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BUVA® DPS (Dorpelafdekkend Profi elSysteem)

Inleiding

BUVA DorpelafdekkendProfi elSysteem DPS
Liggende delen van houten gevelkozijnen worden door de sterk wisselende weersinvloeden zwaar op de proef gesteld.
Hierbij kunt u denken aan de invloed van UV-straling, het natte voor- en najaar en de schurende werking van wind met name 
aan de kust.
De conditie van het liggende houtwerk geeft vaak de doorslag voor het uitvoeren van een schilderonderhoudsbeurt.
Wanneer dit liggende werk beschermd wordt, betekent dit het uitsparen van een schilderbeurt en dus kostenbesparing.
BUVA heeft hiervoor nieuwe producten ontwikkeld en in de markt gebracht onder de naam DorpelProfi elSysteem, 
afgekort DPS.
BUVA’s dorpelafdekkende profi elen worden zonder kit of kopschotten geplaatst. Want waar vocht niet weg kan, 
ontstaat houtrot. Daarom ontwerpt BUVA DPS-profi elen. Houtrot krijgt zo geen schijn van kans, 
uw garantie voor een ongekende duurzaamheid.
DPS bestaat in basis uit een aluminium dorpelafdekkend profi el in combinatie met een aluminium beglazingsprofi el of 
een aluminium aanslagprofi el.
Voor vaste buitenbeglazing heeft BUVA deze reeks uitgebreid met de DPS 300-serie.

De voordelen
- Rationeel verwerkbare profi elen
- Langere levensduur voor de kozijnen
- Kostenbesparend, door minder noodzakelijke schilderbeurten
- Minder noodzakelijke inspectiebeurten
- Blinde bevestiging
- Eenvoudige montage en demontage
- Montage kan ook vooraf in de timmerfabriek plaatsvinden
- De dorpelafdekkende profi elen zijn ook later te plaatsen
- Toepasbaar binnen de kwaliteitseisen voor timmerwerk (KVT)
- Gehele kozijnbeeld in de gevel is met dit DPS-systeem te voorzien
- Fraaie eenduidige uitstraling
- Door diverse kleurstellingen is een eigentijdse uitstraling mogelijk
- KOMO gecertifi ceerd

Plaatsing en Montage
Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

KOMO
Voor de BUVA DPS-profi elenreeks is door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) een KOMO-certifi caat verleend. 
Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie
BUVA DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging
Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), 
waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water. 
Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen
Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

BUVA® DPS (Dorpelafdekkend Profi elSysteem)
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BUVA® DPS (Dorpelafdekkend Profi elSysteem)

Concepten I, II en III

Waarom Concepten I, II en III ?

Concepten I, II en III geven inzicht in drie opties voor het bestellen van houten gevelelementen.
Per concept zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabrikant en opdrachtgever duidelijk vastgelegd.

De randvoorwaarden zijn opgenomen in de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) 0801.

Concept I: (= Toelevering halfproduct)

Hierin levert de timmerfabriek de kozijnen in de grondverf, als halfproduct aan de bouw.
Het bouwbedrijf kan hierin, passend in zijn bouwwijze en onder zijn verantwoording, het product plaatsen en compleet maken.

Concept II: (= Toelevering completer product)

Hier zijn de gevelproducten vanuit de fabriek voorzien van dorpelafdekkers en / of neuslatten en een voorlaksysteem. 
Hierdoor wordt de duurzaamheid van de gevelproducten verbeterd, waardoor de verzorging sterk wordt vereenvoudigd en 
de onderhoudsfrequentie aanzienlijk wordt verlaagd.

Concept III: (= Co-makership)

Het plaatsen, beglazen en afl akken geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant.
Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden en levert een kwalitatief 
hoogwaardig product op.
Doordat de timmerfabrikant zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen op het werk kan hij garantie geven op 
het volledige eindproduct.

Deze drie concepten geven duidelijkheid over waar toelevering stopt en waar co-makership begint.
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BUVA® DPS - dorpelafdekkende profi elen
DPS 700

 

afgebeeld: 
vaste binnenbeglazing 
met DPS 201R 
in combinatie met DPS 700

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

afgebeeld: naar buitendraaiend raam 
in combinatie met DPS 700
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Materiaal
Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6. 
Dit staat voor zeer taai, sterk, goed aanlasbaar, goed bewerkbaar 
en corrosiebestendig.

