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        LITE-FLOOR XTRA GRIP  

lastenboekomschrijving 
 
Omschrijving 

LITE-FLOOR XTRA GRIP is een gelaagde veiligheidsbeglazing, bestaande uit twee of meer glasbladen, aan elkaar 

gehecht door min. 2 PVB-folies (polyvinylbutyral), bestemd voor vloertegels en traptreden. De glasranden zijn 

machinaal geslepen, mat of glanzend. De bovenzijde werd voorzien van een egale lichtdoorlatende antisliplaag. 

Glazen vloeren en treden zijn bestemd voor personenverkeer. Om de veiligheid en de duurzaamheid 

hiervan te kunnen verzekeren, dienen de aanbevelingen van de TV 242, gerespecteerd te worden. 

 

Dimensionering & testen 

 

De keuze van de samenstelling van LITE-FLOOR hangt af van de afmetingen van de glazen vloer of traptreden, van het 

aantal ondersteuningen alsook van de bezettingscategorie zoals gedefinieerd in de NBN EN 1991-1-1 en zijn nationaal 

annex. De berekeningsreglementering en de minimale samenstellingen worden gedefinieerd in de TV 242 “bijzondere 

bouwwerken uit glas”.  

LITE-FLOOR XTRA GRIP is getest volgens de DIN  51-130  en behaalde de klasse R11 en volgens de NBN EN 1341 (nat 

vlak) klasse: 54. 

 

Voegen & dichtingen 

 

Speling tussen structuur & glas:   minimaal 6 mm. 

Speling tussen 2 glasdallen:  minimaal 6 mm. 

De voegen worden opgevuld met een elastisch blijvende kit, maximaal 6 mm diep ingespoten. 

De bodem van de voegen wordt opgevuld met een geslotencellige polyethyleenmousse. 

Contact tussen de voegkit en de PVB-folie van het gelaagde glas moet vermeden worden. 

 

Toegelaten toleranties voor de draagstructuur 

 

Vlakheid onbelast:    < 2mm over de lengte van de glasdal. 

Vervorming onder belasting:   < 1/500 t.o.v. de lengte van de glasdal. 

Oneffenheden, zoals lasnaden:   < 1 mm 

 
Volgens de regelgeving m.b.t. de CE markering werden de prestaties van het product LITE-FLOOR XTRA GRIP 

geregistreerd volgens de norm EN 12150-2. (DOP op eenvoudige vraag te verkrijgen)   
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        LITE-FLOOR XTRA GRIP  

De beglazing beschikt ook over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete 

Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen. 


