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Inleiding

1 Inleiding

1.1 Symbolen en illustraties

Waarschuwingen
In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen om u te attenderen op materiële schade en persoonlijk letsel.

 X Lees deze waarschuwingen door en neem ze te allen tijde in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en waarschuwingswoord.

Waarschu-
wings-
symbool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen. 
Niet-naleving kan tot ernstig letsel of de dood leiden.

Overige symbolen en illustraties
Om de correcte bediening te verduidelijken, worden belangrijke informatie en technische opmerkingen specifiek 
aangeduid.

Symbool Betekenis

 

betekent “Belangrijke aanwijzing”. 
Informatie om materiële schade te voorkomen, ter informatie of om de werkprocedures te optimaliseren.

 
betekent “Aanvullende informatie”

 X  
Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.

 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

1.2 Revisies en geldigheid
Versie 01: geldig voor GCprofile Therm, ISO-beslag en ESG-klembeslag voor de ECdrive T2-familie vanaf bouwjaar 2021

1.3 Productaansprakelijkheid
Volgens de in de wet productaansprakelijkheid bepaalde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten 
moet de in deze brochure aanwezige informatie (productinformatie en beoogd gebruik, onjuist gebruik, pres-
tatie van het product, onderhoud van het product, informatie- en instructieplichten) in acht worden genomen. 
Indien dit niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen. 

1.4 Eveneens geldende documenten
Type Naam
Verwerkingsdossiers Profieloverzicht
Contractgebonden stuklijst productie
Bewerkingstekeningen
Montagehandleiding Bovenlicht
Montagehandleiding GCprofile Therm
Montagehandleiding Schuifdeursysteem

De schema's zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

1.5 Afkortingen

HSK Hoofdsluitrand

NSK Nevensluitrand

OKFF Bovenzijde prefab vloer

DH Doorgangshoogte
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2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Beoogd gebruik

GEZE GmbH wordt hieronder als GEZE aangeduid.

Het schuifdeursysteem dient voor het automatisch openen en sluiten van een gebouwendoorgang. 
Het schuifdeursysteem mag alleen verticaal geplaatst worden en in droge ruimtes in de toegestane gebruiksom-
geving (zie montage- en servicehandleiding) gebruikt worden.

Het schuifdeursysteem is bestemd voor het personenverkeer in gebouwen. 
Het schuifdeursysteem is niet bedoeld voor de volgende toepassingen:
 à voor industrieel gebruik
 à voor toepassingsgebieden die niet voor personenverkeer dienen (bijv. garagedeur)
 à op bewegende voorwerpen zoals schepen

Het schuifdeursysteem mag alleen gebruikt worden:
 à in de door GEZE voorziene bedrijfsmodi
 à met de door GEZE toegestane / goedgekeurde componenten
 à met de door GEZE geleverde software
 à in de door GEZE gedocumenteerde inbouwvarianten / types montage
 à binnen het gecontroleerde/toegestane toepassingsgebied (klimaat / temperatuur / beschermingsklasse)
 à in droge ruimtes

Ieder ander gebruik geldt als oneigenlijk en heeft tot gevolg dat de garantie verloren gaat en GEZE niet aanspra-
kelijk gesteld kan worden. 

2.2 Veiligheidsinstructies
 à Ingrepen en wijzigingen, die van invloed zijn op de veiligheidstechniek en de functionaliteit van het schuif-

deursysteem mogen alleen door GEZE worden uitgevoerd.
 à Alleen correct transport, correcte opstelling en montage, gekwalificeerde bediening en correct onderhoud 

garanderen een probleemloze en veilige werking.
 à De relevante ongevallenpreventievoorschriften en de overige algemeen erkende veiligheidstechnische  

of arbeidsgeneeskundige regels moeten nageleefd worden.
 à Alleen originele toebehoren, originele reserveonderdelen en door GEZE goedgekeurde toebehoren garande-

ren een probleemloze werking van het schuifdeursysteem
 à Voorgeschreven werkzaamheden voor montage en onderhoud moeten door vakmensen worden uitgevoerd, 

die door GEZE geautoriseerd zijn.
 à Voor veiligheidstechnische controles moeten de landelijke wetten en voorschriften in acht worden genomen.
 à Eigenmachtige wijzigingen aan de installatie sluiten elke aansprakelijkheid van GEZE voor hieruit voortvloei-