Bewerkingen
Na de bestelling worden de aluminium dorpelafdekkende 
profi elen volgens BUVA-specifi caties bewerkt.

Opslag en Transport
De aluminium dorpelafdekkende profi elen dienen bij opslag en 
transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage
Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie
Niet van toepassing daar het een open systeem is. 
Met een ladder mag zonder probleem tegen de dorpelafdekkende 
profi elen worden gestaan.

KOMO
Voor de BUVA DPS-profi elenreeks is door SKH (Stichting 
Keuringsbureau Hout) een KOMO-certifi caat verleend. 
Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie
BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging
Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met 
milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), 
waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water.
Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen
Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling
Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden opgegeven:

Buitensponningen: 
Profi ellengte= F-(2x4 mm) 
Keepmaat= nvt 

Binnensponningen:
Profi ellengte= E-(2x4 mm)
Keepmaat= nvt

     

BUVA® DPS - dorpelafdekkende profi elen
DPS 700

Inleiding DPS 700

BUVA aluminium DPS-dorpelafdekkende profi elen
Door toepassing van BUVA’s aluminium DPS-dorpelafdekkende profi elen, (in combinatie met DPS-beglazingsprofi elen of 
DPS-aanslagprofi elen), wordt voorzien in een beschermd en geventileerd afdeksysteem voor houten kozijnen. 
Dit leidt tot een langere levensduur van het liggende houtwerk. (naderhand plaatsen van de dorpelafdekkende profi elen 
is natuurlijk ook mogelijk).
Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie pagina 3. 
De DPS-dorpelafdekkende profi elen zijn eenvoudig te monteren door de buitenste schroefgaten in de kunststof klikblokjes te 
gebruiken (2 schroeven per klikblokje). 
De dorpelafdekkende profi elen functioneren als een vrij en open schakel in de DPS-series, en voorkomt een capillair ter plaatse 
van de kozijnstijlen. De dorpelafdekkende profi elen worden zonder kit of kopschotten geplaatst.
De voordelen Zie hiervoor pag. 2



BUVA DPS 7

BUVA® DPS - dorpelafdekkende profi elen
DPS 700

Profi eloverzicht DPS 701 t/m 704

Profi el Klikblokje Sponningbreedte Sponningdiepte Houtschroeven

DPS 701 54.30.011 48 t/m 57 mm

DPS 702 54.30.012 58 t/m 67 mm

DPS 703 54.30.013 68 t/m 77 mm

DPS 704 54.30.014 78 t/m 84 mm

16 t/m 18 mm
RVS sppk
4 x min. 25mm
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BUVA® DPS - dorpelafdekkende profi elen
DPS 700

Plaatsingsvoorschrift DPS 700
      
             
             
       
       
       
       
       
       
       
          
          
       
       
       
       
       
       
       
  
     
   
         
             

Plaatsing:
- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm
- De onderdorpel van het kozijn dient voor het monteren schoon te zijn.
-  De klikblokjes te verdelen volgens bovenstaande tekening; tijdens het voorboren en het bevestigen,                                   

dienen de buitenste schroefgaten in de klikblokjes te worden benut.
- De klikblokjes dienen bij het voorboren en monteren goed vlak en haaks in de sponning te worden aangedrukt.
- De klikblokjes te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25 mm.
-  Het dorpelafdekkende profi el dient vanuit het midden te worden geplaatst en 

goed op de klikblokjes te worden aangedrukt, waarbij het vastklikken te horen moet zijn.
- Voor de wijze van monteren (indraaien) van het afdekprofi el, zie montagevolgorde op pagina 9.
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BUVA® DPS - dorpelafdekkende profi elen
DPS 700

Plaatsingsinstructie DPS 700

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven lengtematen en/of keepmaten volgens opgegeven specifi caties 

juist zijn.

stap 2

De klikblokjes dienen op een schone onderdorpel te worden verdeeld, zie hiervoor het plaatsingsvoorschrift.

De klikblokjes behoren bij het voorboren en het monteren goed vlak en haaks in de sponning te worden aangedrukt.

