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Certificaathouder 

Halfen GmbH 

Liebigstraße  14   

40764   LANGENFELD, Duitsland 

Tel. 0049 21 73 970 0 

Fax 0049 21 73 970 123 

www.halfen.de / info@halfen.de  

 

Halfen GmbH 

VERKLARING VAN KIWA  

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 3121 "Metalen lateien en metalen 

metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" d.d. 2004-03-16, inclusief wijzigingsblad d.d. 

2013-01-30 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat: 

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij 

aflevering voldoen aan de in dit attest-met-product-certificaat vastgelegde technische 

specificaties, mits de producten voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als 

aangegeven in dit attest-met-productcertificaat; 

 de met deze gecertificeerde producten samengestelde bouwdelen prestaties leveren die in dit 

attest-met-productcertificaat  zijn omschreven, mits: 

 de vervaardiging van de bouwdelen geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-

productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden; 

 voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. 

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande het product in zijn toepassing voldoet 

aan de relevante eisen van het Bouwbesluit , zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze 

kwaliteitsverklaring. 

Kiwa verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van 

de overige onderdelen van de bouwdelen, noch op de vervaardiging van de bouwdelen zelf. 

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete 

overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het 

“Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: 

www.bouwkwaliteit.nl 

 
Bouke Meekma 

Kiwa 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

 

 

Bouwbesluit 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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1. BOUWBESLUITINGANG 

Nr afdeling grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

prestaties volgens 

kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m.  

toepassing 

2.1 Algemene sterkte van 

de bouwconstructie 

Geen overschrijding enkele 

uiterste grenstoestand 

volgens NEN-EN 1990 art. 

6.4.3.2. Voldoende duurzame 

sterkte. 

 

De mate waarin 

toepassingsvoorbeelden 

onder de vermelde 

voorwaarden voldoen aan de 

sterkte, c.q. 

duurzaamheidseisen 

Informatie over detaillering, 

maximaal opneembare 

belastingen en het systeem 

van metallische en 

organische deklagen of 

type roestvaststaal in relatie 

tot de referentieperiode. 

2.2 Sterkte bij brand Er geldt geen grenswaarde, 

mede vanwege het feit dat 

het onderdeel geen deel 

uitmaakt van vluchtroutes 

en/of hoofddraag- 

constructies zoals bedoeld in 

het Bouwbesluit. 

Dit wordt niet beoordeeld, 

mede vanwege het feit dat 

het onderdeel geen deel 

uitmaakt van vluchtroutes 

en/of hoofddraag- 

constructies zoals bedoeld in 

het Bouwbesluit. 

 

3.5 Wering van vocht  Temperatuurfactor van de 

binnenoppervlakte ≥ 0,5 of 

0,65 volgens NEN 2778 

Toepassingsvoorbeelden 

waarbij de temperatuurfactor 

van de binnenoppervlakte  

voldoen aan de eisen 

Toepassingsvoorwaarden 

5.1 Energie zuinigheid Warmteweerstand  

Rc ≥ 3,5 m2.K/W volgens 

NEN 1068 en NPR 2068 

Verwaarloosbare invloed op  

de warmteweerstand van de 

constructie 

 

 
2. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 
2.1. Onderwerp 

Metalen metselwerkondersteuningen bestaan uit een voetplaat of een horizontale hoeklijn waarop het metselwerk rust, 

welke gelast is aan een verticale metalen console (HK4, FK5, FK3, FK2). Tevens kan er sprake zijn van metalen 

metselwerkondersteuningen die bestaan uit consoles waar een metalen latei aan wordt bevestigd (CK5 en CK3, in 

combinatie met hoeklijn HWC).  

 

De console draagt de belasting over op het achterliggende verankeringsysteem. Het verankeringsysteem is bevestigd aan 

de draagconstructie. De bevestiging vindt plaats door middel van constructieve ankers. 

 

Metalen lateien bestaan uit een gevormd hoekprofiel waarop het metselwerk rust, welke aan beide uiteinden op de 

dagkanten van het binnen- dan wel het buitenspouwblad is opgelegd (HW, HWX, HWY, HWZ). 

 
2.2. Productspecificatie 

 
2.2.1. Merken 

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk. 

De uitvoering van dit merk is als volgt:  

 

 
 een KOMO®-label op elke verpakkingseenheid.  

Op dit label is expliciet vermeld dat op de pakbon staat aangegeven welke producten in de verpakkingseenheid onder 

KOMO®-keurmerk worden geleverd. 

Overige verplichte aanduidingen: 

 naam producent 

 type 

 nummer van het attest-met-productcertificaat 

 ordnernummer. 

Elk product is uniek gecodeerd en is in overeenstemming met het “Halfen verankeringsvoorstel”. Bij elk project wordt een 

specifiek “Halfen Verankeringsvoorstel” meegeleverd. 
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2.2.2. Types, vorm en afmetingen 

 

Metselwerkondersteuningen: 

Systeem HK4 betreft roestvaststaal met materiaalcodering A4 / A4P1 / A4P2 en komt voor in de typen U-UV-WNL-WS-S-

SH-SV-G-GH-GV-FV. 

