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Algemeen
Vormmethode: Strengpers
De Metropolis-serie zijn strengpers bakstenen met een getrommelde
uitstraling. Deze uitstraling wordt bereikt door een verouderingsproces na
productie. Hierbij wordt op een aantal sorteringen in deze serie gebruik
gemaakt van een mortel om de wit grijze nuancering te krijgen.
Uiterlijk: Strakke vormgeving, getrommeld
Het uiterlijk van de zes sorteringen in de Metropolis-serie is een strakke
vormgeving met geronde hoeken en afgestoten randen mede vanwege het
trommelen. Dit is inherent aan de serie en zijn bewust aangebracht waarbij de
richtlijnen met betrekking tot beschadigingen vanuit de BRL 1007 niet van
toepassing zijn.

Metropolis-serie
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Eigenschappen
Formaat
De formaten van de Metropolis-serie van Quirijnen zijn vastgesteld op:
- Eco-brick		

(± 240 x 65 x 40 mm)

Verschijningsvorm
Alle sorteringen in de Metropolis-serie zijn geperforeerd.

Overzicht hoeveelheden baksteen
Formaat

Aantal stuks
per pallet

Afmeting

Aantal stuks
per m2

Gewicht per stuk

Verbruik mortel

990 st

± 240x65x40mm

80 st

1,1 kg

27,7 kg/m2

Eco-brick (EB)

(niet deelbaar)

Bovengenoemde getallen zijn indicatief en exclusief verwerkingsverlies.
Zie voor verdere eigenschappen van de verschillende sorteringen onze website: www.wienerberger.nl

Metselverband
Door het EcoBrick formaat gaat de voorkeur uit naar een
klezorenverband. Er is geen kop-strek verhouding waardoor bij
andere verbanden altijd uitgegaan moet worden van gezaagde
bakstenen bij openingen en beeindiigingen in het metselwerk.

Keuze van mortel
Voor de samenstelling van de metselmortel adviseren wij u de
waarden van Initiële Wateropzuiging en vrijwillige wateropname van
de gekozen strengpers sortering te overleggen met uw
mortelleverancier.
De mortelleverancier kan, op basis van de hieronder genoemde
waarden, uit zijn leveringsprogramma de meest geschikte type(n)
kunnen aanbieden.
Overzicht wateropname baksteen
De Metropolis sorteringen van Kortemark zijn matig zuigende
bakstenen volgens categorie IW2 tabel 4 van BRL 1007
(0,5 – 1,5 kg/m2.min). Verder advies is om aanvullend de bakstenen
met de voorgestelde mortel te beproeven in een proefmuur.

Metseltechniek
Omwille van de stabiliteit van het metselwerk is het minimale
draagvlak van het EcoBrick formaat 65mm. Om de stabiliteit te
kunnen waarborgen adviseren wij het draagvlak volledig te
benutten en de lint en stootvoeg vol te zetten met mortel. Er wordt
geadviseerd de voeg niet verder terug te leggen dan ca. 3mm.
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Constructieve aspecten
Een smalle baksteen heeft een geringere capaciteit om samen met de binnen constructie de optredende windbelastingen op te nemen.
In Nederland kennen wij vanuit de regelgeving een indeling in windgebieden met elk hun eigen belastingsniveau. Onderstaand kaartje
geeft de drie windgebieden in Nederland aan. Deze zijn voor het ontwerp van belang om te bepalen hoe groot de windbelasting en de
optredende stuwdruk zal zijn. Voor de windbelasting wordt verder een onderscheid tussen onbebouwd en bebouwd gebied gemaakt.
In de windgebieden II en III is het gebruik van een smalle baksteen, in nagenoeg alle gevallen, na goedkeuring van de betrokken
constructeur mogelijk.
Voor windgebied I en een strook langs de kust van 10 m1 dient het gebruik van smalle
bakstenen in het buitenspouwblad nauwkeurig te worden getoetst, zeker bij
appartementengebouwen. De begrippen onbebouwd en bebouwd zijn opgenomen om
de optredende stuwdrukte te kunnen bepalen.
Een paar vuistregels voor windgebied I en de kuststrook:
Onbebouwd
Bij gemetseld binnenblad is gebruik van smalle baksteen in buitenspouwblad niet
mogelijk.
Bij gelijmd binnenblad van Porotherm of kalkzandsteen, hoogte bouwwerk max 6 m.
Bebouwd
Bij gemetseld binnenblad: hoogte van bouwwerk max. 7 m.
Bij gelijmd binnenblad van Porotherm of kalkzandsteen, hoogte bouwwerk max 11 m.
In alle genoemde situaties dient het binnenspouwblad aan de bovenzijde door de
verdiepingsvloer te worden gesteund. Is dit niet het geval, dan dient met de betrokken
constructeur te worden nagegaan of een smalle baksteen toepasbaar is.
Voor constructeurs is er een tabel beschikbaar met opneembare stuwdrukken
overeenkomstig tabel 14 van NPR 9096-1-1.