Bij het voorboren behoeven alleen de buitenste schroefgaten te worden benut (2 schroeven per klikblokje). 

De klikblokjes dienen te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25 mm.

stap 3

Pak het dorpelafdekkende profi el en kantel de voorzijde omhoog richting glasvlak.

Verplaats hierna de opstaande rand aan de bovenzijde van het profi el, zover mogelijk onder de voorrand van 

het beglazings- of aanslagprofi el. (zie ook montagevolgorde plaatje 1)

stap 4

Druk nu het profi el neerwaarts, zodanig dat deze rust op de klikblokjes.

Trek nu het profi el tijdens deze aandrukking naar u toe, waarbij als voorwaarde geldt dat deze volkomen haakt 

achter de haken van de klikblokjes. (zie ook montagevolgorde plaatje 2)

stap 5

Zorg dat er spanning blijft op deze inhaking en draai vervolgens de voorrand van het dorpelafdekkende profi el 

neerwaarts.

Tijdens het indraaien dient u het vastklikken van alle klikblokjes duidelijk te horen, als zekerheid voor een 

totale bevestiging en ondersteuning. (zie ook montagevolgorde plaatje 3 en 4)

stap 6

Nu de plaatsing is verricht kunt u het dorpelafdekkende profi el door zijwaartse schuiving nog iets corrigeren.

Dit om het profi el goed in het midden van het kozijn gepositioneerd te krijgen.

Montagevolgorde
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BUVA® DPS - dorpelafdekkende profi elen
DPS 700

Besteksblad DPS 700

Besteksblad
Groep: DORPELAFDEKKEND PROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN

Dorpelafdekkend profi el
Aluminium dorpelafdekkend profi el voor houten kozijnen
Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv
Type: BUVA DPS dorpelafdekkende profi elen met bijbehorende montageblokjes.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur

Toepassing: ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels voor glas, deuren, draairamen, valramen en draaikiepramen.
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BUVA® DPS - buitenbeglazingsprofi elen
DPS 300

 

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk
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BUVA® DPS - buitenbeglazingsprofi elen
DPS 300

Inleiding DPS 300

BUVA aluminium DPS-buitenbeglazingsprofi elen
Door toepassing van BUVA’s aluminium DPS-buitenbeglazingsprofi elen is men direct al voorzien van dorpelafdekkende profi elen. 
Deze profi elen hebben nl. een dubbele functie, dorpelafdekken en beglazen in één. 
Dit zorgt voor een langere levensduur van het liggende houtwerk.
Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, 
zie hiervoor ook de algemene inleiding op pag. 3. 
De DPS-buitenbeglazingsprofi elen zijn eenvoudig te monteren door gebruik te maken van de bijbehorende kunststof klikblokjes 
en worden zonder kit of kopschotten geplaatst.
De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal
Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6. 
Dit staat voor zeer taai, sterk, goed bewerkbaar en 
corrosiebestendig.

Bewerkingen
Na de bestelling worden de aluminium 
buitenbeglazingsprofi elen volgens BUVA-specifi caties bewerkt.

Opslag en Transport
De aluminium buitenbeglazingsprofi elen dienen bij opslag en 
transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage
Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie
Voor Sterkte en Stijfheid is de maximale Klasse 5A (2000/3000 
Pa) behaald, conform NEN-EN 12210/12211.

KOMO
Voor de BUVA DPS-profi elenreeks is door SKH (Stichting 
Keuringsbureau Hout) een KOMO-certifi caat verleend. 
Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie
BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging
Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met 
milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), waarna u het 
aluminium vervolgens naspoelt met ruim water.
Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen
Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling
Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden 
opgegeven:

Profi ellengte= F-(2x4 mm)
Keepmaat= nvt
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BUVA® DPS - buitenbeglazingsprofi elen
DPS 300

Profi eloverzicht DPS 331 t/m 371

Profi el Klikblokje voork. koz./voork. vlakvull.

DPS 331 55.32.009 18 t/m 27 mm

DPS 341 55.32.009/55.34.009 28 t/m 37 mm

DPS 341E 55.32.009/55.34.009 33 t/m 41 mm

Profi el Klikblokje voork. koz./voork. vlakvull.

