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Plaatsingsvoorschrift 
Verlijming van Abet Laminati MEG gevelpaneel op 
aluminium draagconstructie 
 
1 Algemeen 
 
Deze voorschriften zijn specifiek geschreven voor de verlijmde bevestiging van gevelplaten type Abet 
Laminati MEG als geventilleerde gevelbekleding op een geïsoleerde aluminium draagstructuur, 
bevestigd tegen de gevel van het gebouw. 
Voor afwijkingen of bijkomend advies dient de helpdesk van Soudal NV gecontacteerd te worden. 
Contactgegevens op www.soudal.com. 
 
 

2 Benodigde materialen 
 
SPS Soudabond 670 Elastische lijmkit. 
SPS Cleaner  Universele reiniger voor vers gemorste lijm, zwaar vervuilde alu-constructies. 
SPS Tape  Dubbelzijdige kleefband voor fixatie gevelplaat en afstandhouder. 
SPS Activator  Oppervlakte activator voor alu-draagconstructie en Trespa Meteon. 
Productkenmerken en verwerking zijn beschreven in de respectievelijke technische fiches. 
De verwerker dient de houdbaarheid van de verschillende onderdelen van het lijmsysteem te 
controleren. 
 
Verbruiksindicatie   Verbruik/verpakking  m² gevelplaat 
SPS Soudabond 670 290 ml koker  7.1 m    2.3 m² 
SPS Soudabond 670 600 ml worst  15 m    5 m² 
SPS Tape     rol van 25 m   8.3 m² 
SPS Activator 500 ml    100 m    33 m² 
 
 

3 Toepassingsgebied 
 
Voor elk project dient een berekening gemaakt te worden met betrekking tot de benodigde 
lijmhoeveelheid. Er dient rekening gehouden te worden met: 

a. De rekenwaarde van de sterkte van de lijmkit 
b. Afmetingen en eigenschappen van de gevelpanelen 
c. Optredende belastingen (eigengewicht panelen, windbelasting,...) 

De onderstaande richtlijnen zijn geldig voor gebouwen tot een bepaalde hoogte onderworpen aan een 
maximale reële windbelasting in een bepaalde windzone. De maximale tussenafstand van de 
draagstructuur is bepaald i.f.v. de optredende windbelasting rekening houdend met een 
veiligheidsfactor. De exacte rekenwaarden kan men terugvinden in de normen NBN-EN 1991-1-4 en 
NEN 6702:2001 in combinatie met Eurocode 0 en 1. 
 
Ventilatie 
Achter de gevelplaten moet een geventileerde luchtspouw aanwezig zijn van de volgende minimale 
breedte: 
 

Gebouwhoogte 0 + 10 m 10 – 20 m 20 – 50 m 

Min. spouwbreedte 20 mm 25 mm 30 mm 

 
De geventileerde spouw dient zowel aan onder- als bovenzijde van de gevel voorzien van 
ventilatieopeningen: min. 100 cm²/m. 
 

http://www.soudal.com/
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Hierdoor worden grote temperatuurverschillen tussen voor- en achterzijde van de gevelplaten 
vermeden. Condens, schimmelvorming of vochtig worden van de isolatie worden zo vermeden. 
 
Weersverwachting 
De SPS Tape dient de te verwachten belastingen gedurende de eerste 24 uren op te vangen. Indien 
de weersomstandigheden de eerstkomende 24 uren verwacht worden zodanig te evolueren dat de 
montageband deze voorwaarden niet kan vervullen, mag geen verlijming plaats vinden. 
 
Paneelafmetingen 
Een verlijmde bevestiging van de panelen zorgt voor een optimale spanningsverdeling over het 
paneel. Soudabond 670 heeft een max. toelaatbare vervorming van 3 mm. Rekening houdend met de 
hygrische beweging van deze panelen, kunnen afmetingen tot een max. diagonaal van 2400 mm 
verlijmd worden met Soudabond 670 (mits verwerking volgens de voorgeschreven richtlijnen). 
 