De spouwbreedten variëren van 50 t/m 170 mm oplopend in stappen van 10 mm, evenals de uitkraagmaat die loopt van 

130 mm t/m 250 mm. De maximale gebruiksbelasting voor deze typen zijn bepaald op 2,5 – 3,5 – 7,0 en 10,5 kN. 

 

Systeem FK5, FK3 en FK2 betreft staal verzinkt en gecoat met materiaalcodering FV / FVP1 / FVP2 en komen voor in de 

typen WS-WNL-G-GH-GV-F-FV. 

De spouwbreedten variëren van 50 t/m 170 mm oplopend in stappen van 10 mm, evenals de uitkraagmaat die loopt van 

130 mm t/m 250 mm. De maximale gebruiksbelasting voor deze typen zijn bepaald op 2,5 – 3,5 – 4,5 en 7,0 kN. 

 

Systeem CK5 en CK3 betreft staal verzinkt en gecoat met materiaalcodering FVP1 / FVP2 en komen voor in de typen G-

GH. De spouwbreedten variëren van 120 t/m 200 mm oplopend in stappen van 10 mm, evenals de uitkraagmaat die loopt 

van 200 t/m 280 mm. De maximale gebruiksbelasting voor deze typen zijn bepaald op 3,5 - 4,5 en 7,0 kN. 

Vormen en afmetingen zijn afhankelijk van de types, zie bladen 22 t/m 24. 

 

Voor de systemen HK4, FK5, FK3 en FK2 bestaat de DP-optie (verstelbare diepte drukbout) afmetingen hiervoor zijn 

aangegeven op pagina 18. 

 

Metalen lateien: 

Deze elementen komen voor in roestvaststaal (materiaalcode A4, A4P1 en A4P2) en staal verzinkt en gecoat 

(materiaalcodering FV, FVP1 en FVP2). 

Typen: HW – HWX – HWY en HWZ.  

Vormen en afmetingen zijn afhankelijk van de types, zie bladen 26 en 27. 

 
2.2.3. Staalkwaliteit en applicaties 

 

Roestvaststalen metselwerkondersteuningen en lateien 

Materiaal RVS A4, volgens werkstofnummers: 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 conform NEN-EN 10088-2. 

Materiaalcode A4: Geschikt voor blootstellingklassen 1 t/m 4. (zie toelichting op pag. 5) 

  

Roestvaststalen metselwerkondersteuningen en lateien 

Materiaal RVS A4, volgens werkstofnummers: 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 conform NEN-EN 10088-2. 

Voorzien van een laag poedercoating (polyester). 

Materiaalcode A4P1 en A4P2: Geschikt voor blootstellingklassen 1 t/m 4. (zie toelichting op pag. 5). 

 

Toepassing van deze materialen is niet toegestaan in een omgeving met een verhoogd chloride concentratie zoals bij: 

 directe blootstelling aan met zout verzadigde lucht 

 zwembaden 

 de spatzone van zeewater 

 een chemisch agressieve omgeving, niet tot bewoning bestemde gebouwen. 

 

Thermisch verzinkte stalen lateien en stalen metselwerkondersteuningen 

Staalkwaliteit: S235JR, S235JRC, S355JR, S355JRC, S355J2 of S355J2C conform NEN-EN 10025. 

Thermisch verzinkt conform NEN 1275 (EN-ISO 1461). 

Materiaalcode FV: Geschikt voor blootstellingklassen 1 t/m 3. (zie toelichting op pag. 5) 

 

Thermisch verzinkte stalen lateien en stalen metselwerkondersteuningen 

Staalkwaliteit: S235JR, S235JRC, S355JR, S355JRC, S355J2 of S355J2C conform NEN-EN 10025. 

Thermisch verzinkt conform NEN 1275 (EN-ISO 1461)of volgens het delta-verzinkproces®. 

Eén laag poedercoating (polyester) conform de VISEM kwaliteitseisen 9/1994. 

Materiaalcode FVP1: Geschikt voor blootstellingklassen 1 t/m 3. (zie toelichting op pag. 5) 

 

Thermisch verzinkte stalen lateien en stalen metselwerkondersteuningen 

Staalkwaliteit: S235JR, S235JRC, S355JR, S355JRC, S355J2 of S355J2C conform NEN-EN 10025. 
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Thermisch verzinkt conform NEN 1275 (EN-ISO 1461) of volgens het delta-verzinkproces®. 

Twee lagen poedercoating (1 laag epoxy + 1 laag polyester) conform de VISEM kwaliteitseisen 9/1994. 

Materiaalcode FVP2: Geschikt voor blootstellingklassen 1 t/m 4. (zie toelichting op pag. 5) 

 
2.2.4. Lasverbindingen 

 

Voor het lassen aan roestvast materiaal voldoet het lasmateriaal aan NEN-EN 10088-2 met werkstofnummer 1.4430 

(ER316L of ER316LSI). De afwerking van de las vindt plaats door middel van borstelen, stralen of beitsen en passiveren. 

De lasverbindingen, die roestvaststaal aan niet-roestvaststalen materialen met elkaar verbinden, zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de Zulassung  Z 30.3-6 tabel 6 werkstofnummer 1.4370. 

