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Handleiding
Uitpakken

Gebruik Wienerberger zip-files

Stap 1

Material properties koppelen

Om de ‘Material-Properties’ te ‘vervolmaken’ dien 
je deze handmatig te koppelen aan de Autodesk 
Revit-file. Door een beperking in Autodesk Revit is 
het namelijk niet mogelijk om de bitmap op te slaan 
in de Autodesk Revit-file. 

Volg het onderstaand stappenplan:

Wat zit er in de zip-file?

• een pattern file (*.pat): definieert het 2D arceer-
patroon van het metselverband,

• een bitmap file (*.png): definieert het renderma-
teriaal van het metselwerk,

• een alpha-channel bitmap file (*.png): definieert 
het alpha-channel rendermateriaal van het met-
selwerk,

• het Autodesk Revit file (*.rvt): definieert het ‘Wall-
type’, inclusief de ‘Material-Properties’.

Je hebt van de Wienerberger website een zip-file gedownload. Hierin vind je de definitie van de gekozen 
Wienerberger Terca gevelbaksteenwand. Je kunt deze wand gebruiken in Autodesk Revit (vanaf versie 
2014).

Pak de zip-file uit

• Plaats de bitmap-files (*.png) in de map met de 
overige Autodesk Revit materiaal-bitmaps. 
Standaard is dat de volgende locatie op de harde 
schijf: C:\Program Files (x86)\Common Files\
Autodesk Shared\Materials\2014\assetlibra-
ry_base.fbm (waarbij 2014 vervangen dient te 
worden door 2015 of 2016, afhankelijk van de 
gebruikte Revit versie).

• Je kunt de bestanden ook in een projectmap 
plaatsen, bijvoorbeeld: K:\projecten\Project2015\
Bitmaps. Het voordeel van deze locatie  is dat 
de bitmaps ‘los’ van de gebruikte Autodesk Revit 
versie in de werkomgeving worden opgeslagen.

• In één van de bovenstaande mappen kun je ook 
de pattern-file (*.pat) opslaan.

Als je kiest voor de laatste oplossing, let er dan op 
dat dit ‘path’ in Autodesk Revit ook moet worden 
toegevoegd aan de setting ‘Additional render appe-
arance Paths’ (Options > Rendering).
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Koppel pattern-file en bitmaps aan ‘Material-properties’

• Open de Autodesk Revit-file. Hierin staat de definitie van het gekozen         
Wienerberger Terca gevelmetselwerk.

• Ga naar de tab ‘Manage’ en klik op ‘Materials’.

Handleiding
Koppelen

Stap 2

Koppel arceerpatroon aan ‘Material’

In de ‘Material Browser’ zijn alle eigenschappen (voor zover mogelijk) 
ingevuld. In de tab ‘Identity’ zijn de generieke eigenschappen ingevuld.

• Klik op de tab ‘Graphics’ om het meegeleverde arceerpatroon als 
‘Surface Patern’ te koppelen aan het ‘Material’.

Stap 3

Klik op 
het arceer-

patroon
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Handleiding
Arceerpatroon

• Klik op het plaatje in het ‘Surface Pattern’. Onderstaande  dialoog 
verschijnt.

• Klik in deze dialoog op ‘New’.

Klik op 
‘New’

• Klik vervolgens op ‘Custom’ en ’Import’. 

• Selecteer de pattern-file (*.pat) uit de download.
• Klik op ‘Open’ en op ‘OK’. 
 Het juiste arceerpatroon is nu in de Autdesk Revit-file geplaatst.

Je hoeft deze handeling slechts één keer uit te voeren. 

Klik op 
‘Custom’

Klik op 
‘Import’
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Handleiding
Material

Koppel Bitmap en AlphaChannel Bitmap aan ‘Material’

• In de tab ‘Appearance’ koppel je de meegeleverde bitmaps.

• Klik op de naam van de bitmap (onder het rode plaatje in het 
‘Masonry > Image’).

• Selecteer in de daarop volgende dialoog de bitmap - niet de 
alpha-channel bitmap - t.b.v. het ‘Material’. Klik vervolgens op ‘Open’.

• Klik op de naam van de bitmap (onder het rode plaatje in het ‘Relief 
Pattern > Image’).

• Selecteer in de daarop volgende dialoog de alpha-channel bitmap 
t.b.v. het ‘Material’. Klik vervolgens op ‘Open’.

• Uitlijnen afmetingen bitmap en alpha-channel bitmap: om er voor te 
zorgen dat de patronen en de bitmap met elkaar ‘synchroon’ lopen 
aangaande de afmetingen van de bakstenen, moeten de afmetingen 
van de bitmap worden ingevoerd in de Revit eigenschappen van het 
materiaal.

Stap 4

Klik op 
het arceer-

patroon
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Handleiding
Material

•  Klik op het plaatje van de bitmap en stel bij scale de afmetingen van de bitmap in door daar het 
aantal pixels in te voeren (let op dat soms de schakelaar voor aspect ratio uit gezet moet worden 
om de width en de height separaat van elkaar in te kunnen voeren).

Voer hier de 
afmetingen 
van de bit-

map in
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Handleiding
Physical & Thermal

Bekijk Physical en Thermal eigenschappen

• Bekijk eventueel ook de tabs ‘Physical’ en ‘Thermal’. Hier zijn de 
desbetreffende waarden voor de gekozen Terca baksteensoort 
ook al ingevuld.

Stap 5
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Handleiding
Afronding

Rond af

• Alle eigenschappen zijn nu aan de gedownloade Wienerberger Terca 
gevelbaksteen gekoppeld. Je kunt de ‘Material Browser’ afsluiten.

• Het is raadzaam om de gedownloade file op te slaan (in een bureau- 
of projectbibliotheek).

Je kunt de baksteen wand nu gebruiken in ieder willekeurig project, 
door deze te importeren in een ander Autodesk Revit project.

Stap 6
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Wienerberger B.V.

Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 088 - 118 51 11
F 088 - 118 50 05 
info.nl@wienerberger.com 
www.wienerberger.nl/gevel

De kracht van keramiek. 
De wereld van Wienerberger.

Wij geloven in de kracht van keramiek. Keramische producten brengen een omgeving tot leven. Op 
de authentieke sfeer, de warme uitstraling en het uitstekende comfort van duurzaam keramiek kunnen 
we nog honderden jaren bouwen. Want ook in de toekomst willen we nog prettig kunnen wonen, 
werken en leven. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we steeds naar nieuwe toepassingen om 
onze leefomgeving vorm te geven. Wij zijn de enige producent die de volledige keramische gebouw-
schil en bestrating kan leveren. Wienerberger weet daarom als geen ander wat er leeft in de wereld 
van keramiek.


