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M.b.t. het toepassen van de Luvema beglazingsprofielen worden door ons de volgende 
verwerkingsvoorschriften gegeven: 
 

• alvorens de aanslagprofielen geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn. 
• de profielen kunnen aan de uiteinden haaks dan wel uitgekeept worden toegepast. 
• Indien de aansluiting onderdeel uitmaakt van een watervoerend vlak, dan moet de aansluiting 

waterdicht uitgevoerd zijn. Spelingen tussen het profiel en het gevelelement = 3 mm. moeten 
van een dichting worden voorzien als omschreven in BRL0810. 

 
 
Bevestiging: 
De bevestiging van de profielen in een massieve ondergrond (hout, hout/kunststof, massief kunststof 
etc.) dient zodanig te zijn dat de hechtlengte in het massieve materiaal = 20 mm. en de 
schroefdiameter = 3 mm. is. De bevestiginging is = 50 mm. van het uiteinde van het profiel en = 160 
mm. H.o.H. Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking. 
 
Oppervlaktebehandeling: 
profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde uitvoering met een minimale anodisatielaagdikte 
van 15 um of in een gemoffelde uitvoering.  
 
Brute profielen: 
Indien door Luvema, op verzoek van de afnemer, brute profielen worden geleverd voldoen deze  aan 
de BRL0810. Bij het verwerken van deze profielen in een buitentoepassing moeten de profielen eerst 
een oppervlakte behandeling ondergaan overeenkomstig de BRL0810. Het toepassen van brute, 
onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL0810 niet toegestaan. 
 
Reiniging en onderhoud: 
profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een 
neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag 
verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product. 
 
Opslag: 
profielen dienen droog en in de, originele verpakking, opgeslagen te worden. 
 
Transport: 
profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd. 
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