Voor het lassen aan koolstofstaal voldoet het lasmateriaal aan DIN 8559. De lassen zijn vervaardigd met in acht name van       

EN 287 en EN 288. 

De lassterkte en de taaiheid zijn tenminste gelijk aan die van het materiaal van de metalen metselwerkondersteuning. 

De lassers zijn gekwalificeerd conform EN-287. 

 
2.2.5. Bevestigingsmiddelen 

 

De toegepaste bevestigingsmiddelen zijn in overeenstemming met de vereiste blootstellingsklasse. De roestvaststalen 

onderdelen voldoen aan de eisen voor werkstofnummer 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 uit NEN-EN 10088-2.  

Tot en met blootstellingklasse 4 wordt toegepast: verzinkt stalen bevestigingsmiddelen met een laagdikte van 50 µm, of 

RVS kwaliteit A4.  

De drukbouten uit de DP-optie bestaan uit RVS-A4. 

  

Toelichting op blootstellingklassen bij thermisch verzinkte stalen lateien en stalen metselwerkondersteuningen: 

De blootstellingklasse is als volgt gedefinieerd: 

 

Blootstellingklasse 1: 

Een droge omgeving binnen gebouwen waarbij het niet waarschijnlijk is dat deze, inclusief het binnenblad van de externe 

spouwmuren, vochtig wordt. 

Voorbeeld: Binnenblad van een spouwmuur (met uitzondering van “natte ruimten”), binnenwand. 

 

Blootstellingklasse 2: 

Een vochtige interne omgeving, binnen gebouwen, met delen in niet agressieve bodem en/of water. 

Voorbeeld: Binnenblad van een spouwmuur (ook van “natte ruimten”), binnenwand. 

 

Blootstellingklasse 3: 

Een vochtige omgeving die onderhevig is aan wisselende temperaturen en afwisselend droog en nat wordt door regen of 

door water met loogverbindingen uit onderdelen of mortel; de afstand tot een zoutwateroppervlak bedraagt meer dan 10 

km. 

Voorbeeld: Buitenblad van spouwmuur gelegen verder dan 10 km van zoutoppervlakte water. 

 

Blootstellingklasse 4: 

Een zeewateromgeving, met delen die geheel of gedeeltelijk in zeewater zijn ondergedompeld, of in de spatzone, of 

blootgesteld aan de met zout verzadigde lucht in het kustgebied. 

Voorbeeld: Buitenblad van spouwmuur gelegen binnen 10 km van zoutwateroppervlak.(zie bijlage 1) 

 

Blootstellingsklasse 5: 

Een chemisch agressieve omgeving, niet tot bewoning bestemde gebouwen. Deze klasse is niet beoordeeld. 

Voorbeeld: Binnenblad van een spouwmuur en/of binnenmuur van een chemische fabriek. 
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2.2.6. Visem-kwaliteitseisen met betrekking tot verfsystemen 

 

Conform de VISEM-kwaliteitseisen d.d. 9/94 voldoet de poedercoating aan: 

Aspect Specificatie 

- Hardheid 

 potloodhardheid 

 Buchholzhardheid 

 

- Elasticiteit 

- Cementtest 

- Stootvastheid 

- Slagvastheid 

- Hechting 

- Hechting na 

vochtbelasting 

- Corrosieweerstand 

- Snelverwering 

- Laagdikte (poeder) 

 

- Poriënvrijheid 

 

 F 

 80 

 

 3 mm 

mortel goed verwijderbaar 

beschadiging opp.  30 mm² 

geen onthechting 

klasse 0-1 

klasse 0-1 

 

loslaten coating na 500 uur  3 mm 

restglans  50 % van oorspronkelijke glans 

- 1-laags; gemiddeld  80 µm, tenminste 60 µm 

- 2-laags; gemiddeld 120 µm, tenminste 90 µm 

 40/m² 

 
3. VERWERKING 

 
3.1. Algemeen 

Tot dit attest met productcertificaat behoren, als waren zij letterlijk hierbij opgenomen, de door Halfen GmbH opgestelde 

en door Kiwa gewaarmerkte verwerkingsvoorschriften. Zie hiervoor de website van de producent, www.halfen.nl. De 

producten dienen te worden verwerkt en gemonteerd in overeenstemming met deze verwerkingsvoorschriften. 

 
3.1.1. Transport en opslag 

Transport en opslag van de producten moeten zodanig geschieden dat er geen beschadigingen kunnen optreden. 

De producten dienen droog en los van de grond te worden opgeslagen. De verantwoordelijkheid voor opslag en transport 

tot de bouwplaats ligt bij Halfen GmbH en op de bouwplaats bij de afnemer. 

 
3.1.2. Overige eisen 

Er mogen geen beschadigde of kromme producten worden gebruikt. 

De zink- en coatinglagen moeten in goede conditie zijn. 

Indien de gevel achteraf wordt gereinigd, dienen alle staaldelen direct grondig met water te worden schoongemaakt. 

 
3.2. Reparatie advies 

De door de producent geleverde lateien dienen in geval van schade aan de zink en/of coatinglaag te worden hersteld 

volgens onderstaand reparatieadvies. Daarbij mag de beschadiging niet groter zijn dan 500 mm² en mag de som van de 

beschadigingen niet groter zijn dan 1 % van de totale oppervlakte van het onderdeel. 