ende schade uit en maken de toelating voor toepassing in vluchtroutes ongeldig.
 à Bij combinatie met onderdelen van derden vervalt de garantie van GEZE.
 à Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend originele GEZE-onderdelen worden gebruikt.
 à De aansluiting op de netspanning moet door een elektricien worden uitgevoerd. Voer de netaansluiting 

en controle van de aardleidingsverbinding uit conform VDE 0100 deel 600.
 à Als netscheidingsvoorziening aan netzijde een automatische 10 A-vermogensschakelaar gebruiken.
 à De displayprogrammaschakelaar beveiligen tegen onrechtmatige toegang.
 à Conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de inbedrijfstelling van het deursysteem een gevarenana-

lyse worden uitgevoerd en moet het deursysteem conform de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EWG gemarkeerd 
worden.

 à Neem de laatste versie van richtlijnen, normen en nationale voorschriften in acht, in het bijzonder:
 à DIN 18650: “Sloten en beslag – Automatische deursystemen”
 à VDE 0100, Deel 600: “Bouw van laagspanningsinstallaties”
 à EN 16005: “Automatische deuren; gebruiksveiligheid; eisen en testprocedures”
 à EN 60335-1: “Veiligheid van elektrische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke doeleinden - Deel 1: 

Algemene eisen” 
 à EN 60335-2-103: “Veiligheid van elektrische apparaten voor thuisgebruik en dergelijke doeleinden: 

Bijzondere eisen voor aandrijvingen voor poorten, deuren en ramen” 
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Het product moet zo ingebouwd of gemonteerd worden dat de toegang tot het product zonder problemen 
gegarandeerd is bij eventuele reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden, met relatief geringe kosten, en dat 
mogelijke verwijderingskosten geen verkeerde verhouding tot de waarde van het product hebben.

2.3 Veiligheidsbewust werken
 à De werkplek tegen betreding door onbevoegden beveiligen.
 à Het draaibereik van lange onderdelen in acht nemen.
 à Werkzaamheden met hoog veiligheidsrisico (bijv. montage van de aandrijving, de kap of deurvleugel) nooit 

alleen uitvoeren.
 à Bij glazen deuren veiligheidsstickers aanbrengen.
 à Gevaar voor letsel door niet-afgeschermde knel-, stoot-, afsnijd- en intrekplaatsen!
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk!
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen in de aandrijving!
 à Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens de montage!

2.4 Milieubewust werken
 à Bij verwijdering van het profielsysteem de verschillende materialen scheiden en recyclen.

2.5 Uitsluiting van de structuur
De uitsluiting van de structuur moet volgens de actuele versie van het handboek voor de planning en uitvoering 
van de montage van ramen en huisdeuren voor nieuwbouw en renovering worden uitgevoerd.

2.6 Veiligheidsinstructies voor transport en opslag
 à Niet gooien, niet laten vallen.
 à Harde klappen vermijden.
 à Opslagtemperaturen onder –30 °C en boven +60 °C kunnen tot schade aan het apparaat leiden.
 à Beschermen tegen natheid.
 à Bij het transport van glas speciale voorzieningen voor glastransport gebruiken (bijv. A-frames). 
 à Meerdere glazen op een frame of bij opslag van elkaar scheiden met behulp van lagen ertussen (bijv. kurkpla-

ten, papier, polydraad). 
 à Glas alleen staand op een vlakke en stevige ondergrond opslaan. Gebruik geschikt materiaal als onderlaag 

(bijv. hout). 
 à Bij isolatieglas erop letten dat de volledige dikte van het element stevig vlak op minimaal 2 onderlagen staat. 
 à Veiligheidsvoorzieningen mogen bij opslag en transport geen beschadigingen aan het glas en bij isolatieglas 

aan de randverbinding veroorzaken en moeten vlak op het glasoppervlak worden aangebracht. 
 à Droge, goed geventileerde, gesloten, tegen weersinvloeden en UV-beschermde ruimtes zijn geschikt voor 

opslag.
 à Bij glazen deuren veiligheidsstickers aanbrengen.
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk! Gebruik uitsluitend veiligheidsglas.