DPS 351 55.34.009 42 t/m 47 mm

DPS 361 55.34.009 48 t/m 57 mm

DPS 371 55.34.009 58 t/m 67 mm

*  Hiervoor geldt: alleen tweede schroef plaatsen als voorzijde kozijn tot hart 

schroef minimaal 8 mm is.
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BUVA® DPS - buitenbeglazingsprofi elen
DPS 300

Plaatsingsvoorschrift DPS 300

Plaatsing:
- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm
- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium buitenbeglazingsprofi el dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
-  De klikblokjes te verdelen volgens bovenstaande tekening en tijdens het voorboren en het bevestigen deze goed vlak en haaks aandrukken.
- De klikblokjes te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25 mm.
-  Het dorpelafdekkende buitenbeglazingsprofi el dient vanuit het midden te worden geplaatst en goed op de klikblokjes te worden aangedrukt, 

waarbij het vastklikken te horen moet zijn.
- Voor de wijze van monteren (inklikken) van dit afdekprofi el, zie montagevolgorde op pagina 15.
- Het beglazen dient te geschieden volgens de geldende eisen en normen.

Opm.: Bij lengten langer dan 2500 mm dient men contact op te nemen met BUVA
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BUVA® DPS - buitenbeglazingsprofi elen
DPS 300

Plaatsingsinstructie DPS 300

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven maten volgens opgegeven specifi caties juist zijn.

stap 2

De klikblokjes dienen op een schone onderdorpel te worden verdeeld, zie hiervoor het plaatsingsvoorschrift.

De klikblokjes behoren bij het voorboren en het monteren goed vlak en haaks op de kozijnsponning en tegen het glasvlak 

te worden aangedrukt.

De klikblokjes dienen te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25mm.

stap 3

Pak het buitenbeglazingsprofi el en ontvet de achterzijde van de opstaande fl ens voor opname van beglazingsband. 

Plak het beglazingsband in rechte lijn op het profi el.

Voor het juist positioneren dient u de bovenzijde van het beglazingsband tot aan de markeringsrib 

op de fl ens te laten komen.

stap 4

Verplaats na het plakken van dit band het profi el juist boven de klikblokjes met het beglazingsband tegen het glasvlak. 

Het profi el mag hierbij enigszins worden gekanteld. (zie ook montagevolgorde plaatje 1)

stap 5

Positioneer nu het profi el en verdeel deze evenredig.

Verplaats nu het profi el zover neerwaarts, dat de indrukrib van het profi el rust op de indruksparing van de klikblokjes. 

Druk nu het profi el stevig in de klikblokjes. (zie ook montagevolgorde plaatje 2)

stap 6

De plaatsing is nu verricht en het afkitten kan beginnen. 

Het afkitten dient tegelijk met het kitwerk van het glasvlak te worden meegenomen. 

Zie voor het afkitten ter plaatse van de kozijnstijlen, het plaatsingsvoorschrift (zie ook montagevolgorde plaatje 3).

Montagevolgorde
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BUVA® DPS - buitenbeglazingsprofi elen
DPS 300

Besteksblad DPS 300

Besteksblad
Groep:  BUITENBEGLAZINGSPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN MET DORPELAFDEKKENDE FUNCTIE

Beglazingsprofi el
Aluminium dorpelafdekkend beglazingsprofi el voor houten kozijnen met buitensponning
Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv
Type: BUVA DPS dorpelafdekkend buitenbeglazingsprofi el met bijbehorende montageblokjes.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur.

Toepassing: ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels met vaste buitenbeglazing.
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BUVA® DPS - binnenbeglazingsprofi elen
DPS 200R

 

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

afgebeeld: DPS 201R
in combinatie met DPS 700
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BUVA® DPS - binnenbeglazingsprofi elen
DPS 200R

Inleiding DPS 200R

BUVA aluminium DPS-binnenbeglazingsprofi elen
Door toepassing van BUVA’s aluminium DPS-binnenbeglazingsprofi elen is het mogelijk dorpelafdekkende profi elen toe te passen 
(naderhand plaatsen van de dorpelafdekkende profi elen is ook mogelijk).
Dit voor een langere levensduur van het liggende houtwerk.
Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie hiervoor 
ook de algemene inleiding op pag. 3
De DPS-binnenbeglazingsprofi elen hebben een hieldichting waardoor het profi el kitloos in de sponning kan worden geplaatst.  
Dit zorgt voor een forse besparing in montagetijd.
De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal
Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6. 
Dit staat voor zeer taai, sterk, goed aanlasbaar, goed 
bewerkbaar en corrosiebestendig.