 
3.2.1. Zink 

Herstelprocedure bij beschadiging van zinklaag: 

1. Eventuele loszittende zinkschilvertjes verwijderen; 

2. Door middel van schuren met schuurpapier nr. 100 vuil en corrosieplekken verwijderen en daarna ontvetten. Over 

een breedte van 10 mm ook de aangrenzende nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en ontvetten; 

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound met een langharig kwastje aanbrengen tot een droge laagdikte van circa 100 

µm. Daarbij de aangrenzende nog intact zijnde en voorbehandelde zinklaag overlappen. De zinkstofcompound dient 

in de droge laagdikte minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten; 

4. De zinkcompound afdekken met een aluminium of ijzer glimmerdekverf. 

Opmerking: Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt in verband met geringe laagdikteopbouw afgeraden. 

 
3.2.2. Poedercoating 

Herstelprocedure bij beschadiging van coatinglaag: 

1. De intacte poedercoating reinigen en vet vrijmaken; 
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2. Vervolgens goed schuren waarbij het oppervlak zo klein mogelijk moet worden gehouden. Gebruik schuurpapier nr. 

100; 

3. Beschadiging goed stofvrij maken; 

4. Breng een laag Redox EP Metal Primer aan en werk deze af met Redox PUR Finisch Gloss (3353) of Redox PUR 

Satin, afhankelijk van toegepaste glansgraad poedercoating. 

Opmerking: Bij het toepassen van accentkleuren en bij grote kleurcontrasten kan het noodzakelijk zijn om een extra laag 

Redox PUR Finisch Gloss (3353) of Redox Pur Satin aan te brengen om een goede dekking te verkrijgen. 

 
3.2.3. Zink / Poedercoating 

Herstelprocedure bij beschadiging van zink en coatinglaag: 

1. Eventuele loszittende zinkschilvertjes verwijderen; 

2. Door middel van schuren met schuurpapier nr. 100 vuil en corrosieplekken verwijderen en daarna ontvetten; 

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound met een langharig kwastje aanbrengen tot een droge laagdikte van circa 100 

µm. De zinkstofcompound dient in de droge laagdikte minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten; 

4. Breng een laag Redox EP Metal Primer aan en werk deze af met Redox PUR Finisch Gloss (3353) of Redox PUR 

Satin, afhankelijk van toegepaste glansgraad poedercoating. 

Opmerking: Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt in verband met geringe laagdikteopbouw niet 

aanbevolen. Bij het toepassen van accentkleuren en bij grote kleurcontrasten kan het noodzakelijk zijn om een extra laag 

Redox PUR Finisch Gloss (3353) of Redox Pur Satin aan te brengen om een goede dekking te verkrijgen. 

 
4. PRESTATIES 

 
4.1. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

De in deze kwaliteitsverklaring beschreven uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de artikelen 2.1, 2.2, 3.5 en 5.1 

van het Bouwbesluit.  

De duurzaamheid met betrekking tot het aspect corrosie geldt voor een referentieperiode van 50 jaar. 

De duurzaamheid met betrekking tot het aspect corrosie van metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen is 

mede vastgesteld conform CIB/RILEM-methode 71-PSL “Prediction of service life of building materials and components” . 

 

Voor de constructieve veiligheid zijn de uitgangspunten volgens de Eurocodes van toepassing. In de door de producent 

gehanteerde rekenmethodiek worden deze uitgangspunten aangehouden (zie hoofdstuk “verwerking”). 

De sterkte van de constructie wordt uitgedrukt in de rekenwaarde die op de metalen lateien en op de metalen 

metselwerkondersteuningen per console toelaatbaar is. Op de rekenwaarde van de consoles is tenminste een 

veiligheidsfactor van 2,6 bereikt met betrekking tot de bezwijkwaarde bij de beproeving. 

 
4.1.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie 

 

Uitgangspunten voor de berekening  

Voor de berekening worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

 

Belastingen: in overeenstemming met de krachtenschema’s conform bladzijde 10, 16, 17, 23, 25 en 27. 

Aangrijpingspunt belasting: 

• Voor metalen lateien op 1/10b uit de achterkant van het buitenspouwblad indien spouwankers worden toegepast (aantal 

spouwankers berekend volgens NEN-EN 1996-1-1 en NPR 9096-1-1 met een minimum van 2 per m
2
). Zonder 

spouwankers dient ½ b te worden aangehouden. 

• Voor metalen metselwerkondersteuningen op 1/3b uit de achterkant van het buitenspouwblad. Hierbij moeten er altijd 

spouwankers worden toegepast (aantal spouwankers berekend volgens NEN-EN 1996-1-1 en NPR 9096-1-1 met een 

minimum van 2 per m
2
) 
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De metalen metselwerkondersteuning met verlaagde consoles  

Bij het type metalen metselwerkondersteuning met been (type-aanduiding FV/GH/GV) is de prestatie hetzelfde als bij 

vergelijkbaar type zonder been met dien verstande dat ervan uitgegaan is dat de windbelasting loodrecht op de gevel een 

belasting op het been van 10 % van de verticale belasting niet overschrijdt, indien over de beenhoogte geen spouwankers 

zijn aan te brengen. 