2.7 Kwalificatie
De voormontage van de GEZE-schuifdeur mag alleen door bedrijven worden uitgevoerd, die door een testinsti-
tuut als overige productielocatie zijn toegestaan.
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3 Voorbereiding

3.1 Schema’s
Tekening-nr. Type Naam
70723-9-0980 Montagetekening Bewegende deur
70723-9-0981 Montagetekening Zijdeel onder latei
70723-9-0984 Montagetekening Zijdeel onder drager
70723-1-0108 Montagetekening NSK-dichtpackage links voor hoek-

vloergeleiding
70723-1-0109 Montagetekening NSK-dichtpackage rechts voor hoek-

vloergeleiding
70723-1-0114 Montagetekening NSK-dichtpackage rechts
70723-1-0115 Montagetekening NSK-dichtpackage links
70715-9-9880 Deurtekeningen ISO-bewegende deur aluminium NSK 
70715-9-9881 Deurtekeningen ISO-bewegende deur rubber NSK 
70715-9-9882 Deurtekeningen ISO-zijdeel 
70709-9-9852 Deurtekeningen ESG-bewegende deur EC T2
70709-9-9853 Deurtekeningen ESG-zijdeel EC T2

De schema's zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

3.2 Gereedschappen en hulpmiddelen

Gereedschap Maat/aantal/gebruik

Messen

Bankschroeven en platen voor de egalisering van de profiel-stootkanten

Werkbokken aantal afhankelijk van het te monteren bovenlicht

A-frames

Spangordel

Vacuümzuignap

Torxschroevendraaier

Zijsnijder

Handpistool met patronen voor kit

Rubber/kunststof hamer

Metaalboor Ø 2 mm

3.3 Draaimomenten
De draaimomenten worden bij de desbetreffende montagestap aangegeven.

3.4 Verbruiksmaterialen

Verbruiksmateriaal Gebruik/art./mat.nr.

EPDM-lijm voor het afdichten van de glasdichtingen-aanslagen (mat.nr. 180280)

Kit grijs voor het afdichten (mat.nr. 167318)

Verglazingsblokken 4×36×100 met groef dampdrukcompensatie bij GCprofile Therm

3.5 Leveringsomvang en volledigheid
 X De verpakkingen openen en aan de hand van de pakbon controleren of alles volledig is.
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4 Voormontage GCprofile Therm

4.1 Bewegende deur monteren

4.1.1 Glas voorbereiden

WAARSCHUWING!
Gevaar voor snijwonden
Het mes voor de bewerking van het glas is zeer scherp.

 X Messen voorzichtig gebruiken.

 X Glas voorzichtig op 2 montagebokken leggen.

 X Erop letten dat het glas met de buitenkant omhoog naar boven op de montagebokken ligt.
 X De lijminstructies (boven/onder) op het glas in acht nemen.

 X De overtollige kit met een scherp mes van de 
glasrand verwijderen.
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4.1.2 Beglazingsrubber plaatsen

 X Bij het plaatsen van het beglazingsrubber (2) erop letten dat het begla-
zingsrubber niet uitgetrokken en uitgerekt wordt.

 à De aanslagkant (1) moet zich later boven in het midden zonder voeg tegen 
het glas bevinden.

 à Het beglazingsrubber mag omlopend slechts één keer aangeslagen worden.

�

�

 X Beglazingsrubber (2) om de rand van het glas 
leggen.

 X Beglazingsrubber (2) aan de hoeken voorzichtig 
bij de perforatie afscheuren.

 X Iedere hoek van 90° op 3 plekken afscheuren. 

2

 X Beglazingsrubber (2) op het stootpunt (1) 
met EPDM-lijm (zie hoofdstuk 3.4) lijmen.

 X EPDM-lijm 5–10 minuten laten harden.
 X Vervolgens beide lijmvlakken samendrukken.

2

1

4.1.3 Draagplaten plaatsen
 X 4 draagplaten (1) per deur voor de loopwagen in het bovenste profiel (2) schuiven.

 

�

�
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4.1.4 Profiel op het glas plaatsen

 X Controleren of de draagplaten in het bovenste profiel geschoven zijn, zie hoofdstuk 4.1.3.

 à Blokken 4 mm × 36 mm met dampdrukcompensatie/groefventilatie

 X Glasblokken in het onderste profiel en beide verti-
cale profielen lijmen.

 X Evt. kit (2) op het onderste en bovenste profiel 
aanbrengen om de dichtheid te verhogen. 

 X Onderste en bovenste profiel (1) erop zetten. 
Rekening houden met de bovenste hoeken.

