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BESTEKBESCHRIJVINGEN 
 
 

METSELWERKCONSOLES 
 
 
Metselwerkconsoles 
 
  
Het parementmetselwerk dient opgevangen te worden:  

• om de 3 verdiepingen, volgens de norm NBN - B24 - 401  

• boven grote gevelopeningen 

• wanneer uit bouwfysisch oogpunt het parament niet op de fundering of uitkragende vloerplaat kan 
steunen 

• wanneer een vloer-, terras- of balkonplaat niet belast mag worden door het gevelmetselwerk  
 

 
Voor de opvang van het metselwerk wordt bij kleinere 
raamoverspanningen een L-profiel gebruikt, dat aan beide kanten wordt 
opgelegd op het metselwerk.  De L-profielen worden uitgevoerd in verzinkt 
staal / roestvast staal 1.4301 (AISI 304) / roestvast staal 
1.4571/1.4401/1.4404 (AISI 316 Ti / AISI 316 / AISI 316 L). 

 
Bij grotere overspanningen worden regelbare metselwerkconsoles gebruikt.  
Deze laten een doorlopende spouw toe, waardoor de plaatsing van een 
aaneensluitende thermische isolatie met een minimum aan koudebruggen 
mogelijk wordt.  Er dient een spouw voorzien te worden van minstens 6 
cm.  De metselwerkconsoles worden uitgevoerd in verzinkt staal / 
roestvast staal 1.4301 (AISI 304) / roestvast staal 1.4571/1.4401/1.4404 
(AISI 316 Ti / AISI 316 / AISI 316 L). 

 
Bij gebruik van regelbare metselwerkconsoles wordt de verticale last van 
het gevelmetselwerk opgenomen door speciale consoleankers. Deze 
bestaan uit een trapezoïdaal platstaal met opgelaste drukverdeelplaat, 
gelast aan een in U-vorm geplooid platstaal met vertandingen in de rug. 
Hierin grijpt een gebogen stelwig met schuin slipgat. Deze combinatie laat 
enerzijds een traploze hoogteregeling toe van 7 cm, anderzijds zorgt ze 
voor een stabiele krachtoverdracht (de bevestiging wordt niet belast op 
buiging maar op afschuiving).   
 
In de trapeziumvormige plaat wordt een horizontaal hoekprofiel gelast, 
dat fungeert als draagvlak voor het metselwerk.  Eventueel kan er een 
verlaging voorzien worden, om metselwerk op te vangen dat zich lager 
bevindt dan de achterliggende draagstructuur. 
 
De metselwerkconsoles worden bevestigd aan een betonnen draagstructuur.  Deze draagstructuur dient hieraan 
aangepast te zijn.  De verankering kan gebeuren d.m.v. vooraf ingebetonneerde ankerrails met bijhorende 
hamerkopbouten (voor bijkomende zijdelingse regeling) of d.m.v. in te boren chemische ankers of expansiebouten.  
Een speciale U-plaat grijpt om de 2 verticale benen van het U-vormig platstaal, om te voorkomen dat dit platstaal 
zich bij bevestiging opent.  De rand-en asafstanden van de gebruikte verankering dienen - overeenkomstig de 
technische richtlijnen van de fabrikant - gerespecteerd te worden.  
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De metselwerkopvang kan zichtbaar of onzichtbaar gebeuren.   
 
De onzichtbare bevestiging van een kantlaag gebeurt d.m.v. rollaagbeugels, 
die in de verticale voegen van de kantlaag met mortel verankerd worden.  
Deze beugels zijn zo geplooid dat de uiteinden aan het hoekprofiel gehaakt 

kunnen worden.  Er worden 4 à 5 beugels per lopende meter voorzien. 
Tevens wordt aangeraden de rollagen te voorzien van wapeningsstaven 
doorheen de stenen.  Deze overbruggen telkens de afstand tussen 2 à 3 
beugels.  
 
Bij grotere dagkanten dienen - indien noodzakelijk - bijkomende 
maatregelen getroffen te worden om deze stenen op te vangen. 

 
 
Gedurende de montage dienen de metselwerkconsoles ondersteund te worden.  Deze ondersteuning dient onder 
de volledige console voorzien te worden en mag dus niet puntgewijs zijn.  Ze mag pas verwijderd worden na 
volledige uitharding van de mortel.   
 
 
De voeg ter plaatse van een metselwerkopvang dient voorzien te worden van een elastische voegvulling.   
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