 

Hoeklijn bevestigd aan één console 

Om de prestatie in de figuren te behalen dient de hoeklijn, bevestigd aan één console, symmetrisch belast te worden. 

 

Hoeklijnen  

Bij een aantal typen zijn hoeklijnen opgenomen. De prestaties zijn bepaald volgens de uitgangspunten en 

krachtenschema’s (zie bladzijden 10, 14 en 15). 

 

Metselwerkondersteuning met verlaagde hoeklijn 

De verlaging van de hoeklijn ten opzichte van de consoles type-aanduiding HK4 ,FK5, FK3, FK2 (-G, -GH, -GV) kan ten 

hoogste worden vergroot tot 120 mm. De verlaging van de hoeklijn ten opzichte van de consoles type-aanduiding CK5, 

CK3 (-G, -GH) kan ten hoogste worden vergroot tot 100 mm. 

 

 
4.1.2. Sterkte bij brand 

Het aspect  is niet beoordeeld, mede vanwege het feit dat het onderdeel geen deel uitmaakt van vluchtroutes en/of 

hoofddraagconstructies zoals bedoeld in het Bouwbesluit. 

 
4.2. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

 
4.2.1. Wering van vocht  

De metalen lateien leveren geen negatieve bijdrage aan de binnenoppervlaktetemperatuur omdat er geen verbinding is 

met het binnenspouwblad. 

De metalen metselwerkondersteuning voldoet aan het Bouwbesluit voor wat betreft de 

binnenoppervlaktetemperatuursfactor ≥ 0,65 zowel: 

 in inwendige hoek-, lijn- als uitwendige hoeksituaties; 

 boven een verwarmde als een onverwarmde ruimte; 

 bij binnenbladen in de voorgevel van beton, metselwerk als hout waarbij het binnenblad van de kopgevel uit beton 

bestaat. 

 
4.3. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu 

 
4.3.1. Energiezuinigheid 

De metalen lateien leveren geen negatieve bijdrage aan de warmteweerstand van de volledige constructie omdat er geen 

verbinding is met het binnenspouwblad. 

 

Bij metalen metselwerkondersteuningen is er sprake van enkele koppelingen tussen het buitenspouwblad en de 

daarachter gelegen constructie. Vanwege de beperkte oppervlakte van deze koppelingen is de negatieve bijdrage echter 

te verwaarlozen, zodat bij het ontwerp geen rekening gehouden hoeft te worden met beïnvloeding van de 

warmteweerstand. 
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4.4. Verplaatsing en vervorming 

Het zettingsverschil van de metalen metselwerkondersteuning is ≤ 1 mm indien deze zijn aangebracht met het 

aandraaimoment en zijn aangeklopt voor belasting zoals is aangegeven in het verwerkingsvoorschrift. 

  

Metalen lateien 

Voor metalen lateien geldt een vervormingcriterium, voor zowel in horizontale richting als in verticale richting, van 

maximaal 2/1000 van de theoretische overspanning met een maximum van 10 mm. 

  

Metalen metselwerkondersteuningen 

Het product dient integraal te worden beschouwd met de totale constructie. Bijkomende doorbuiging van de hoofddraag-

constructie van het geveldragersysteem is de verantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur dan wel degene die de 

opdracht verstrekt. 

Voor metalen metselwerkondersteuningen geldt een vervormingscriterium voor de bijkomende vervorming, voor zowel in 

horizontale als in verticale richting, van 2/1000 van de theoretische overspanning [l(rep) = h.o.h. consoles] en 4/1000 van 

de theoretische uitkraging van het overstek [l(o)], e.e.a met een maximum van 2 mm. 

 
4.5. Bevestigingsmiddelen 

De capaciteit van de verankering dient per project te worden bepaald op één van de hieronder gegeven wijzen: 

1. berekening volgens NVN/CEN-TS 1992-4 voor een verankering in beton 

2. controle volgens een voor het anker geldende ETA (op grond van ETAG001) 

3. berekening volgens NEN-EN 1993 voor een verankering aan een constructiestaal. 

 
4.6. Toepassingsvoorwaarden 

De metalen latei en metalen metselwerkondersteuningen dienen te worden toegepast met inachtneming van de overige in 

dit attest-met-productcertificaat beschreven voorwaarden voor toepassing en gebruik. 

De verwerking dient te geschieden zoals vermeld in dit attest-met-productcertificaat onder “verwerking”. 

 
5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

 

Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 

 geleverd is wat is overeengekomen; 

 het merk en de wijze van merken juist zijn; 

 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 

 

Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

 Halfen GmbH 

en zo nodig met: 

 Kiwa Nederland B.V. 

 

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen. 

 

Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. 

 
6. VERORDENING BOUWPRODUCTEN  

 

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de 

uitspraken in dit KOMO attest-met-productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat 

bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring. 
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7. KRACHTENSCHEMA 

 
Bij h  h1 + 250 mm wordt voor momenten in de hoeklijn gerekend met gewelfwerking (60°). Voor dwarskracht in de hoeklijn en voor 
momenten en dwarskracht in de consoles wordt de volle belasting in rekening gebracht. 