 X 2 hoekverbinders (3) per hoek in de onderste 
en bovenste profielen plaatsen, evt. met rubber/
kunststof hamer voorzichtig erin slaan.

�

�

�

�

 X 2 inschuifprofielen (3) in het onderste aluminium 
profiel (4) schuiven.

�
�

 X Inschuifprofielen (3) zo inschuiven dat aan beide 
zijden 21 mm uitsteekt.

� �

���� ����
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 X Zijprofiel (5) van de nevensluitrand monteren.

�

 X Zijprofiel (16) van de hoofdsluitrand monteren.

��

 X Verbindingen met de stootpunten uitlijnen en op 
alle 4 de hoeken met schroefklemmen vastzetten.
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4.1.5 Profiel vastschroeven

De weergave toont de montage aan de nevensluitrand.

 

�

 X Zijprofielen op 4 hoeken steeds met 2 bevestigingsschroeven (1) vastschroeven (aanhaalmoment 5,0 Nm).

4.1.6 Afdichtingen controleren

WAARSCHUWING!
De deur kan tot 140 kg wegen. Lichaamsdelen kunnen bij het draaien geplet worden.

 X De deur met voldoende personen vervoeren.
 X Veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen dragen.

 X Frameprofiel met spangordel erop drukken.
Het frameprofiel moet recht zijn.

 X De deur op de montagebokken omdraaien.
 X Afdichtingen op de onderkant controleren.

4.1.7 Vloergeleidingsstrip monteren

 X Vloergeleidingsstrip (2) vlak 
plaatsen.

 X Boorgaten met 2 mm-boor boren.
 X Vloergeleidingsstrip (2) met 

schroeven (1) vastschroeven  
(aanhaalmoment 0,8 Nm).

 X Vloergeleidingsstrip (2) conform 
deurtekening vastschroeven.

�
�
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Bij de optionele continue vloergelei-
ding:

 X glijstrip (3) erin schuiven.  
De inkeping is in de richting van 
de hoofdsluitrand.

�

�

 X De glijstrip (3) op de hoofdsluit-
rand met de vloergeleidingsstrip 
uitlijnen.

�

 X De glijstrip (3) met schroef (5) op 
de hoofd- en zijsluitrand vastzet-
ten.

 X Schroef (5) erin draaien, tot de schroefkop vlak 
met de glijstrip is.

��
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 X De borstelstrip (5) in de vloergelei-
dingsstrip schuiven.

 X Om de borstelstrip (5) te fixeren 
het einde met een tang enigszins 
knikken.

�

 X Borstelstrip (5) helemaal in de 
vloergeleidingsstrip schuiven.

�

 X Het andere einde van de borstel-
strip (5) op maat maken.

 X De tweede borstelstrip 
op dezelfde manier in de 
vloergeleidingsstrip monteren.

�
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4.1.8 HSK-afdichting monteren

 X De HSK-afdichting (1) vlak onder op de glijstrip 
plaatsen.

 X HSK-afdichting langs de hoofdsluitrand plaatsen.

��
��

�

��
�

1 HSK-afdichting
2 Glijstrip
3 Borstelstrip
4 Inschuifprofiel

 X HSK-afdichting (1) boven vlak met het aluminium 
HSK-profiel afsnijden.

�
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4.1.9 Afsluitende werkzaamheden en transport

WAARSCHUWING!
De deur kan tot 140 kg wegen. Er kunnen bij het transport lichaamsdelen geplet worden.

 X De deur met voldoende personen vervoeren.
 X Veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen dragen.

 X Deuren die klaar zijn zonder gemonteerde NSK-package op het A-frame plaatsen. De HSK-afdichting bevindt 
zich boven.

 X Evt. tweede deur op dezelfde manier monteren.
 X NSK-package apart verpakken en vervoeren. Niet buigen.
 X Rekening houden met de bovenste hoeken van het ISO-glas.

4.1.10 NSK-package aan de bewegende deur voormonteren

 à De NSK-package bestaat uit het aluminium afdekprofiel (3), de borstelstrip (1) en de NSK-afdichting (2).

 X NSK-afdichting (2) evt. volgens de mon-
tagetekening afkorten.

 X De borstelstrip (1) volgens de montag-
etekening afkorten.

 X De borstelstrip (1) in de NSK-afdichting 
(2) drukken.

