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Technische gegevens 

Materiaal  GVK (glasvezel versterkte kunststof) 

Brandreactie klasse EN 13501-1 
DIN 4102 

Klasse E (normaal ontvlambaar)  
Klasse B2 

Thermische geleidbaarheid (λ) EN 12667 λ = 0,125 W/(m.K) 

Temperatuurbestendigheid**  -40 °C → 90 °C  

Verwerkingstemperatuur  5 °C → 35 °C 

Dikte  Variabel (4 tot 6 mm) 
Eigengewicht/meter  90 mm  

130 mm  
160 mm  
200 mm 

= 2,200 kg/m  
= 2,583 kg/m 
= 2,940 kg/m 
= 3,322 kg/m 

Verouderingsbestendigheid  Uitstekend 

Vochtbestendigheid  Uitstekend 

Chemicaliënbestendigheid  Uitstekend  

Uittreksterkte kozijnschroef  FRK = 1.08 kN 

Drukbestendigheid kozijnschroef  FRK = 1.17 kN 

Lastoverdracht  90 mm  
130 mm  
160 mm  
200 mm 

≤ 787 kg/m (a) 
≤ 629 kg/m (b) 
≤ 500 kg/m (b) 
≤ 375 kg/m (b)  

Valbeveiliging  FRK, max = 3.87 kN (c) 
*  Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.  
**  De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product. 
(a) Waarden bij 3 mm vervorming, met een verlijmd en geschroefd frame, metselwerk: beton C20/25. 
(b)  Waarden bij 3 mm vervorming, met een verlijmd en geschroefd frame incl. SoudaFrame SWI Support, metselwerk: beton C20/C25. 
(c)  Waarden met een raamprofiel + schroef in een frame van 200 mm incl. SoudaFrame SWI Support. 
 

Productomschrijving 
SoudaFrame SWI is specifiek ontwikkeld voor 
de installatie van gevelelementen (bv. ramen) 
in het isolatievlak vóór de muur (binnen- of 
buitenzijde). Het voorwandmontagesysteem 
bestaat uit lichtgewicht L-vormige frame-
elementen vervaardigd uit glasvezel versterkte 
kunststof (GVK), nauwkeurig passende 
metalen plug-in hoek- en verlengingsstukken 
(SWI Corner en SWI Link), een metalen 
steunconsole voor zwaardere belastingen of 
valbeveiliging (SWI Support), een specifiek 
ontwikkelde lijm met hoge aanvangshechting 
(Soudaseal SWI) die zowel voor de verlijming 
als de afdichting (lucht- en slagregendicht) 
tussen het subframe en de muur zorgt en SWI 
Clips voor een makkelijke, 
eenpersoonsmontage met een constante 
voegdimensie rondom het raamkader. 

Eigenschappen 

• Lichtgewicht L-vormige frame-elementen 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen 

• Extra lange profiellengtes (= minder 
verbindingen) 

• Hoge draagkracht 

• Zeer hoge thermische efficiëntie 

• Lucht- en slagregendichte aansluiting op 
de draagmuur bij 600 Pa 

• Goede temperatuurbestendigheid 

• Kan bepleisterd of bekleefd worden 

• Eenpersoonsinstallatie (voor normale 
ramen) 

• Zeer snelle assemblage van het subframe 
door nauwkeurig passende plug-in 
verbindingsstukken: SWI Corner en SWI 
Link 
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• Gegarandeerde valbeveiliging door het 
gebruik van SWI Support steunconsoles, 
ook bij grote en zware raamelementen 
zoals schuifdeuren 

• Eenvoudig waterpas en haaks te plaatsen, 
slechts 1 afstelling voor het volledige 
frame (i.p.v. elk element apart te 
bevestigen en uit te richten) 

• Gelijktijdig door het frame en de muur 
boren, slechts 1 boor- en 1 boutmaat  
(≥ 80 mm) nodig, ongeacht de isolatiedikte 

• Uniforme voegdimensie (ca. 15 mm ± 3) 
rondom het raam dankzij de SWI Clip 

• Eén gestandaardiseerde 
installatiemethode voor alle SoudaFrame 
SWI uitkragingen 

• Gegarandeerde compatibiliteit met alle 
SWS producten 

• Voldoet aan de vereisten volgens DIN 
4108 (EnEv) en de aanbevelingen van de 
RAL montagehandleiding 

 
Toepassingen 

• Voor de installatie van gevelelementen 
(bv. ramen) in het isolatievlak vóór de 
muur (binnen- of buitenzijde). 

Leveringsvorm 
Kleur  : Zwart 
Diepte (mm)  : 90, 130, 160, 200 
Hoogte (mm)  : 95 
Lengte (mm) : 2200 & 6000  
 
Houdbaarheid 
> 10 jaar in een koele en droge opslagplaats 
bij temperaturen tussen +5°C en +25°C. 
 