Bij h  h1 + 250 mm en bij de dilatatievoeg wordt met de volle belasting (q-last) over h gerekend.  

 
Metalen metselwerkondersteuningen bestaande uit losse consoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Er kunnen maximaal twee elementen (stenen, blokken) tussen de ankers [l(rep)] worden toegepast. 
De eindmaat l(0) is:  -maximaal de lengte van een half element ≤ 115 mm; 
   -minimaal de lengte van een half element ≥ 100 mm. 
 
Metalen metselwerkondersteuningen bestaande uit hoeklijnen 
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8. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

Bouwbesluit 2012 

Bouwbesluit 2012 Stb. 2011, 416, 676, Stb. 2012, 441 en de Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914, Stcrt. 2012, 
13245. 
 

Normen / normatieve documenten: 

NEN 1068:2012 
NEN 2778+A4:2011 

Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden  
Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden  

NEN 6090: 2006 Bepaling van de vuurbelasting.  
NEN-EN 287-1:2011 Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 1: Staal  
NEN-EN 845-1+A1:2008 Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: Spouwankers, 

muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten  
NEN-EN 845-2:2003 Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 2: Lateien 
NEN-EN 846-9:2000  Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 9: 

Bepaling van de buigsterkte en de afschuifsterkte van lateien 
NEN-EN 846-10:2000 Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 10: 

Bepaling van het draagvermogen en de vervormingseigenschappen bij belasten 
van consoles 

NEN-EN 846-13:2001 Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 13: 
Bepaling van de weerstand tegen stoten, schuren en corrosie van organische 
beschermlagen 

NEN-EN 1090-1+A1:2011 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het 
vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen 

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011  Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage 
NB:2011  

NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – 
Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen, 
inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene 
regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011  

NEN-EN 1993-1-1+C2:2011  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene 
regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011  

NEN-EN 1996-2+C1:2011  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 2: 
Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk, inclusief 
nationale bijlage NB:2011  

NEN-EN 10025-1:2004 Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische 
leveringsvoorwaarden 

NEN-EN 10029:2010 Warmgewalste staalplaat van 3 mm of dikker - Toleranties op afmetingen en vorm 
NEN-EN 10051:2010 Continu warmgewalste band en plaat gesneden uit breedband van ongelegeerde 

en gelegeerde staalsoorten - Toleranties op afmetingen en vorm 
NEN-EN 10088-1:2005 Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten 
NEN-EN 10346:2009 Continu-dompelbeklede platte staalproducten - Technische leveringsvoorwaarden 
NEN-EN 13479:2005 Lastoevoegmaterialen - Algemene productnorm voor toevoegmaterialen en 

poeders voor smeltlassen van metalen.  
NEN-EN 15773:2009  Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt 

of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) - Specificaties, aanbevelingen en 
richtlijnen 

NEN-EN-ISO 1461:2009 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen; 
specificaties en beproevingsmethoden.  

NEN-EN-ISO 5817:2007  Lassen - Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, titanium en hun legeringen 
(elektronenbundel- en laserlassen uitgezonderd) onvolkomenheden (ISO 
5817:2003, gecorrigeerde versie 2005, inclusief correctieblad C1:2006,IDT) 

NEN-EN-ISO 10684                     
+C1: 2008+C2:2009 

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen 

NEN-EN-ISO 12944-5:2007 Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door 
middel van verfsystemen – Deel 5: Beschermende verfsystemen 

NEN-EN-ISO 15609-1:2004 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - 
Lasmethodebeschrijving - Deel 1: Booglassen 

NEN-EN-ISO 15610:2003 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Goedkeuring op basis 
van beproefde lastoevoegmaterialen  

NEN-EN-ISO 15614-1:2004  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - 
Lasmethodebeproeving - Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en 
booglassen van nikkel en nikkellegeringen 

NEN-EN-ISO 17637:2011 Niet-destructief onderzoek van lassen - Visueel onderzoek van gesmeltlaste 
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verbindingen 
NPR 2068 Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde rekenmethoden. 2002 
NPR 2652 Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten - Wering van vocht van 

binnen - Voorbeelden van bouwkundige details. 2008 
VISEM Kwaliteitseisen Duplex-systeem poedercoatings. 2008 

 

 

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL  
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9. TEKENINGBLADEN SYSTEEM HK4 / FK5 / FK3 / FK2  

 

Overzicht typen metselwerkondersteuningen HK en FK 
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Capaciteitstabel HK4 (0 = ook in DP-optie mogelijk) 