 X Het aluminium afdekprofiel (3) in de 
NSK-afdichting (2) plaatsen.

�

�

�
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4.2 Zijdeel voor lateimontage monteren
 X Glas voorbereiden, zie hoofdstuk 4.1.1.
 X Beglazingsrubber plaatsen, zie hoofdstuk 4.1.2.

4.2.1 Profielen op het glas plaatsen

 X Bij de montage van het zijdeel op de juiste inbouwpositie letten:
 X de fixeerschroef van het zijdeel (1) bevindt zich op de binnenzijde boven.

�

 X Beglazingsblokken in het onderste profiel  
en beide verticale profielen lijmen.

 X Evt. kit (2) op onderste en bovenste profiel aan-
brengen om de dichtheid te verhogen. 

 X Onderste en bovenste profiel (1) erop zetten. 
Rekening houden met de bovenste hoeken.

 X 2 hoekverbinders (3) per hoek in onderste 
en bovenste profiel plaatsen, evt. met rubber/
kunststof hamer voorzichtig erin slaan.

�

�

�

�
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 X Zijprofielen (5) monteren.

�

 X De verbindingen met de stootpunten uitlijnen 
en op alle 4 de hoeken met schroefklemmen 
vastzetten.

 X Profielen vastschroeven, zie hoofdstuk 4.1.5.
 X Afdichtingen controleren, zie hoofdstuk 4.1.6.
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4.3 Zijdeel voor dragermontage monteren
 X Glas voorbereiden, zie hoofdstuk 4.1.1.

4.3.1 Beglazingsrubber plaatsen

Bij het zijdeel wordt het beglazingsrubber niet 
rond het volledige glas geleid. Het beglazingsrub-
ber eindigt boven op beide zijden 10 mm onder 
de glasrand. 

 X Beglazingsrubber (1) plaatsen, zie hoofdstuk 
4.1.2.

��

�

�

��

4.3.2 Profiel op het glas plaatsen
 à Beglazingsblokken 4 mm × 36 mm voor de dampdrukcompensatie c.q. naar de groefventilatie. 

 X Beglazingsblokken in het onderste profiel en in 
beide verticale profielen lijmen.

 X Het onderste profiel (1) op het glas plaatsen.
�
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 X 2 hoekverbinders (3) per hoek in onderste 
profiel plaatsen, evt. met rubber/kunststof 
hamer voorzichtig erin slaan.

 X Evt. kit (2) aanbrengen om de dichtheid 
te verhogen.

�

�

�

�

 X Zijprofielen (4) monteren.

�

 X De verbindingen met de stootpunten uitlijnen 
en op alle 4 de hoeken met schroefklemmen 
vastzetten.
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4.3.3 Profielen vastschroeven

 

1

 X Zijprofielen op 4 hoeken steeds met 2 bevestigingsschroeven (1) vastschroeven (aanhaalmoment 5,0 Nm).

4.3.4 Afdichtingen controleren

WAARSCHUWING!
De deur kan tot 140 kg wegen. Lichaamsdelen kunnen bij het draaien geplet worden.

 X De deur met voldoende personen vervoeren.
 X Veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen dragen.

 X De deur op de montagebokken omdraaien.
 X Afdichtingen op de onderkant controleren.

4.3.5 Afdichtingspackage zijdeel maken

 X Op de afdichtingen onder een uitsparing met 
5 mm snijden.

�
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 X NSK-afdichting (2) evt. volgens montageteke-
ning afkorten.

 X De borstelstrip (1) volgens montagetekening 
afkorten.

 X De borstelstrip (1) in de NSK-afdichting (2) 
drukken.

 X Het aluminium afdekprofiel (3) zo positioneren, 
dat het onder 5 mm korter is dan de afdichting 
(2) en boven vlak met de afdichting verloopt.

 X Het aluminium afdekprofiel (3) in de NSK-afdich-
ting (2) plaatsen.

�

�

�

�

�

�

 X De deur boven met stretchfolie of kunststof 
band vastzetten.

4.3.6 Afsluitende werkzaamheden en transport

WAARSCHUWING!
Het zijdeel is zeer zwaar. Er kunnen bij het transport lichaamsdelen geplet worden.

 X Het zijdeel met minimaal 4 personen vervoeren.
 X Veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen dragen.

