
BESTEKTEKST SAMENGESTELDE GEPROFILEERDE-
PLAATBEKLEDING 
 
BINNENWAND 
GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING 
Profielrichting: horizontaal, met de binnendooshaken onderling gekoppeld h.o.h. 1.000 mm. 
Bevestigingswijze: door middel van hardstalen schietnagels tegen de achterliggende stalen 
hoofddraagconstructie. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of 
vervormingen zichtbaar zijn. 
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende 
vormveranderingen optreden. 
In alle langsnaden van de binnendozen en aan de uiteinden van de binnendozen ter plaatse van de 
aansluiting met de achterliggende constructie dient een dichtband te worden aangebracht ter 
verhoging van de isolatiewaarde.  
GEPROFILEERDE STAALPLAAT 
Fabrikaat: SCH Holland b.v.. 
Type: SCH-90-500 Binnendozen voor gevels welke dienen te worden voorzien van minerale wol met 
een isolatiewaarde Rc=……  
Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275 
Afwerking zichtzijde: blank sendzimir verzinkt S320GD+Z275  
of 
15 μm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing. 
Afwerking binnenzijde: RSL - standaard lichtgekleurde backingcoat 
Profielhoogte (mm): 90 
Oppervlak: gelinieerd. 
Dikte (mm): 0.75 / 0.88 / 1.00 
Werkende breedte (mm): 500 
Lengte (mm): 2.000 < L < 18.000, 
Toebehoren: - bevestigingsmiddelen 
                       - afdichtmaterialen. 

BUITENWAND 
GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING 
Onderconstructie: een achterconstructie van binnendozen type SCH-90-500 welke dienen te worden 
voorzien van minerale wol met een isolatiewaarde Rc=…… 
Profielrichting: verticaal  
of  
horizontaal op sendzimir verzinkte omega profielen type SCH-Omega-1/2. 
Bevestigingswijze: door middel van roestvaste schroeven van A2 kwaliteit, voorzien van kunststof of 
gepoedercoate kleurkop in de kleur van de buitenbeplating. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of 
vervormingen zichtbaar zijn. 
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende 
vormveranderingen optreden. 
 



GEPROFILEERDE STAALPLAAT 
Fabrikaat: SCH Holland b.v. 
Profiel: SCH-Diamond-28-100-3 voor gevels 
Type: puntprofiel 
Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275. 
Afwerking zichtzijde: 200 μm CORUS HPS plastisol coating met Confidex garantie  
of 
50 μm Prisma polyurethaan coating met Confidex garantie 
of 
55 μm Granit+ polyurethaan coating met 10 jaar SCH Garanticoat™ 
of 
55 μm Foodsafe coating (RAL 9010) met 10 jaar SCH Garanticoat™  
of 
35 μm Granit-HDS coating met 10 jaar fabrieksgarantie  
of 
25 μm PVDF coating met 7 jaar fabrieksgarantie  
of 
15 μm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing. 
Afwerking binnenzijde: Standaard lichtgekleurde backcoat. 
Profielhoogte (mm): 28 mm 
Dikte (mm): 0.63 mm  
Werkende breedte (mm): 300 mm  
Lengte (mm): 1.000 < L < 12.000 mm 
Hulpstukken:  Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de 
gevelbeplating, e.e.a. conform HollandGroep principedetails. 
Toebehoren: - bevestigingsmiddelen 
                       - afdichtingsmateriaal 
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