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ALGEMEEN 

Dit document is van toepassing op alle LUNAX-deursystemen. 

Bij het gebruik van deze producten wordt ervan uitgegaan dat 

de installateur de deurvleugel(s) en alle componenten 

professioneel in de openingen heeft geïnstalleerd. De 

installateur dient dit te doen volgens bestaande richtlijnen en 

specificaties in overeenstemming met een geldige certificering 

of ander bewijs van bruikbaarheid van een erkend instituut 

voor de specifieke brandwerendheidsklasse.  

Verdere bewerking, die niet goedgekeurd of onder toezicht is 

van Vetrotech Saint-Gobain International AG (hierna VSGI), 

wordt uitdrukkelijk verboden en leidt tot invalidatie van de 

werking en bruikbaarheid van de producten. Eventuele 

garantie vervalt als de producten worden gebruikt in een 

toepassing die niet wordt gedekt door een VSGI-verklaring.n 

using these products, it is assumed the installer has mounted 

the door leaf / door leaves and all components in openings 

professionally and in accordance with published guidelines 

and specifications corresponding to a valid certification or 

other proof of usability from a recognized institute for the 

respective fire resistance class. 

 

VERVOER, OPSLAG EN  
GEBRUIKSVOORWAARDEN: 
 
Vervoer 

Voor transport en opslag mogen alleen de bokken, dozen voor 

afzonderlijke glasplaten, deurvleugels en hardware verpakking 

van VSGI worden gebruikt. Zorg er bij andere transport- en 

opslagsystemen voor dat het glas adequaat is beveiligd en  

geen enkel onderdeel, inclusief vooraf geïnstalleerde 

hardwarecomponenten, kan worden beschadigd.  
 
Opslag  

Het glas en de deurvleugel(s) van LUNAX mogen alleen in 

droge omstandigheden worden getransporteerd en 

opgeslagen. Tijdens transport, opslag (op een tijdelijke of de 

bouwlocatie) en installatie in een niet-verwarmde, 

onvoltooide gebouwschil moet te allen tijde een temperatuur 

hoger dan -10 °C worden gewaarborgd. Extreme 

klimaatomstandigheden (langdurig een temperatuur hoger 

dan 45 °C of condens tussen de ruiten vanwege grote 

temperatuurverschillen) moeten worden vermeden tijdens 

transport, opslag en gebruik.  
 
Gebruiksvoorwaarden  

Tijdens verwerking mag het glas alleen op de lange zijde 

(tijdelijk) worden neergezet. Gebruik alleen geschikte steunen  

 

 

om te voorkomen dat de hoeken van het glas of de eraan 

bevestigde hardware beschadigd raken.  

Eenmaal geïnstalleerd wordt ervan uitgegaan dat er in het 

gebouw in gebruik reguliere klimaatomstandigheden heersen 

(normale kamertemperatuur). Extreme temperaturen (door 

bijvoorbeeld kachels, infraroodverwarming, direct zonlicht, 

warmtevangers door jaloezieën, gordijnen, zonneschermen, 

etc.) moeten worden vermeden. LUNAX-deursystemen zijn 

bedoeld voor gebruik als binnendeuren; installatie als 

buitendeuren is niet toegestaan.  

Het gebruik van LUNAX-beglazingsproducten in ruimten met 

een geregeld of permanent hoge luchtvochtigheid en/of een 

hoge concentratie chloor of vergelijkbare oplosmiddelen 

(bijvoorbeeld in zwembaden, laboratoria, etc.) kan leiden tot 

een reactie van het glasoppervlak, afdichtmiddel, 

grafietstroken of hardwarecomponenten. 

Over het algemeen dient wateropbouw bij glas en andere 

oppervlakken worden vermeden. Met name de 

sponningsgebieden moeten drooggehouden worden via 

voldoende afvoer of ventilatie, zodat het glas en de andere 

componenten snel en volledig drogen. Thermische bruggen 

die condensatie veroorzaken op een oppervlak, moeten 

worden vermeden. 

Zelfs als deze basisregels worden opgevolgd, kunnen de 

producten in deze specifieke toepassing onderhevig zijn aan 

versnelde veroudering. Dat is geen productgebrek, maar een 

onvermijdbaar gevolg van de ongewone 

klimaatomstandigheden.  

Alle producten van de LUNAX-deursystemen zijn niet-dragend 

en mogen niet worden blootgesteld aan mechanische stress, 

onjuiste of verkeerde behandeling en/of bediening.  

Raadpleeg van tevoren lokale regelgeving en/of instanties 

voor geschiktheid van beoogd gebruik of toepassing 

(bijvoorbeeld gehandicaptentoegang, privacyvoorschriften, 

verblindings- en lichtomstandigheden, etc.).. 

