FIRE PROOF PANELS

PAROC® Built-on™ façade oplossingen
Profielplaat, Cassettes, Hout, Glas, Keramische tegels, Steen
®
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PAROC BUILT-ONTM FAÇADE OPLOSSINGEN
COMBINEER PAROC PANELEN MET ANDERE FAÇADEMATERIALEN,
ZOALS KERAMISCHE TEGELS, GLAS EN HOUT. GECOMBINEERD MET
STIJLVOLLE STAALBEKLEDE ‘STEEL-FACED’ PAROC PANELS ONTSTAAN
NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR GEVELONTWERPEN.

Paroc Built-on glas

Paroc Built-on Keramische tegels

Paroc Built-on profielplaat

Paroc Built-on cassettes

PAROC panelen
Door de unieke sterkte eigenschappen
van PAROC panelen kunnen additionele gevelbekledingen eenvoudig
direct bevestigd worden tegen de
paneel buitenplaat.
Gekozen kan worden uit types
AST®-S, AST®-F en AST®-E met
• Gecontroleerde totale paneel
treksterkte > 0.1 MPa
• Externe staalplaat dikte ≥ 0.5 mm

Waterfront shoppinghall Kopenhagen Denemarken
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PAROC BUILT-ONTM FAÇADE OPLOSSINGEN
PROJECTFOTO’S VAN PAROC BRANDWERENDE PANELEN MET GEVENTILEERDE
GEVELS. PAROC BRANDWERENDE PANELEN SUCCESVOL TOEGEPAST

Skandionkliniken Uppsala Zweden

Concerthal Uppsala Zweden

Löfsbergs lila arena Karlstad Zweden
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Salo Retail Park Malikko Finland
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PAROC BUILT-ONTM FAÇADE OPLOSSINGEN
PAROC BUILT-ON IS UNIEK DOOR DE MOGELIJKHEDEN HET BOUWOBJECT
DE VORMGEVING TE GEVEN ZOALS GEWENST DOOR ONTWERPER
EN OPDRACHTGEVER, ZONDER CONCESSIES TE DOEN AAN BRANDWERENDHEID, ISOLATIE EN LUCHTDICHTHEID.

Ontwerpen van paneel structuren
Panelen kunnen zowel horizontaal als
verticaal worden gemonteerd. De
maximale toegestane paneel doorbuiging is afhankelijk van het toe te passen gevelmateriaal (te controleren bij
de betreffende producent) zoals bij:
• Profiel staalplaat L/100
• Hout L/100
• Glas L/400
• Keramische tegels L/400
• Stucwerk L/400
• Cassettes L/100… L/400 in
overeenstemming met het diagram
hieronder.

Temperatuurverloop tussen panelen en
gevelbekleding moet vooraf worden
berekend.
Eigen gewicht van het additionele
gevelmateriaal moet meegerekend
worden bij de dimensionering van de
paneelbevestigingen. Controleer of de
brandwerendheid van de wandconstructie voldoet aan de plaatselijke regelgeving, u kunt hierover contact
opnemen met PAROC Panel Systems.
Als de additionele gevelbekleding niet
waterdicht is dienen horizontale en
verticale paneelnaden aan de buitenzijde worden afgedicht.

Berekening van bevestigingsmiddelen
Bevestigingsmiddelen worden berekend overeenkomstig Paroc Panel
System’s Technical Guide, sectie
Suspensions.
Definieer de maximum lijnlasten (druk,
trek en afschuiving) voor de omegaprofielen. Maximale belastingen voor
de bevestigingsmiddelen evenals
normen voor berekening en het aantal
bevestigers in het paneel oppervlak
worden berekend gebruikmakend van
coëfficient Cp1 in overeenstemming
met EN 1991-1-4 wind.
Indien andere gevelmaterialen op
de panelen worden gemonteerd, zoals
logo’s, dan worden die bevestigd met
doorgaande bevestigingsbouten en
steunplaten aan beide zijden van
het paneeel. Deze moeten worden
berekend rekeninghoudend met
trek- en drukkrachten op beide zijden
van de panelen.

cassettelengte, m1
Toegestane doorbuiging van PAROC panelen met cassette-bekleding
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Omega profielen
Omega profielen uitgevoerd in gegalvaniseerd staal of aluminium met dikte
≥ 0.9 mm. Profielhoogte minimaal
20 mm. Aanbevolen support breedte
is 40 mm/zijde en minimum toegelaten support breedte is 25 mm/zijde.

