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Dit achterconstructiesysteem verplaatst het lijmproces  
van de bouwplaats naar de werkplaats. Op deze wijze  
is gegarandeerd dat het lijmen het hele jaar door en 
onafhankelijk van het weer kan plaatsvinden onder 
gecontroleerde omstandigheden - met kwalitatief 
hoogwaardige, uniforme resultaten. Aansluitend worden  
de panelen ter plaatse alleen nog met behulp van de 

vastgelijmde U-profielen in het hoedprofiel gehangen, 
afgesteld en bevestigd.

Als basis voor de GluRay® profielen wordt het horizontale  
NH3 systeem gebruikt. Dit systeem is geschikt voor alle 
paneelbekledingen die goedgekeurd zijn voor lijmen.

NH3GR
het lijmsysteem met 
voormontage in de fabriek Afzonderlijke montage

Meervoudige montage

Profiellengten bij afzonderlijke montage

Profiellengten bij meervoudige montage

Toepassing en montage

Bij afzonderlijke montage heeft de lengte van de hoed- en U-profielen 
betrekking op het desbetreffende paneel.

Legenda:
x: asafstand GluRay® profielen
y: asafstand horizontale achterconstructie
L: paneellengte
b: paneelbreedte

Lengte hoedprofiel: 2 x paneelbreedte b + 2 x 10 mm
Het hoedprofiel verloopt over twee panelen.

Lengte U-profiel onderste paneel: paneelbreedte b + 10 mm
Het U-profiel steekt 10 mm boven het paneel uit.

Lengte U-profiel bovenste paneel: paneelbreedte b
Het U-profiel is aan de onderkant van het paneel 10 mm korter dan het 
paneel, en steekt aan de bovenkant van het paneel 10 mm uit.

Lengte hoedprofiel: paneelbreedte b + 10 mm

Lengte U-profiel: paneelbreedte b + 10 mm

Bij het doorsnijden van het U-profiel dient ervoor te worden 
gezorgd dat precies de afstand van 10 mm tussen de 
hoedprofielen wordt uitgesneden, zodat het raster van het 
U-profiel bij het raster van het doorlopende hoedprofiel past.

1 stuks vast punt per paneel op het U-profiel met 
de SN3-schroef.

Bij meervoudige montage heeft het hoedprofiel de lengte van meerdere 
panelen, terwijl de lengte van het U-profiel betrekking heeft op het 
afzonderlijke paneel.
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Het NH3-achterconstructiesysteem vormt de basis voor  
de eerste laag van het GluRay® gevelsysteem. De horizontaal 
lopende L-profielen bieden maximale flexibiliteit bij de montage 
van de verticale GluRay® hoedprofielen. Door de grote  

Het GluRay® profiel bestaat uit een hoed- en een U-profiel. 
Beide profielen worden op maat gemaakt en garanderen 
een hoge pasnauwkeurigheid. Het hoedprofiel is standaard 
uitgerust met ronde en slobgaten. Hierdoor kan de montage 
gemakkelijk en nauwkeurig plaatsvinden en wordt kostbare 
tijd bespaard. 

Na voormontage van de GluRay® U-profielen in de fabriek 
worden de panelen op de bouwplaats alleen nog in het reeds 
gemonteerde GluRay® hoedprofiel gehangen. Om zijwaartse 
verschuiving te voorkomen, moet ieder paneel worden 

spanwijdte van de horizontale profielen is snelle en goedkope 
montage mogelijk: Afhankelijk van factoren zoals windbelasting 
en bekledingsmateriaal bedraagt deze max. 1,2 m.

Voor iedere toepassing is er een optimaal GluRay® profiel. 
De variant met een raster van 125 mm biedt u de nodige 
flexibiliteit voor verschillende paneelafmetingen. Bij gebruik 
van grote panelen adviseren wij de variant met een raster 
van 250 mm. Statisch bieden beide varianten een optimale 
krachtoverbrenging door de geprefabriceerde haken.

geborgd met een vaste schroef. Daarbij moet ervoor worden 
gezorgd dat de GluRay® hoedprofielen minimaal 10 mm boven 
de bovenste paneelrand uitsteken.