 

INSTALLEREN/REINIGEN TIJDENS BOUW  

Elke LUNAX-deurvleugel, -glasplaat en -component dient vóór 

installatie te worden gecontroleerd op zichtbare defecten of 

schade. Beschadigde of defecte deurvleugels, glas of  

hardwarecomponenten mogen niet worden geïnstalleerd. De 

toepasselijke VETROTECH-installatiehandleiding voor het te 

installeren LUNAX-deursysteem moet nauwgezet worden 

opgevolgd. Neem, als instructies ontbreken, contact op met 

uw installateur of een VETROTECH-verkoopkantoor voor meer 

informatie. 
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Na productie in de fabriek mag het LUNAX-deursysteem niet 

worden beschadigd of op enige manier worden verwerkt 

zonder toestemming van VSGI. Dat geldt met name voor de 

randafdichting van elke ruit en de meegeleverde accessoires, 

hetzij vooraf geïnstalleerd of los geleverd. De huidige 

installatiehandleiding voor elk type openings- of 

productoplossing is van toepassing op elk LUNAX-

deursysteem en moet worden opgevolgd. Hetzelfde geldt voor 

de geleverde instructies voor op het project aan te brengen 

componenten, bijvoorbeeld optionele hardware accessoires. 

Bij het installeren van het LUNAX-deursysteem is het 

essentieel om alleen de door VSGI geleverde en goedgekeurde 

componenten en materialen te gebruiken om brandwerende 

prestaties en materiaalcompatibiliteit te waarborgen. De 

materiaalcompatibiliteit wordt altijd door VSGI gecontroleerd. 

Tijdens de bouwfase moet besmetting met agressieve 

contaminanten worden vermeden. Mocht dat toch gebeuren, 

dan moeten de contaminanten onmiddellijk worden 

verwijderd met niet-agressieve middelen totdat alle resten 

verdwenen zijn.  

Met name beton- of cementmortel en gips zijn sterk alkalisch 

en kunnen krassen in het glas veroorzaken, tenzij ze meteen 

met veel water worden afgespoeld. Zulke of stoffige/korrelige 

afzettingen op het glas moeten grondig worden verwijderd 

met schoon water, nooit droog. OPMERKING: Stel 

hechtmiddelen, afdichtingen en andere 

hardwarecomponenten niet langdurig bloot aan grote 

hoeveelheden water. 

Bij las-, schuur- en slijpwerk in de buurt van de LUNAX-

glascomponenten moet het volledige oppervlak worden 

beschermd tegen lasparels en vonken. Om besmetting en 

schade te minimaliseren, wordt aanbevolen om schermen te 

plaatsen of tijdelijk beschermfolie op het glasoppervlak te 

plakken. Opmerking: Alleen een goedgekeurde folie die geen 

lijmresten achterlaat, is toegestaan. Werklieden die na de 

installatie op de bouwplaats werken, moeten worden 

geïnformeerd over de nodige beschermende maatregelen. 

Aanbevolen wordt de definitieve reiniging uit te laten voeren 

door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf.. 

 

GEBRUIK, ZORG EN ONDERHOUD VAN HET 
PRODUCT  

LUNAX-deursystemen moeten geregeld worden onderhouden 

in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of die van de 

fabrikant. Aangenomen wordt dat alle  

onderhoudsdocumentatie tijdens de volledige garantieperiode 

kan worden aangeleverd, en dat deurdrangers en andere 

hardware zijn geïnstalleerd aan de hand van de documentatie  

 

van de fabrikant, zodat beschadiging van het glas en andere 

componenten wordt voorkomen. OPMERKING: In sommige 

landen kan wettelijke regelgeving vereisen dat brandwerende 

deursystemen geregeld een functiecontrole ondergaan, 

waarbij geregistreerde controles en onderhoudsactiviteiten 

worden gearchiveerd.  

 
Productgebruik 

Onjuist gebruik van LUNAX-deursystemen moet te allen tijde 

worden vermeden, zoals: 

 de deur(en) blokkeren met zware objecten, wiggen, 

etc. 

 niet-gecertificeerde hardware gebruiken of de 

meegeleverde accessoires aanpassen 

 zware lasten aan de deurvleugel bevestigen 

 

De eindgebruiker moet te allen tijde rekening houden met het 

risico op letsel of schade aan de LUNAX-deursystemen tijdens 

normale bediening, zoals, maar niet beperkt tot: 

 zichtbaarheid van de glazen deurvleugel voor 

gebruikers in de open of gesloten stand, waarmee 

wordt voorkomen dat mensen er per ongeluk 

tegenaan botsen. waarmee onopzettelijk menselijk 

contact wordt voorkomen. 

 het klemmen van vingers tussen deurvleugel en 

frame/opening 

 het slaan of op andere wijze extreme kracht 

uitoefenen op deurvleugel en/of hardware 

 muren of obstructieve objecten in het pad van 

deurvleugel 

 onopzettelijke deurbediening door wijziging van druk 

in het gebouw (tocht, liftschachten, etc.) 