 X Het zijdeel op de montagebokken omdraaien.
 X Rekening houden met de bovenste hoeken van het ISO-glas.
 X Afdichtingen op de onderkant controleren.
 X Het zijdeel dat gereed is zonder gemonteerde NSK neerzetten.
 X NSK-package apart verpakken en vervoeren. Niet buigen.
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5 Voormontage ISO-beslag

5.1 Bewegende deur voormonteren
 X Glas voorbereiden, zie hoofdstuk 4.1.1.

5.1.1 Beglazingsrubber plaatsen
 X Beglazingsrubber (2) op de beglazing zetten.
 X Beglazingsrubber (2) op het stootpunt (1) met EPDM-lijm (zie hoofdstuk 3.4) lijmen.
 X EPDM-lijm 5–10 minuten laten harden.
 X Vervolgens beide lijmvlakken samendrukken.  

2

1

5.1.2 Profielen op het glas plaatsen
 X Bovenste en onderste deurrail (4) en (5) in het midden op de beglazingsrubbers zetten.

Overhang van het glas aan beide zijden: 15 mm 

�

�

��

��

 X Ophangprofiel (6) in bovenste deurrail (4) schuiven.
 X Rekening houden met rechter en linker profieloverhang. 
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�

�

 X Geleiderail (7) in onderste deurrail (5) schuiven.
 X Rekening houden met rechter en linker profieloverhang. 

�

�

 X Vloerafdichtingsborstel (8) in geleiderail (7) schuiven. 

�

�
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 X Gemonteerde ophangschroeven en moeren (9) in ophangprofiel (6) schuiven.

 

�

�

�

5.1.3 Profielen vastschroeven

 X Afdichtstrip (10) steeds met 2 plaatschroe-
ven aan het ophangprofiel (6) en de 
geleiderail (7) bevestigen.

 à De uitsparing (11) van de vloerge-
leiding moet zich bij de geleiderail 
bevinden. 

 à Bij bewegende deur met Al-nevens-
luitrand positie van de profielen voor 
linker en rechter deur in acht nemen. �

�

��

��

��
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 X Zijlijst (13) steeds met 2 plaatschroeven 
aan het ophangprofiel (6) en de geleide-
rail (7) bevestigen.

De uitsparing (12) van de vloergeleiding 
moet zich bij de geleiderails (7) bevinden. 

De afbeeldingen tonen de montage van het 
profiel voor de aluminium nevensluitrand.
De montage van het profiel voor kunst-
stof nevensluitrand vindt op dezelfde 
manier plaats.

�

�� �� �

��
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5.1.4 Sluitranden monteren

Bij aluminium sluitrand
 X Deurafdichtingsprofiel (14) in de zijlijst drukken 

en afsnijden.

Bij kunststof nevensluitrand
 X Deurafdichtingsprofiel (14) in de zijlijst drukken 

en afsnijden. 
 X Deurafdichtingsprofiel (15) in de zijlijst drukken 

en afsnijden.
 X Rekening houden met de deur rechts c.q. links.

��

��

5.2 Zijdeel monteren
 X Glas voorbereiden, zie hoofdstuk 4.1.1.

5.2.1 Beglazingsrubber plaatsen

 X Beglazingsrubber (2) op de beglazing zetten.
 X Beglazingsrubber (2) op het stootpunt (1) met 

EPDM-lijm (zie hoofdstuk 3.4) lijmen.
 X EPDM-lijm 5–10 minuten laten harden.
 X Vervolgens beide lijmvlakken samendrukken.

2

1
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 X Onderste zijdeelrail (4) in het midden op het 
beglazingsrubber steken.

�

 X Bevestigingsprofiel (5) in onderste zijdeelrail (4) 
schuiven.

 X Rekening houden met de rechter en linker 
profieloverhang.

4 Zijdeelrail
5 Bevestigingsprofiel
6 Binnen
7 Buiten

�

�

� �

�
�

���
��

����
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5.2.2 Profielen vastschroeven

 X Zijlijst (6) met 2 plaatschroeven op het bevesti-
gingsprofiel (5) vastschroeven.

�

�

 X NSK-dichtprofiel (7) met 2 plaatschroeven 
op het bevestigingsprofiel (5) vastschroeven.

�

�

5.2.3 Afdichtrubber monteren

 X Afdichtrubber (8) in NSK-afdichtprofiel (7) druk-
ken en afsnijden.