Bewerkingen
Na de bestelling worden de aluminium 
binnenbeglazingsprofi elen volgens BUVA-specifi caties 
bewerkt.

Opslag en Transport
De aluminium dorpelafdekkende profi elen dienen bij opslag en 
transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage
Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie
Voor Sterkte en Stijfheid is de maximale Klasse 5C (2000/3000 
Pa) behaald, conform NEN-EN 12210/12211.

KOMO
Voor de BUVA DPS-profi elenreeks is door SKH (Stichting 
Keuringsbureau Hout) een KOMO-certifi caat verleend. 
Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie
BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging
Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met 
milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8),
waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water. 
Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen
Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling
Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden 
opgegeven:

Profi ellengte= F-2   
Keepmaat= ((F-E):2)



BUVA DPS 19

BUVA® DPS - binnenbeglazingsprofi elen
DPS 200R

Profi eloverzicht DPS 201R/DPS 216R/DPS 220R

mm

mm

mm
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BUVA® DPS - binnenbeglazingsprofi elen
DPS 200R

Plaatsingsvoorschrift DPS 200R

Plaatsing:
- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm.
- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium beglazingsprofi el dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
-  Bij plaatsing van het beglazingsprofi el dient het afdichtingsband aan weerszijden te lood omhoog te worden gehouden 

(voor optimale dichting).
-  Het beglazingsprofi el dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en het bevestigen 

goed in de sponning te worden aangedrukt.
-  Het beglazingsprofi el vervolgens te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 mm 

met een minimale hechtlengte van 20 mm.
- Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profi el worden afgesneden.
- Hierna het beglazingsprofi el volgens detail 1 en 2 afdichten met kit.
- Het beglazen en opkitten (tpv de onderzijde van de kozijnstijlen) dient te geschieden volgens de geldende eisen en normen.
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BUVA® DPS - binnenbeglazingsprofi elen
DPS 200R

Plaatsingsinstructie DPS 200R

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven maten volgens opgegeven specifi caties juist zijn.

stap 2

Pak het binnenbeglazingsprofi el en ontvet de achterzijde van de opstaande fl ens voor opname van beglazingsband.

Plak het beglazingsband in rechte lijn op het profi el.

stap 3

Bij afl evering steekt er afdichtingsband aan weerszijden uit het aluminium profi el.

Dit afdichtingsband dient voor het plaatsen omhoog te worden gebogen.

Houd het afdichtingsband vast tijdens plaatsing van het aluminium profi el in de kozijnsponning.

Dit lukt het best door eerst één profi elzijde in de sponning te plaatsen en daarna het profi el “totaal in te draaien”. 

stap 4

Het afdichtingsband is bij juiste plaatsing aan beide zijden tussen de kozijnstijlen en het aluminium profi el geklemd.

stap 5

Het beglazingsprofi el dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst en 

tijdens het voorboren en vastschroeven, goed in de sponning te worden aangedrukt.

Het beglazingsprofi el dient te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 mm 

met een minimale hechtlengte van 20mm. (zie ook het plaatsingsvoorschrift).

stap 6

Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profi el worden afgesneden.

De plaatsing is nu verricht en het afkitten kan beginnen.

Het afkitten dient tegelijk met het kitwerk van het glasvlak te worden meegenomen.