 

type HK4  losse consoles    hoeklijnvormige console 

systeem k-maat U / UV WNL WS S / SV SH FV G / GH GV 
 

 130 x   x  x   

 140 x   x  x   

 150 x x x x x x x  

 160 x x x x x x x  

 170 0 0 0 0 0 0 0  

HK4-2,5 180 0 0 0 0 0 0 0 x 

 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

 210 0 0 0 0 0 0 0 0 

 220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 230 0 0 0 0 0 0 0 0 

 240 0 0 0 0 0 0 0 0 

 250 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 130 x   x  x   

 140 x   x  x   

 150 x x x x x x x  

 160 x x x x x x x  

 170 0 0 0 0 0 0 0  

HK4-3,5 180 0 0 0 0 0 0 0 x 

 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

 210 0 0 0 0 0 0 0 0 

 220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 230 0 0 0 0 0 0 0 0 

 240 0 0 0 0 0 0 0 0 

 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 130 x   x  x   

 140 x   x  x   

 150 x x x x x x x  

 160 x x x x x x x  

 170 0 0 0 0 0 0 0  

HK4-7,0 180 0 0 0 0 0 0 0  

 190 0 0 0 0 0 0 0  

 200 0 0 0 0 0 0 0  

 210 0 0 0 0 0 0 0  

 220 0 0 0 0 0 0 0  

 230 0 0 0 0 0 0 0  

 240 0 0 0 0 0 0 0  

 250 0 0 0 0 0 0 0  

 

 130 x   x  x   

 140 x   x  x   

 150 x   x  x   

 160 x   x  x   

 170 x   x  x   

HK4-10,5 180 x   x  x   

 190 x   x  x   

 200 x   x  x   

 210 x   x  x   

 220 x   x  x   

 230 x   x  x   

 240 x   x  x   

 250 x   x  x   

 
Indien de stijfheid van de achterliggende draagconstructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand kleiner is dan de stijfheid van 
metselwerkconstructie die op de metselwerkondersteuning is geplaatst, is bovenstaande belastingstabel niet van toepassing. In dat geval 
moet de belasting per console worden berekend door de (hoofd)constructeur waarbij alle relevante invloeden zoals stijfheidsverschillen, 
dilataties e.d. in acht zijn genomen. 
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Capaciteitstabel FK5 / FK3 / FK2 (0 = ook in DP-optie mogelijk  # = variant in DP-optie alleen bij systeem FK3 ) 
 

type FK  hoeklijnvormige consoles  losse consoles 

systeem k-maat FV G GH GV WS WNL 
 

 130 x      

 140 x      

 150 x x x    

 160 x x x    

  170 # # #    

FK2-2,5 180 # # # x   

FK3-2,5 190 # # # #   

 200 # # # #   

 210 # # # #   

 220 # # # #   

 230 # # # #   

 240 # # # #   

 250 # # # #   
 

 130 x      

 140 x      

 150 x x x  x x 

 160 x x x  x x 

 170 0 0 0   0 0 

FK5-3,5 180 0 0 0 x 0 0 

 190 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 

 210 0 0 0 0 0 0 

 220 0 0 0 0 0 0 

 230 0 0 0 0 0 0 

 240 0 0 0 0 0 0 

 250 0 0 0 0 0 0 
 

 130 x      

 140 x      

 150 x x x  x x 

 160 x x x  x x 

 170 0 0 0   0 0 

FK5-4,5 180 0 0 0 x 0 0 

 190 0 0 0 x 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 

 210 0 0 0 0 0 0 

 220 0 0 0 0 0 0 

 230 0 0 0 0 0 0 

 240 0 0 0 0 0 0 

 250 0 0 0 0 0 0 
 

 130 x      

 140 x      

 150 x x x  x x 

 160 x x x  x x 

 170 0 0 x  0 0 

FK5-7,0 180 0 0 x  0 0 

 190 0 0 0  0 0 

 200 0 0 0  0 0 

 210 0 0 0  0 0 

 220 0 0 0  0 0 

 230 0 0 0  0 0 

 240 0 0 0  0 0 

 250 0 0 0  0 0 

 
Indien de stijfheid van de achterliggende draagconstructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand kleiner is dan de stijfheid van 
metselwerkconstructie die op de metselwerkondersteuning is geplaatst, is bovenstaande belastingstabel niet van toepassing. In dat geval 
moet de belasting per console worden berekend door de (hoofd)constructeur waarbij alle relevante invloeden zoals stijfheidsverschillen, 
dilataties e.d. in acht zijn genomen. 
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Prestatietabel HK4 en FK5 / FK3 / FK2 

 

Systeem HK4 (roestvaststaal). KOMO attest-met-productcertificaat K26655 (BRL3121). 
Materiaalcodering: A4 / A4P1 / A4P2. Toepassing volgens verwerkingsvoorschriften. 

 
 

 
 
Indien de stijfheid van de achterliggende draagconstructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand kleiner is dan de stijfheid van 
metselwerkconstructie die op de metselwerkondersteuning is geplaatst, is bovenstaande belastingstabel niet van toepassing. In dat geval 
moet de belasting per console worden berekend door de (hoofd)constructeur waarbij alle relevante invloeden zoals stijfheidsverschillen, 
dilataties e.d. in acht zijn genomen. 
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Systeem FK5 / FK3 / FK2 (staal verzinkt en gecoat). KOMO attest-met-productcertificaat K26655 (BRL3121). 
Materiaalcodering: FV / FVP1 / FVP2. Toepassing volgens verwerkingsvoorschriften. 
 