Dilataties
Doordat het smalle buitenspouwblad minder warmtecapaciteit heeft zal het daardoor sneller opwarmen. Samen met de grotere
dagelijkse lengteveranderingen dient in het algemeen de afstanden van de dilatatievoegen kleiner zijn dan metselwerk met traditionele
formaten. Voor een advies voor dilataties kunt u middels digitale tekeningen een advies op maat aanvragen. Stuur uw tekeningen naar
advies.nl@wienerberger.com

Spouwankers
Er dienen duurzame (minimaal) RVS kwaliteit A4 spouwankers toegepast te worden conform NEN-EN 1996-2 tabel C.1. Het aantal
spouwankers en de afmetingen behoren door de constructeur te worden bepaald. Hierbij kunnen als onderlegger de NEN-EN
1996-1-1 en NPR 9096-1-1 worden gebruikt.
Uit door Wienerberger uitgevoerde proeven is gebleken dat de verankering van het spouwanker in het buitenblad voldoende sterk is bij
een L-vormig en een geribbeld einde. De kniksterkte van het anker
onder winddruk blijft maatgevend waardoor het aantal ankers bepaald blijft worden door de spouwbreedte en de dikte van de ankers.
Houd verder bij de verankering van de smalle baksteen rekening met het toe te passen binnenspouwblad. Afhankelijk van de
uitvoeringsmethode van het binnenspouwblad en windgebieden dient de constructeur te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor
gevelhoogten en de hoeveelheid verankering. Voor eventuele adviezen met betrekking tot toepassen van gevelhoogten en dilataties
kunt u contact opnemen met de afdeling Pre&After Sales van Wienerberger.
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Lateien
Staal
Bij toepassing van stalen lateien dient u rekening te houden met de maatvoering van de baksteen. Diverse fabrikanten van
draagsystemen hebben producten welke afgestemd zijn op de smalle baksteen.
Beton
Beton lateien zijn in verschillende dikten te leveren en op de juiste breedte van de baksteen afgestemd. In combinatie met strippen zal
de opleglengte beoordeeld moeten worden.
Traditionele rollaag
De traditionele rollaag zonder opvangconstructie kan, afhankelijk van de breedte van de opening, in combinatie met lateihaken en
lintvoegwapening gerealiseerd worden.

Lintvoegwapening
Op die posities in een gevel met smalle baksteen waar extra versterking nodig is, kan de toepassing van lintvoegwapening een optie
zijn. Gebruik bij de smalle bakstenen van Wienerberger bij voorkeur de lintvoegwapening van Murfor met type: EFS/S (roestvast staal)
met een breedte van 40mm. Hierbij dient rekening gehouden te worden met voldoende zijdelingse dekking van de wapening. Daarom
dient bij toepassing van wapening doorstrijkmortel te worden toegepast. De wapening dient volledig in het mortelbed opgesloten te
worden. Hier dienen de verwerkingsvoorschriften van Murfor gehanteerd te worden.

