande houding verwerken van dakisolatie
schroeven wordt geadviseerd: 
- BX 160 dakschroevedraaier, zie prijslijst TEKS-10-901 
- BX 400 halfautomaat, zie prijslijst TEKS-10-903 

Gelieve bij bestelling bestelnummer en computernummer te vermelden. 

Prijzen 
Korting (25, 16) 
Beta ling 
Minimum leveringseenheid 
Overige verkoopvoorwaarden 

in guldens, exclusief B.T.W. 
op aanvraag 
30 dagen netto 
1000 stuks 
zie bijlage ALG-00-010 

Aanbiedingen en leveranties geschieden overeenkomstig de Algemene Leverings- en 
Betalingsvoorwaarden, welke op verzoek warden toegezonden en gedeponeerd zijn bij de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
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Bijlage B 

Offerte voor de vervaardiging van de verschillende elementen. 
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VAW aluminium 
Benelux 

TELEFAX 

Boomse Steenweg 690 
8-2610 Antwerpen 

Tel: +32 (0)3 825 27 05 
Fax: +32 (0)3 827 18 44 
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To TU Eindhoven 

Att Dhr A.Timmermans / C.Smolders 

From Wim van Boven 

Date 01-06-1993 

Ref : 9306.005 PAGES: 4 
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Wij danken u voor uw aanvraag dd 12 en 16.5.93, en hebben het genoegen u in 
naam van VAW Aluminium AG Bonn vrijblijvend als volgt aan te bieden: 

Pos 1 Pos 2 Pos 3 
•· •~ "u._,., ... , .. , .. ,, ,_, , , , , ,,, ,,.,.,.,.,,,.,,.,,,,.,.,,,., .. ,,.,. .. .,,.,.,,., ..... u••oooOoooooooo o•ooo •o000••"""'"'"""'""''•'•""•"""'"""'"''••••.00o.o00oo .... , , , , ,, .., ...... ,.,.,,,.,,,,.,, 1,,,.,.,,,,.,,.,,,,,., 0 • .,., , ,,., 

.... ~.~-~-~-~~-I~.-~--~.~ ... !!! .. i.n.:: ........................... ~.Q.9 .. -~.9. ................... ~-~9.--~-~ ................... ?.9.9. .... ~-~---·····(.P.~.r- .. ·~-~-~-~.:. .. ~-~9.) ........... . 
·--~-~-~-~.~~.! ...................... _ .............................. §.~.~..1.~!.~n .... .. -..... 9.r.~~---- .................... .9.P..~n .... P..'...~.f .. ~ - ~.!. ...... ... ........... -.................... . 

Uw ref Ondere l. M iddene 1. Bovene l. 

Legering 19/06 AlMgSi 0,5 F22 
0<o<00o.00•••••• ··· · ··· - ••Oo oo - - _ . .... .... . ............... 0000 ........ . .......... .... . Ho000.000o000 0 _,oooo•o•to0•• .. 000 0 000 .. 00• .. 0• .. ••U ........... . .. .................. ...... ................. . _ ,_ OO• o •• o o . •• •••-0--000'-·•-· .... .. . 

... ~.!..~~-~ .. ~.~-~-- ................ ·····-·· -·- ............... · ···~-~} ~~ .. ~.~--.. ~-~-~.~.~ .. 1.!}9~.~- . . . .. . .. . . .. . . . ...................... ,. ... _____ ........................ -................ . 
kg/m ca 0,45 0,17 0,4 ........... -....................................................... _ ......................................................................................................... ................................................. ............. .. 

.... ~~~~-~-~ ....... _, _,_ .......................................... }.Q.Q.9 ..... : .... §.Q.~.~---~ ........ _ ................................................................................................ . 

... ~.~.!.:. .. ~)~.~.~ .. ~ .. ~~.~-...................... __ ......... ~.~ .. }-~-~?. .............. .9.~.--~-~-~.?. ................ 9-~ .... ?.9.~} ............................ ··---···············- ···· 
Pers 1502 1502 2200 

... J.~r.~.q-~---~-~ .... 9..~.~-~~-~-~.r..~-~9. ........ ~-~ .... ?. ... ~~-~-~-~-... ~-- .. ~-- .. ~-~.~-~-~-·-·?:·~-~-~.J .. ~-~-~-1.~ ......................................................... . 
Prijs DM/kg 5,10 4.90 4,50 

Opmerkingen: 1. Tol DIN 1748/4 
2. Anodisatie E6/EV1 10 my Pas 1 OM 0,92 / meter 

Pos 2 DM 0,58 / meter 
Pos 3 DM 0,67 / meter 

Prijsopgave franco Neder1and, verpakking inbegr, netto 
Betalingsvwdn: 30 dagen netto faktuurdatum 
Matrijsafschrijving met 3 3 van netto faktuurwaarde binnen 2 jaar. Afhanke
lijk van jaarlijkse tonnage kunnen de matrijskosten ev. verval1en. 
Het boren van gaten is mogelijk. Wij hebben wel een specifikatie nodig van 
de juiste plaats en juiste hoeveelheid om een offerte te kunnen opstellen. 
Ook het verzagen op specifieke kortere lengten is mogelijk (bovenelement). 
Offerte hiervoor kan volgen bij aktuele bestelling. 

Vrien~lijke groeten, 

W van B-oven / VAW Aluminium Bijlage: 3 tekeningen 
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EHCS-1993 Onderelement 
Schaal 5:1 
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Schaal 5:1 
malen in mm. 
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