 
 
 
 

 
Indien de stijfheid van de achterliggende draagconstructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand kleiner is dan de stijfheid van 
metselwerkconstructie die op de metselwerkondersteuning is geplaatst, is bovenstaande belastingstabel niet van toepassing. In dat geval 
moet de belasting per console worden berekend door de (hoofd)constructeur waarbij alle relevante invloeden zoals stijfheidsverschillen, 
dilataties e.d. in acht zijn genomen. 
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Metselwerkondersteuningen met diepteverstelling (DP-optie)  
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Zijaanzicht verschillende tandlussen 

 

 



KOMO
®

 attest-met-productcertificaat                                  K26655/05 

Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies 
 

  

 Pagina 20 van 35 

 

Aansluitdetails diepteverstelbaarheid aan vloer 
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Aansluitdetails metselwerkondersteuning. Hierbij moeten er spouwankers  (aantal spouwankers berekend volgens NEN-EN 
1996-1-1 en NPR 9096-1-1 met een minimum van 2 per m2)  toegepast worden. 
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10. TEKENINGBLADEN SYSTEEM CK5 / CK3 / HWC  
 

Overzicht typen en capaciteitstabel systeem  CK5 / CK3 / HWC 
 

type CK  hoeklijnvomige consoles 

systeem k-maat G GH 

 

 200 x x 

  210 x x 

  220 x x 

CK3-3,5 230 x x 

 240 x x 

 250 x x 

 260 x x 

 270 x x 

 280 x x 

 

 200 x x 

  210 x x 

 220 x x 

CK5-4,5 230 x x 

CK3-4,5 240 x x 

 250 x x 

 260 x x 

 270 x x 

 280 x x 

 

 200 x x 

  210 x x 

 220 x x 

CK5-7,0 230 x x 

 240 x x 

 250 x x 

 260 x x 

 270 x x 

 280 x x 

 
Capaciteitstabel HWC 
 

type HWC  

Wv C 

 

0 35 

10 34 

20 55 

30 65 

40 75 

50 85 

60 95 

70 105 

80 115 

90 125 

100 135 

 
Indien de stijfheid van de achterliggende draagconstructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand kleiner is dan de stijfheid van 
metselwerkconstructie die op de metselwerkondersteuning is geplaatst, is bovenstaande belastingstabel niet van toepassing. In dat geval 
moet de belasting per console worden berekend door de (hoofd)constructeur waarbij alle relevante invloeden zoals stijfheidsverschillen, 
dilataties e.d. in acht zijn genomen. 
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Prestatietabel CK 
 
Systeem CK5 / CK3 (staal verzinkt en gecoat). KOMO attest-met-productcertificaat K26655 (BRL3121). 
Materiaalcodering: FV / FVP1 / FVP2. Toepassing volgens verwerkingsvoorschriften. 
 

 
 
Indien de stijfheid van de achterliggende draagconstructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand kleiner is dan de stijfheid van 
metselwerkconstructie die op de metselwerkondersteuning is geplaatst, is bovenstaande belastingstabel niet van toepassing. In dat geval 
moet de belasting per console worden berekend door de (hoofd)constructeur waarbij alle relevante invloeden zoals stijfheidsverschillen, 
dilataties e.d. in acht zijn genomen. 
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Stelmogelijkheid drukbout CK
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Aansluitdetails diepte-verstelbaarheid aan vloer en aansluitdetails metselwerkondersteuning. 
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11. TEKENINGBLADEN SYSTEEM  HW / HWX / HWY / HWZ 
 
Overzicht typen metalen lateien HW / HWX / HWY / HWZ 
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Aansluitdetails  lateien.  

 

 
Latei zonder spouwankers met aangrijpingspunt ½*Bst uit achterkant steen 
 

Uitgangspunten: 

 Aangrijpingspunt belasting op  ½*Bst uit 
achterkant steen. 

 Metselwerk onvoldoende gesteund (voldoende 
gesteund is aantal spouwankers berekend 
volgens NEN-EN 1996-1-1 en NPR 9096-1-1 
met een minimum van 2 per m

2
). 

 
Latei met spouwankers met aangrijpingspunt 1/10* Bst uit achterkant steen 

 

Uitgangspunten: 

 Aangrijpingspunt belasting op  1/10*Bst uit 
achterkant steen. 

 Metselwerk voldoende gesteund (aantal 
spouwankers berekend volgens NEN-EN 1996-
1-1 en NPR 9096-1-1 met een minimum van 2 
per m

2
). 

 De eerste rij spouwankers zo dicht mogelijk bij 
de latei (met een maximale afstand tussen 
eerste rij spouwankers en oplegvlak metselwerk 
van 500 mm). 

 



 

 

 

  

 

BIJLAGE 1  10 KM GRENS VANAF ZOUTWATER OPPERVLAK 
  
Steden en gemeenten waarvan de woonkern wordt doorsneden  door de 10 kilometergrens: 
 
 Bolsward 
 Schagen 
 Alkmaar 
 Zaanstad 
 Assendelft 
 Leiderdorp 
 Leiden 
 Schiedam 
 Rotterdam 
 Hoogvliet 
 Spijkenisse 
 Middelharnis 
 Steenbergen 
 
Deze gemeenten worden beschouwd als zijnde gelegen binnen 
de 10 kilometergrens 
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