Maximum afstand tussen de omega
profielen is 600 mm wanneer geïnstalleerd in de lengterichting van de
panelen, en 1.200 mm wanneer
geïnstalleerd wordt in de breedte van
de panelen. In de hoekzone is de
profielafstand altijd 600 mm.
Indien geïnstalleerd in de breedte van
de panelen, is de aanbevolen profiellengte 2.380 mm of 3.580 mm. Breng
de profielen in lijn met de paneelnaden.
Wanneer de omega profielen in
de lengte van de panelen worden
geïnstalleerd moet er een expansie
mogelijk zijn h.o.h 6.000 mm.
Bevestiging van de omega
profielen
Extra gevelmateriaal + omega profiles
≤ 45 kg/m2. Omega profielen worden
bevestigd aan de buitenplaat van de
panelen met SFS Intec’s Bulb-Tite/Peel
nagels. In het geval dat schroeven
worden gebruikt dienen de profielen
voorgeboord te worden of als alternatief kunnen schroeven gebruikt worden
met een ongeveer 3 mm draadvrije
zone onder de kop, en met ringen
voorzien van rubber afdichting.
Extra gevelmateriaal + omega
profiles > 45 kg/m2
Een extra bevestigingssysteem met
hulpstaal dient te worden voorzien,
verticaal afgehangen aan de hoofddraagconstructie, bevestiging met
roestvrijstalen bevestigingen door het
paneel. Neem in deze gevallen altijd
contact op met Paroc Panel Systems.

Paroc Built-on montage omegaprofielen en metaalcassettes op Paroc paneel AST E 175
Bevestiging op houten regels
Wanneer onder druk geïmpregneerd
hout gebruikt wordt waarin agressieve
stoffen zijn verwerkt, moet een butyl
rubberlaag aangebracht worden tussen
het paneel en de houten regels.
Geïmpregneerde houten regels moeten
met roestvrijstalen bevestigingen worden
vastgezet op het paneel.
Bevestiging van de extra gevel
elementen
Bevestiging van de gevelelementen
aan de omegaprofielen moet volgens
de instructies van de betreffende
fabrikant.
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In het geval dat schroeven worden gebruikt
dienen de profielen voorgeboord te worden
of als alternatief kunnen schroeven gebruikt
worden met een ca. 3 mm draadvrije zone
onder de kop, en met ringen voorzien van
rubber afdichting.
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Aanbevolen bevestigingen SFS Intec’s
Bulb-Tite/Peel nagels.
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Bevestigingen door het paneel naar de
achterconstructie wordt waar mogelijk
aanbevolen.
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SI-TECH, UW PARTNER BIJ HET ONTWIKKELEN VAN UW PAROC BUILT-ON PROJECT. WIJ VERZORGEN STATISCHE BEREKENINGEN VAN UW ONTWERP IN
DE VOORBEREIDENDE PROJECTFASE. IN DE UITVOERINGSFASE ONDERSTEUNEN WIJ DE GEVELINSTALLATEUR MET MONTAGEADVIEZEN EN LOGISTIEK.

Tele 2 Arena Stockholm Zweden

PAROC® line 150

PAROC® line 200

PAROC® line 600

PAROC® micro

Si-Tech bv
Distributeur Paroc Brandwerende Panelen Benelux
Postbus 108
3738 ZN Maartensdijk
Telefoon: +31 (0)346 212217
info@si-tech.nl
www.parocpanelen.nl
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Disclaimer:
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend. Voor eventuele inhoudelijke fouten zijn
wij niet aansprakelijk.