Raamdorpels
Ter hoogte van de kozijnopeningen zal er bij de waterslagen een minder diepe negge gecreëerd worden wat invloed heeft op de
lengte van een waterslag. Wienerberger heeft in het assortiment Terca raamdorpels en biedt daarmee een geschikte keramische
oplossing. Voor een neggemaat van 50 - 60 mm is er een raamdorpel met lengte van 140mm. Voor een neggemaat van 130 - 140mm
een dorpel van 250mm.
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Richtlijnen voor uitvoering
Opstartgesprek metselwerk
Door goede communicatie vooraf tussen de betrokken partijen
kunnen vragen en verantwoordelijkheden over het metselwerk
besproken worden zodat een kwalitatief goed metselwerk zal
ontstaan. Denk hierbij ook aan de afstemming van mortel op
baksteen, de positie van verticale en horizontale dilataties,
maatvoering baksteen, metseltechniek enz.
Opslag op de bouwlocatie
Controleer visueel de kleur, vorm en oppervlaktegeaardheid van de
geleverde bakstenen bij ontvangst.
Plaats de baksteenpakketten op een schone, droge en vlakke
ondergrond, zodat de bakstenen stabiel staan. Snijdt aan de zijkant
en bovenkant van het pakket de folie los. Dit i.v.m. het eventuele
restvocht in de bakstenen. Dek hierna de pakketten af om
vochtbelasting van bovenaf te voorkomen.
Wanneer er in de winter en het voorjaar gemetseld wordt dient er op
een enigszins aangepaste wijze gewerkt te worden. Het afdekken
van de bakstenen en het gebruik van een ander type metselmortel
zijn daarvan voorbeelden.
Opperen
De baksteensorteringen worden op pallets geleverd welke niet
deelbaar zijn. Gemengd opperen is noodzakelijk. Door gemengd te
opperen uit drie baksteenpakketten ontstaat een gelijkmatige
verdeling van kleur- en kleurnuancering in het metselwerk. Tas de
pakketten diagonaal af om vlekvorming te voorkomen. Plaats de
bakstenen bij voorkeur op een verhoging bij de metselaar van 400
tot 550 mm boven de werkvloer of de steiger.

Verwerkingsadviezen
Esthetisch
De Metropolis sorteringen zijn strengpers bakstenen waarbij
één mooie schone strekzijde en twee schone koppen zijn.
Vermetsel dan ook de schone zijde vande baksteen in het zicht.
Vocht
Let er bij de verwerking van de bakstenen op dat deze niet
overmatig nat worden door onder andere het openliggen van
spouwbladen en het ontbreken van de hemelwaterafvoeren
tijdens de bouwfase.
Zorg er verder voor dat water/regenwater van betonvloeren,
galerijplaten etc. niet over het metselwerk loopt. Het gevolg is
vervuiling en grijze cementbanen die moeilijk te verwijderen zijn.
Dek vers metselwerk af middels het Ubbink afdekprofiel.
De vochtconditie van de bakstenen op het tijdstip van verwerken
is van belang en heeft invloed op de hechtsterkte van de
baksteen met mortel. De mortelleverancier kan aan de hand
van een proef de vereiste hechtsterkte tussen baksteen en
mortel bepalen.
Bouwkundig/constructief
Om scheurvorming te voorkomen dienen dilataties,
overeenkomstig het dilatatievoorstel van Wienerberger, te
worden aangebracht. Voer dilatatievoegen zorgvuldig uit.
Voor vochtafvoer en ventilatie van de luchtspouw laat u bij alle
horizontale beëindigingen van het metselwerk, bij een
traditionele verwerking van metselen en voegen, een stootvoeg
per drie à vier strekkende meter open. Voor een goede afvoer
van vocht dat achter het buitenspouwblad kan komen, laat u bij
de aansluiting van het metselwerk op de fundering een
stootvoeg per twee strekken open. Bij de verwerking
stootvoegloos dient bij de horizontale beëindigen de
stootvoegen vrij te zijn van mortel om vachtafvoer mogelijk te
maken.
Houd tijdens het metselen de luchtspouw vrij van gemorste
metselspecie en stukken baksteen. De effectieve luchtspouw
moet overal minimaal 20 mm zijn.
Breng spouwankers aan in de volledig aangebrachte
metselspecie van de lintvoeg. Via de spouwankers mag geen
vochttransport naar het binnenspouwblad plaatsvinden.
Zorg ervoor dat de thermische spouwisolatie zorgvuldig over de
spouwankers wordt geplaatst; goed sluitend tegen het
binnenspouwblad.
Reiniging
Voorkom smetten van de mortel door afborstelen van het metselwerk. Bij afborstelen van de gevel dient de metsel en voegmortel voldoende uitgehard te zijn.
Gebruik geen zoutzuur of zoutzuurhoudende middelen om het
metselwerk te reinigen, maar gebruik een speciaal
reinigingsmiddel. De afdeling Bouwtechniek & Services in
Zaltbommel kunt u hier voor raadplegen:
advies.nl@wienerberger.com

Voor de algemene verwerkingsadviezen verwijzen wij naar de richtlijnen in de Wienerberger brochure
“Verwerking & metselwerk gevelbakstenen“. Deze kunt u vinden op: www.wienerberger.nl

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