 

Ondergronden 
Soorten: Diverse poreuze en niet-poreuze 
ondergronden zoals hout, beton, steen en 
overige gangbare materialen in de bouw. 
Toestand: draagvast, schoon, droog of licht 
vochtig, stof- en vetvrij. 
Voorbehandeling: De draagmuur vereist geen 
voorbehandeling. Poreuze ondergronden in 
toepassingen met zware waterbelasting 
voorstrijken met Primer 150. Het wordt 
aangeraden op elke ondergrond eerst een 
hechtingstest uit te voeren. SoudaFrame SWI 
bij voorkeur eerst reinigen met Soudal Surface 
Cleaner. 

Verwerking 

• De volgende materialen zijn nodig voor het 
op maat zagen en assembleren van 
SoudaFrame SWI: een meter, een 
(afkort)zaag, een worstenpistool, 
Soudaseal SWI, constructiepluggen met 
veiligheidsschroeven, een 
schroefboormachine, een metaal- en 
betonboor, een nylon hamer en voldoende 
onderdelen SWI Link, SWI Corner, SWI 
Clip en SWI Support. 

• Bepaal de juiste lengte van de 4 zijden van 
het frame op basis van de gevelopening en 
zaag het frame op maat met behulp van 
een geschikte zaag (bv. verstekzaag 
ø 305 mm met diamantblad). Stofafzuiging 
wordt ten zeerste aanbevolen. 

• Frame-elementen kleiner dan 40 cm 
mogen niet gebruikt worden. 

• Verbind de 4 zijden van het subframe 
d.m.v. de SWI Corner verbindingsstukken 
(2 per hoek). Gebruik een nylon hamer 
voor de assemblage. 

• Om het frame te verlengen kunnen 2 
frame elementen gekoppeld worden d.m.v. 
SWI Link verbindingsstukken (3 per 
verlenging).Breng, met een 
driehoeksspuitmond, 2 ononderbroken 
rillen Soudaseal SWI aan op ca. 1 cm 
vanaf elke rand. Doe dit over de volledige 
omtrek van het SoudaFrame SWI 
subframe. Breng een extra ril aan over de 
aansluitnaden van de hoeken en waar het 
frame verlengd werd. 
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• Plaats het complete voorgemonteerde 
frame tegen de muur, druk goed aan en 
schuif heen en weer en op en neer om de 
lijm gelijkmatig te verdelen. 

• Zet SoudaFrame SWI waterpas en haaks 
en boor de gaten voor de schroeven met 
behulp van een betonboor (ø 10 mm). 

• Plaats SWI Support consoles, afhankelijk 
van het gewicht van het gevelelement of 
indien valbeveiliging vereist is. 

• Het is aangeraden het frame helemaal 
rondom vast te schroeven. Er moeten 
minstens 4 veiligheidsschroeven geplaatst 
worden, 1 in elk verticaal frame-element 
(15 cm boven de onderste snijkant) en 
minimaal 2 in het onderste horizontale 
frame-element (25 cm van de snijkant van 
elke zijde). De maximale afstand tussen 2 
schroeven mag 70 cm bedragen. Als de 
afstand tussen deze schroeven meer dan 
70 cm is, moet er een extra schroef 
geplaatst worden. 

• De aanbevolen schroeven zijn ETA-
gekeurde constructieschroeven met 
zeskante kop van minimaal 80 mm lang, 
type SXR 10 x 80 FUS of gelijkwaardig, en 
aangepast aan het type muur. 

• Breng een extra ril Soudaseal SWI aan in 
de binnenhoeken van het frame en strijk 
deze glad. 

• Schuif de SWI Clips op het frame en plaats 
het raam op de clips.  

• Bevestig het raam met de correcte 
kozijnschroeven in het SoudaFrame SWI 
prekader en zorg voor een lucht- en 
slagregendichte afdichting tussen 
SoudaFrame SWI en het raamkader met 
behulp van de juiste SWS-producten. 

* Een gedetailleerde installatiehandleiding is 
op aanvraag beschikbaar. Raadpleeg daarvoor 
de Soudal-website of een Soudal-
vertegenwoordiger. 
 

Veiligheidsaanbevelingen 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht 
nemen. Draag altijd handschoenen en een 
veiligheidsbril. Draag tijdens het verzagen een 
stofmasker en zorg bovendien voor voldoende 
stofafzuiging. Raadpleeg het etiket en het 
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 

Opmerkingen 

• Bescherm het materiaal tegen impact. 

• Niet gebruiken in toepassingen waar 
continue waterbelasting mogelijk is. 

Normen en certificaten 

• IFT MO/01 systeemtest: 
PB 17-002267-PR01-1 (IFT Rosenheim) 

• IFT MO/02/1: 
PB 17-002267-PR03 (IFT Rosenheim) 

• IFT MO/02/2: 
PB 17-002267-PR04 (IFT Rosenheim) 

• MPA Thermische geleidbaarheid: 
Nr. 185542 (MPA Hannover) 

• MFPA Brandreactie: 
KB 3.1/18-189-2 (MFPA Leipzig) 

• UGent systeemtest(Universiteit Gent, BE) 

Aansprakelijkheid 
De inhoud van deze technische fiche is het 
resultaat van proeven, controles en ervaring. 
Ze is van algemene aard, en houdt geen 
aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker door 
eigen testen vast te stellen of het product voor 
de toepassing geschikt is. 
 
 