 

4 Draagstructuur 
 
Het ontwerp en dimensionering van de aluminium draagstructuur in functie van de belasting valt onder 
de verantwoordelijkheid en garantievoorwaarden van de leverancier van de draagconstructie. 
Inzage duurzame veiligheid is een aluminium draagstructuur (gegalvaniseerd of geanodiseerd) een 
betere uitvoering dan een houten draagstructuur. 
De draagstructuur moet de op het gebouw inwerkende windkrachten en belasting van het 
eigengewicht van de gevelplaten kunnen opnemen. Bij toepassingen in corrosieve omgeving, vb 
kuststreken, kan de draagconstructie aangetast worden. Consulteer hiervoor de richtlijnen van de 
leverancier van de draagconstructie. 
Hou rekening met de uitzetting van aluminium om de lengte van de profielen te bepalen en de plaats 
van vaste en vrije bewegingspunten. 
Zoals de richtlijnen van Abet Laminati voorschrijven, dienen de gevelplaten steeds uitgevoerd worden 
met een geventileerde spouw en zowel aan onder- als bovenzijde van de gevel voorzien van 
ventilatieopeningen. 
De gevelplaten worden op verticale aluminium profielen verlijmd. Deze profielen en het vlak dat ze 
vormen dienen voldoende effen te zijn (maximale oneffenheid ≤ L/1000). Dit is noodzakelijk om een 
spanningsvrije verlijming van de gevelplaten te bekomen. 
De breedte van de verticale draagprofielen bedraagt minimaal 100 mm ter hoogte van een verticale 
voeg. Alle andere verticale profielen moeten minimum 45 mm breed zijn. 
De afstand (hart-op-hart) tussen de aluminium profielen wordt bepaald door: 

 de optredende windbelasting 

 de breedte van de plaat 

 de voegopening 

 de maximale afstand tussen de bevestigingsprofielen 
 
Aanbevolen maximale bevestigingsafstanden: 

Max. Paneeldikte (mm) 

bevestigings-  
afstanden (mm) 6 8 10 

2 bevestigingen in één richting 450 600 650 

3 of meer bevestigingen in één richting 550 650 650 
 

 
De bevestigingsafstanden moeten conform de van toepassing zijnde lokale normen, voorschriften en 
certificaten berekend en door een constructeur gecontroleerd worden. 
Voor meer informatie over doorbuiging, windbelasting en gebruiksgrenstoestand: zie www.abet.be. 
Bij afwijkende belastingen dient het ontwerp te worden bepaald door een studiebureau. 
 
Voor plafondtoepassingen: contacteer de helpdesk van Soudal. 

http://www.abet.be/
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5 Voorbereiding draagstructuur 
 
Breng SPS Activator aan op een schone, niet-pluizende doek. Wrijf het hechtoppervlak van de 
draagconstructie schoon. Wrijf steeds in dezelfde richting om het vuil te verwijderen. 
Na volledig opdrogen mag men SPS Tape en Soudabond 670 aanbrengen. 
Sluit de verpakking van SPS Activator direct na gebruik. Langdurig contact met lucht vermindert de 
werking van SPS Activator. Giet nooit reeds gebruikte SPS Activator terug in de verpakking. 
 
 

6 Voorbereiding Abet Laminati MEG gevelplaat 
 
De gevelpanelen dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. Wrijf het hechtoppervlak van de 
gevelpanelen schoon met SPS Activator. De gevelplaat over de gehele lengte voorbehandelen in 
ruime banen van 10 tot 15 cm breedte. 
Laat volledig drogen alvorens de verlijming te starten. 
Sluit de verpakking van SPS Activator direct na gebruik. Langdurig contact met lucht vermindert de 
werking van SPS Activator. Giet nooit reeds gebruikte SPS Activator terug in de verpakking. 
 
 

7 Voegafwerking 
 
Voor de verticale voegen tussen twee gevelplaten kan een UV bestendige tape in de kleur van de 
gevelplaat aangebracht worden op de verticale metalen profielen om de metaalkleur weg te werken. 
Een andere optie is om voor de verticale bevestigingsprofielen zwart geanodiseerde aluminium te 
nemen. 
Voor de horizontale voegen kan hetzelfde bekomen worden door een speciaal profiel in de voeg te 
plaatsen. 
 
 

8 Tape 
 
De verticale aluminium draagprofielen eerst voorbereiden met SPS Activator, laten drogen, pas 
daarna de dubbelzijdig klevende tape aanbrengen over de volledige hoogte. Goed aandrukken en/of 
aanrollen. Verwijder de schutfolie pas nadat de lijmkit werd aangebracht. 
Hou rekening met de plaatsing van de panelen en de plaats waar de lijmkit zal worden aangebracht. 
Zorg voor ca. 10 mm ruimte tussen lijmril en tape zodat bij aandrukken van het paneel de lijm niet 
tussen tape en het gevelpaneel komt. Dit zou de hechting van de tape op het paneel teniet doen. 
 