 
Glas reinigen 

Zolang het glas in gebruik is, dient het regelmatig grondig 

worden gereinigd. Bij het reinigen van LUNAX-deursystemen 

moet voldoende schoon water worden gebruikt om te 

voorkomen dat vuildeeltjes tegen het glas schuren. Zachte, 

schone sponzen en leren, stoffen of rubberen wissers, die geen 

krassende of schurende deeltjes zoals zand- of mortelresten 

bevatten, zijn daarvoor bijvoorbeeld geschikt. 

Het reinigingsproces kan worden ondersteund met 

grotendeels neutrale reinigingsmiddelen of huishoudelijke 

glasreinigers. Wanneer er vet of andere lijmresten op het glas 

aanwezig zijn, kan er een commercieel verkrijgbaar 

oplosmiddel worden gebruikt op de plekken waar die 

contaminanten zitten. OPMERKING: Ethylalcohol (spiritus), 

isopropanol en chemische reinigingsmiddelen, zoals 

alkalioplossingen, zuren en fluoride bevattende 

middelen,  
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mogen NIET worden gebruikt om mee te reinigen. 

Scherpe metalen gereedschappen, zoals messen, kunnen 

permanente schade aan het oppervlak  veroorzaken (krassen). 

Het oppervlak mag niet met een scheermes worden 

geschraapt. Een reinigingsmiddel of -methode mag het 

glasoppervlak of andere delen van het systeem (afdichting, 

hardware, etc.) niet zichtbaar beschadigen.  

 
SYSTEEMCOMPONENTEN/HARDWARE  
 

Opzwellende brand- en rookafdichtingen zijn essentiële 

onderdelen voor de werking van de brandwerende LUNAX-

deursystemen. Als afdichtingen of andere 

hardwarecomponenten verwijderd, slecht aangebracht of 

beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen met hetzelfde 

type materiaal dat oorspronkelijk was geleverd. Neem contact 

op met uw installateur of een VETROTECH- verkoopkantoor 

voor meer informatie. 

Voor noodzakelijke of verplichte controles en onderhoud van 

de hardware van LUNAX-deursystemen (bijvoorbeeld 

deurdrangers, sloten, vastzetinrichtingen, etc.), kunt u de 

handleiding voor elk component raadplegen of contact 

opnemen met het locale VETROTECH-verkoopkantoor. 

 
Geregeld onderhoud 

De frequentie van deurfunctietesten en -onderhoud kan 

verschillen afhankelijk van lokale wetgeving, 

gebruiksfrequentie en/of exploitatievorm. De volgende 

instructies zijn alleen ter referentie. Controleer of lokale 

instanties hier wettelijke vereisten voor hebben opgesteld. 

 

Functietest  

Aangezien de juiste werking van de deurdranger en andere 

hardwarecomponenten te allen tijde moet worden 

gegarandeerd, moeten de volgende geplande controles 

worden uitgevoerd: 

 Controleer glas en hardware op schade, overmatige 

slijtage, ongewone geluiden of wrijving. 

 Controleer op obstakels of wrijvende, gedraaide 

opzwellende afdichtingen of rookafdichtingen, etc., 

die vrij bewegen wellicht verhinderen. Afdichtingen 

moeten correct geplaatst en volledig bevestigd zijn. 

 Controleer de openingsafmetingen op basis van  

onderstaande afbeeldingen; pas aan indien ze zich 

buiten de grenswaarden bevinden. 

 

 

 

 

 

 Open elke deurvleugel volledig en laat los totdat die 

als deze zich in het midden van de opschuimende 

strip van de constructie bevindt. Herhaal dit indien 

nodig voor elke draairichting. 

 Open elke deurvleugel zo'n 5°-15° en laat los. De deur 

moet volledig sluiten (en indien nodig vergrendelen). 

 Controleer indien nodig de deursloten of -klinken. 

Controleer bij elektrische sloten de werking in de 

aangedreven en niet-aangedreven werkingsmodus. 

 De sluitsnelheid van een volledig open deur (90° tot 

180°) is ongeveer 10 seconden. Zorg ervoor dat de 

deur niet dichtslaat. Pas de snelheid zo nodig aan (zie 

de handleiding voor de deurdranger). 

 Controleer de werking van de elektromagnetische 

vastzetinrichting. Vastzetinrichtingen zijn aan het 

branddetectie- en alarmsysteem gekoppeld en horen 

een deur automatisch los te laten in het geval van 

brand of een stroomonderbreking. Simuleer een 

stroomtekort om de werking te controleren.  

Een onderdeel dat defect, verschoven, versleten, etc. is, moet 

onmiddellijk door een gecertificeerd/bevoegd 

vertegenwoordiger worden aangepast, gerepareerd of 

vervangen om een juiste werking van de brandwerendheid en 

de algemene werking van Lunax-deursystemen te 

waarborgen. 

 
Openingscontrole 


