
BWM ATK 100 Minor 

Toepassing: 
• Verticale draagstructuur voor zichtbare of verlijmde bevestiging van vlakke gevelpanelen
• Primaire draagstructuur voor horizontale draagsystemen (ATK 103 / ATK 104 / ATK 110 / ATK 111)

Bestektekst:  
Regelbare aluminium draagstructuur systeem BWM ATK 100 Minor 
Het betreft het leveren en installeren van een aluminium draagstructuur volgens DIN 18516.  
De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerd montagebedrijf dat ervaring heeft met de voorziene 
draagstructuur en gevelbekleding.  
De draagstructuur wordt zo ontworpen dat zij alle belastingen die ontstaan door het eigen gewicht van 
de gevel en de wind kan opnemen. De windbelasting dient overeenkomstig DIN berekend te worden. 
De nodige statische berekeningen en detailstudies worden voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan de aanbestedende instanties. 
De draagstructuur bestaat in hoofdzaak uit L-profielsteunen en draagprofielen (materiaalsoort EN-AW 
6063 T 66). De draagprofielen zijn vlak of geribd, naargelang de bevestigingswijze van de 
gevelpanelen. De uivoering is blank of zwart geanodiseerd.  
De montage gebeurt uitsluitend met originele hulpstukken en bevestigingsmiddelen zoals aangegeven 
door de fabrikant. 
De profielsteunen, draagprofielen, hulpstukken en bevestigingsmiddelen laten een precieze regeling 
toe met betrekking op de voorziene spouwdiepte en gebeurlijke maatafwijkingen in de 
ruwbouwstructuur. 
De draagprofielen worden verticaal geïnstalleerd, meestal met één vastpunt profielsteun per sectie. 
De vastpunt profielsteunen dragen het gewicht van de structuur en de aangebrachte gevelbekleding. 
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Winddruk -en zuigkrachten worden geabsorbeerd door de glijpunt profielsteunen die tevens ook een 
spanningsvrije lengteverandering van de draagprofielen onder invloed van temperatuur mogelijk 
maken. 
De profielsteunen zijn uitgerust met roestvrij-staal klemveren die de montage van de draagprofielen 
vergemakkelijken. 
De draagprofielen worden verbonden met de profielsteunen door middel van speciale BWM- 
klinknagels SNA 5x12-K14 A/N (groen geanodiseerd met RVS trekpen) of zelfborende schroeven JT4-
3 H/5-5,5x19. (RVS). Wanneer de verbindingen tussen de glijpunten en de draagprofielen 
gerealiseerd worden met blindklinknagels dienen hiervoor de door de fabrikant voorgeschreven 
hulpstukken gebruikt te worden.  
Voorafgaand aan de montage wordt een zelfklevende kunststof thermostop met een dikte van 6 mm. 
aangebracht op de profielsteunen. Deze thermostop zorgt voor de thermische onderbreking tussen de 
profielsteun en de ondergrond waar deze op bevestigd wordt. 
Voor de bevestiging van de profielsteunen op de ondergrond worden uitsluitend de 
bevestigingsmiddelen of ankers gebruikt zoals beschreven in de statische berekeningen aangeleverd 
door de fabrikant.  
De uitzettingsvoegen tussen de draagprofielen dienen overeen te komen met de horizontale voegen 
van de gevelbekleding. 
Het type draagprofielen en de afstanden er tussen, de afmetingen van de vaste –en glijpunten en hun 
onderlinge afstanden alsook alle nodige verbindings –en bevestigingsmiddelen moeten in 
overeenstemming zijn met de afgeleverde statische berekening voor de draagstructuur. 
Het contactoppervlak tussen de profielsteunen en de bevestigingsmiddelen of ankers waarmee ze op 
de ondergrond bevestigd worden, moet tegen corrosie worden beschermd overeenkomstig DIN EN-
1991-1-1 en DIN EN 1090-3. 

Fabrikant: 
BWM DÜBEL + Montagetechnik GmbH 
P.O. Box 100 117 
70745 Leinfelden-Echterdingen 
Duitsland 
Telefoon: + 49 (0) 711 – 90 313-0 
Fax: + 49 (0) 711 – 90 313-20 
Web: www.bwm.de 

Contact in België: 
Leonardo Fix NV 
Kuurnsestraat 66-1 
8860 Lendelede 
Telefoon: + 32 (0) 56 35 08 32 
Fax: + 32 (0) 56 35 12 32 
Mail: bart@leonardofix.be 
Web: www.leonardofix.be 
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