NH3
het horizontale basissysteem

GluRay®

Profielen
Toepassing en 
montage

Wandconsoles NH3

L-profielen

6,5 mm wandconsoles voor staal/hout
Afmetingen 
(mm)

Artikelnr.

NV-HB075-6.5 75 1602052

NV-HB090-6.5 90 1602054

NV-HB120-6.5 120 1602057

NV-HB150-6.5 150 1602059

NV-HB180-6.5 180 1602062

NV-HB210-6.5 210 1602064

NV-HB240-6.5 240 1602066

NV-HB270-6.5 270 1602068

NV-HB300-6.5 300 1602070

Referentiebenaming Details Artikelnr.

AX-L50-50-2-6000 L-profiel 50 x 50 x 2 x 6000 1562900

AX-L50-50-2-3000 L-profiel 50 x 50 x 2 x 3000 1562902

Referentiebenaming Details Artikelnr.

NV3-GR-STAT-125
NV3 GluRay® profiel raster 125 mm bestaande  
uit hoedprofiel 2997 x 94 x 20 mm en U-profiel 
2997 x 68 x 12 mm

1638682

NV3-GR-STAT-250
NV3 GluRay® profiel raster 250 mm bestaande  
uit hoedprofiel 2872 x 94 x 20 mm en U-profiel 
2872 x 68 x 12 mm

1638683 

11 mm wandconsoles voor beton/metselwerk
Afmetingen 
(mm)

Artikelnr.

NV-HB075-11 75 1602050

NV-HB090-11 90 1602053

NV-HB120-11 120 1602056

NV-HB150-11 150 1602058

NV-HB180-11 180 1602061

NV-HB210-11 210 1602063

NV-HB240-11 240 1602065

NV-HB270-11 270 1602067

NV-HB300-11 300 1602069

Afmetingen van de wandconsoles inclusief thermostop

De lijmcomponenten moeten rechtstreeks bij de fabrikant van de lijm worden aange-

Het hoedprofiel Montagehandleiding

Variant 125 mm raster

 

Het U-profiel Het GluRay® profiel Horizontale doorsnede

Variant 250 mm raster

Instelbereiken - 50 x 50 mm L inclusief thermostop

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium

75 102 132 

90 117 147 

120 147 177 

150 177 207 

180 207 237 

210 237 267 

240 267 297 

270 297 327 

300 327 357 

Instelbereiken 

Bij het NH3GR-systeem is de dikte van de thermostop 
van 5,0 mm al inbegrepen. 

 

De afmetingen gelden tot de achterkant van de panelen.

Bevestigingen

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22 GluRay® profiel 
aan L-profiel 1507572

SN3 SN3/42-S-7049/SR2-4,8X50-A4 Profiel aan 
wandconsole 1134250

SN3 SN3/6-S-7049/SR2-4,8X13-A4 Vastzetten 848798

Toepassing: voor panelen met kleine afmetingen 
of verschillende formaten

Toepassing: voor panelen met grote afmetingen 
of terugkerende formaten

1)  Montage van de horizontale NH3-achterconstructie in het raster  
van 125 of 250 mm, afhankelijk van het gekozen GluRay® profiel.

2)  Zagen van de GluRay® profielen volgens de handleiding,  
zie achterkant.

3)  Lijmen van de hoedprofielen in de werkplaats volgens de goedkeuring 
van de fabrikanten van de panelen. Daarbij moet er met name voor 
worden gezorgd dat de positie in de lengte precies past, aangezien  
dit van invloed is op de ligging van de horizontale voeg.

4)  Montage van de hoedprofielen op het horizontale NH3-systeem. 
Daarbij is het van groot belang dat de hoedprofielen in één lijn met 
de laser worden gemonteerd. De positie van de hoedprofielen  
is bepalend voor de ligging van de horizontale voegen. Elk profiel 
moet met minimaal twee vaste schroeven worden bevestigd;  
de overige bevestigingen moeten worden uitgevoerd als glijpunt.

5)  Inhangen van de panelen, zijwaartse afstelling maximaal +/- 8 mm, 
vastzetten met een SN3-schroef om zijwaartse verschuiving  
te voorkomen.
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