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PLAATSING MEERDELIGE OMLIJSTINGEN 

De Symplex en de Rf30’ kunnen zowel twee- als zesdelig worden uitgevoerd. 

Bij de zesdelige omlijstingen doe je een stuk van de montage zelf. Van de zes stukken 
maak je eerst twee helften door de stukken in de kop samen te schroeven.  Je bekomt 
dan een tweedelige omlijsting. 

Elementen 1, 2 & 3 schroef je samen tot het voorste deel. 
Elementen 4, 5 & 6 schroef je samen om het achterste deel te vormen. 

Daarna volgt de plaatsing op de wand. Voor brandwerende volgens de BENOR-
normen, zie samenvatting hierna. 
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De plaatsing van de tweedelige omlijstingen is vrij eenvoudig. 

Algemeen: 

Voor de tweedelige Symplex (= niet-RF) & RF30’ gebeurt de montage op dezelfde wijze. 

De opvulling is verschillend en is afhankelijk zowel van het type wand als van het merk 
van deurblad dat u gaat toepassen. 

De omlijsting bestaat uit een voorstuk (1) waarin het deurblad komt en een achterstuk (2). 

Op het voorstuk  vindt u langs elke zijde (L/R) drie 
bevestigingsbeugels. Hiermee maakt u het voorstuk (al dan niet 
eerst te voorzien van een brandwerende zwelstrip) mechanisch 
vast (schroeven) op uw wand. 

Voor de opvulling bij brandweerstand cfr. verder. 

Daarna schuift u langs de andere kant van de muur het 
achterstuk achter de listel. 

In de plooi waar de tochtband komt, bevinden zich langs 
beide zijden (L/R) drie openingen met een moer. Door deze 
moer aan te draaien bevestigt u beide stukken aan elkaar. 
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Specifiek voor de brandwerende: 

Voor brandwerende omlijstingen, vindt u hierna, verwijzend naar de Benor, 
de informatie i.v.m. meerdelige omlijstingen. 

Vooreerst een verduidelijking: 

Om de meerdelige omlijstingen aan te duiden, spreekt men in de Benor over ‘niet-
opgegoten omlijstingen’. Het klopt dat ze ‘niet-opgegoten’ worden, doch ze dienen wel 
opgevuld te worden. Beter is te spreken van ‘droge plaatsing’. De manier waarop ze 
‘opgevuld’ moeten worden verschilt naargelang de fabrikant van de omlijsting 
Deze ‘droge plaatsing’ is alleen van toepassing op rf30’-omlijstingen voor enkele 
deurbladen 

Voor de twee-en zesdelige Rf30’- omlijstingen voor enkele deurbladen bekomt u de 
‘droge plaatsing’ door achter het voorste deel van de omlijsting een PALUSOL 
(=schuimvormend product) te kleven. U vormt een hoek aan de achterkant, zie 
principeschets droge plaatsing hieronder. U bevestigt de voorzijde van de omlijsting op 
de wand en vult de ruimte tussen het voorste deel en de wand op te vullen met een 
onbrandbaar polyurethaanschuim type PROMAFOAM.  

. Bij enkele deurbladen van Theuma geldt dit zowel voor metselwerk/beton als lichte 
wanden

. Bij enkele deurbladen van De Coene geldt dit enkel voor metselwerk/beton, 
maar niet voor lichte wanden. Bij lichte wanden dient de voorzijde opgevuld met 
plaaster of Zadur (en in dat geval dan geen zwelstrip).

Bij tweedelige Rf30’-omlijstingen voor dubbele deuren dient de voorkant opgevuld met 
plaaster/Zadur. 

Tweedelige RF60'-omlijstingen dienen opgegoten.