 

9 Verlijming 
 
Breng de lijmkit d.m.v. een lijmkitpistool aan op de verticale aluminium draagprofielen. Gebruik een 
spuitmond met V-insnijding opdat een gelijkmatige 3-hoekslijmril wordt aangebracht in de juiste 
hoeveelheid en zonder luchtinsluitingen. De lijmril wordt aan de binnenzijde naast de tape 
aangebracht (zie schema). Hierdoor voorkomt men dat de lijm buiten het plaatoppervlak wordt 
gedrukt. Breng de lijmril op 10 mm afstand naast de tape aan zodat bij aandrukken geen lijm over de 
tape wordt gedrukt die de aanvangshechting vermindert. 
Na het aanbrengen van de lijm dient binnen 10 min. de gevelplaat te worden gemonteerd alvorens 
huidvorming op de lijmkit optreedt. 
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Gebruik voor het positioneren van het gevelpaneel steun- en afstandsblokjes of een horizontale 
stelregel en eventueel glaszuignappen om een betere grip te bekomen. Eenmaal gepositioneerd, het 
gevelpaneel goed aandrukken. Na contact met SPS Tape is het herpositioneren van het gevelpaneel 
niet meer mogelijk. 
Na aandrukken van de gevelplaat op de SPS Tape dient de lijmril een breedte te hebben van 12 tot 13 
mm. Ter controle van de installateur betekent dit dat per 600 ml SPS Verlijmingskit maximaal 15 meter 
lijmril kan uitgezet worden (7,5 meter voor 290 ml koker). 
 
Opm: Het aanbrengen van de juiste hoeveelheid lijm is een absolute noodzaak voor het correct 
verlijmen van de gevelpanelen. Indien de lijmril een breedte onder 10 mm vertoont, vervalt de 
eventueel toegekende projectgarantie. 
 
De voegafmetingen dienen voldoende te zijn om te vermijden dat de gevelplaten tegen elkaar drukken 
onder invloed van vocht en/of warmte. Consulteer hiervoor de richtlijnen van de gevelplaatfabrikant en 
de uitzettingscoëfficiënt van de aluminium draagconstructie. 
Overtollige niet-uitgeharde lijmresten kunnen met SPS Cleaner verwijderd worden. Uitgeharde lijmkit 
kan enkel mechanisch worden verwijderd. 
 
 

10 Klimaatomstandigheden 
 
Draag zorg dat de gevelplaten op een droge plaats gestockeerd zijn vòòr verlijming. 
Geen voorbehandelingen of verlijmingen bij neerslag of hoge luchtvochtigheid (mist). 
Vermijd condensvorming op de gevelplaten en draagconstructie. 
Verwerken tussen +5°C en + 30°C in stofvrije omgeving. 
 
 

11 Garantie 
 
Soudal garandeert dat de producten die deel uitmaken van het Soudal Panel Systeem voldoen aan de 
technische specificaties beschreven in de technische fiches van het betreffende product. 
De producten worden als systeem toegepast en kunnen niet deels weggelaten of vervangen worden 
door andere producten. Naast de verwerkingsrichtlijnen van Soudal, de voorschriften van de 
plaatfabrikant en de leverancier van de draagconstructie, dient de verwerker de nodige opleiding 
gevolgd te hebben voor het plaatsen van gevelpanelen. Deze opleidingen worden op regelmatige 
tijdstippen door Soudal georganiseerd voor geïnteresseerde partijen (zie ook www.soudal.com). 
Desgewenst kan steeds contact opgenomen worden met de helpdesk van Soudal. 
 
Indien een projectgarantie gewenst is, dient een specifieke procedure gevolgd te worden ten laatste 4 
weken voor aanvang van de werken. Gebruik hiervoor het formulier “Aanmelding Project 
Gevelbekleding” te bekomen bij de helpdesk van Soudal of op www.soudal.com. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van tekeningen van de gevelaanzichten en plaatsingsdetails en opgestuurd te worden 
naar Soudal NV. 
 
 

12 Verdere info 
 
Soudal behoudt zich het recht voor, indien nodig geacht, deze verwerkingsrichtlijnen te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker dient zich te vergewissen dat steeds de meest 
recente versie gebruikt wordt. Niets uit deze tekst mag worden gewijzigd zonder toestemming van 
Soudal. Deze verwerkingsrichtlijnen dienen in zijn geheel geraadpleegd te worden om verkeerd 
gebruik van de producten te vermijden. 
De richtlijnen zijn enkel geldig voor toepassingen in België en Nederland. Voor toepassingen buiten dit 
grondgebied gelieve de helpdesk van Soudal te consulteren. 

http://www.soudal.com/
http://www.soudal.com/