�

�

 à Bij gebruik van fotocellen:
 X Fotocellen monteren.
 X De kabel van de fotocellen door de lege ruimte  naar boven leiden.

 à Verdere montagestappen staan in de montagehandleiding voor het schuifdeursysteem.
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6 Voormontage ESG-klembeslag

6.1 Bewegende deur monteren
 X Beglazingsrubber op beglazing aanbrengen

6.1.1 Profiel op het glas plaatsen

 X Onderste deurrail (4) in het midden op het 
beglazingsrubber steken.

Overhang van het glas aan beide zijden: 19 mm

�

��

�

 X Geleiderail (5) in onderste deurrail (4) schuiven.
 X Rekening houden met rechter en linker pro-

fieloverhang.

�

��

��

�

�
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 X Vloerafdichtingsborstel (6) in geleiderail (5) 
schuiven.

�

�

 X Borgpennen in geleiderail (5) draaien en vast-
draaien.

�

6.1.2 Klemrail monteren

 X Klemrail (7) in het midden aan het beglazings-
rubber haken en er tegenaan leggen.

�
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 X Overhang van het glas aan beide zijden: 19 mm

��
��

�

 X Klemprofiel (8) conform montagetekening in 
klemrail (7) leggen.

 à Het aantal klemprofielen en spanplaten is 
afhankelijk van de deurbreedte (zie montage-
tekening). 
Bij de volgorde van de spanplaten erop letten 
dat de bouwgroep 70709-1-1146 met het 
overeenkomstige aantal stukken moet worden 
uitgebreid.

�

�
�

 X Borgpennen (10) in spanplaten (9) schroeven.

 

��

�

��

 X Spanplaten (9) in klemrail (7) schuiven.
 X Spanplaten (9) conform montagetekening 

boven de klemprofielen (8) positioneren.
 X Borgpennen (10) aandraaien.

�

�

��

�
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6.1.3 Profielen vastschroeven
 X Zijlijsten (11) onder met schroef-parkers op deurrail (4) schroeven, boven met de verzonken schroeven op de 

spanplaten (9) schroeven.

 

�

�

��

��

��

��
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 X Kunststof profiel (11) op NSK-zijlijst klikken en evt. borgen tegen verschuiven.
Het loodrechte been (12) moet naar buiten wijzen, de uitsparing (13) voor de vloergeleiding naar beneden.

buiten

��

�� ��

��

Het kunststof profiel (11) kan aangepast worden aan 
de bouwomstandigheden.

 X Kunststof profiel (11) aan een van de inkepingen 
(14) doorsnijden.

����
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 X Afdichting (15) in HSK-zijlijst (10) drukken.

��

��

��

6.2 Zijdeel monteren
 X Glas voorbereiden, zie hoofdstuk 4.1.1.

6.2.1 Profielen op het glas plaatsen

 X Onderste zijdeelrail (4) in het midden op het 
beglazingsrubber steken.

�
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6.2.2 Profielen vastschroeven

 X Zijlijst (5) steeds met 1 plaatschroef aan de 
zijdeelrail (4) bevestigen.

�

�

 X NSK-dichtprofiel (6) met 1 plaatschroef aan 
de zijdeelrail (4) bevestigen.

�

�

 X Afdichtrubber (7) in NSK-afdichtprofiel (6) druk-
ken en afsnijden.

�

�
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Bij gebruik van fotocellen:
 X Fotocellen monteren.
 X De kabel van de fotocellen door de lege ruimte  naar boven leiden.

Verdere montagestappen staan in de montagehandleiding voor het schuifdeursysteem.

7 Afsluitende werkzaamheden
 X De aansluiting van de constructie volgens RAL uitvoeren (zie ook hoofdstuk 2.5).
 X Installatie en glazen oppervlakken reinigen.

8 Reiniging
Wat reinigen Hoe reinigen

Glazen oppervlakken Met koud azijnwater afnemen en drogen.

Roestvrije oppervlakken Met niet-krassende doek afnemen.

Gelakte oppervlakken Met water en zeep afnemen.

Geanodiseerde oppervlakken Afnemen met niet-alkalische groene zeep (pH-waarde 5,5 … 7).

Kunststof oppervlakken Met water en mild afwasmiddel afnemen.

EPDM-afdichtingen Met water en mild afwasmiddel afnemen.
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