Zie voor het afkitten ter plaatse van de kozijnstijlen, het plaatsingsvoorschrift.
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BUVA® DPS - binnenbeglazingsprofi elen
DPS 200R

Besteksblad DPS 200R

Besteksblad
Groep:  BEGLAZINGSPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN

(GESCHIKT IN COMBINATIE MET DORPELAFDEKKEND PROFIEL)

Beglazingsprofi el
Aluminium binnenbeglazingsprofi el voor houten kozijnen
Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv
Type: BUVA DPS binnenbeglazingsprofi el met hieldichting.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur

Toepassing:  ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels voor glas, panelen of voor plaatsing van 
BUVA-Ventilatieroosters.
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

 

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

afgebeeld: DPS 604R
in combinatie met DPS 700

afgebeeld: DPS 604R met 
ISO-PLUS 2000 Hardglas raam
in combinatie met DPS 700
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Inleiding DPS 600R

BUVA aluminium DPS-aanslagprofi elen
Door toepassing van BUVA’s aluminium DPS-aanslagprofi elen is het mogelijk dorpelafdekkende profi elen toe te passen 
(naderhand plaatsen van de dorpelafdekkende profi elen is ook mogelijk).
Dit voor een langere levensduur van het liggende houtwerk.
Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie hiervoor 
ook de algemene inleiding op pag. 3. 
De DPS-aanslagprofi elen hebben een hieldichting waardoor het profi el kitloos in de sponning kan worden geplaatst.
Dit zorgt voor een forse besparing in montagetijd.
De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal
Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6. 
Dit staat voor zeer taai, sterk, goed aanlasbaar, goed 
bewerkbaar en corrosiebestendig.

Bewerkingen
Na de bestelling worden de aluminium aanslagprofi elen 
volgens BUVA-specifi caties bewerkt.

Opslag en Transport
De aluminium aanslagprofi elen dienen bij opslag en transport, 
droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage
Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie
Voor Winddichtheid en Waterdichtheid is de maximale Klasse  
(650 Pa) behaald.

KOMO
Voor de BUVA DPS-profi elenreeks is door SKH (Stichting 
Keuringsbureau Hout) een KOMO-certifi caat verleend. 
Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie
BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging
Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met 
milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), 
waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water.
Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen
Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling
Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden 
opgegeven:

Profi ellengte= F-2 mm 
Keepmaat= ((F-E):2) 
Stompe deur   
(voordeur)

Profi ellengte= F1
Keepmaat= ((F1-E):2+1 mm)



BUVA DPS 25

BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Profi eloverzicht DPS 604R/DPS 605R
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Profi eloverzicht DPS 607R/DPS 618R

mm

mm
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Profi eloverzicht DPS 608R/DPS 619R

mm

mm
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Profi eloverzicht DPS 610R/DPS 611R

mm

mm
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Plaatsingsvoorschrift DPS 600R

Plaatsing:
- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm
-  Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium aanslagprofi el dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
-  Bij plaatsing van het aanslagprofi el dient het afdichtingsband aan weerszijden te lood omhoog te worden gehouden (voor optimale dichting).
-  Het aanslagprofi el dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en het bevestigen 

goed in de sponning te worden aangedrukt.
-  Het aanslagprofi el vervolgens te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 mm met een minimale hechtlengte van 25 mm.
- Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profi el worden afgesneden.
- Hierna het aanslagprofi el volgens detail 1 en 2 afdichten met kit.
- Bij oplevering mag de afdekfolie van het aanslagrubber worden verwijderd.

geldt tevens voor:
 hogere of bredere profi elen beloopbare profi elen m.u.v. de bevestigingsmiddelen

  beloopbare profi elen
  te bevestigen met
  rvs spaanplaatschroeven
   platkop ø 4 mm met een minimale 

hechtlengte van 25 mm.
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Plaatsingsinstructie DPS 600R

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven maten volgens opgegeven specifi caties juist zijn.

stap 2

Bij afl evering steekt het afdichtingsband aan weerszijden uit het aluminium profi el.

Dit afdichtingsband dient voor het plaatsen omhoog te worden gebogen.

stap 3

Houd het afdichtingsband vast tijdens plaatsing van het aluminium profi el in de kozijnsponning.

Dit lukt het best door eerst één profi elzijde in de sponning te plaatsen en daarna het profi el “totaal in te draaien”. 

stap 4

Het afdichtingsband is bij juiste plaatsing aan beide zijden tussen de kozijnstijlen en het aluminium profi el geklemd.

stap 5

Het aanslagprofi el dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst 

en tijdens het voorboren en vastschroeven, goed in de sponning te worden aangedrukt.

Het aanslagprofi el dient te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 

met een minimale hechtlengte van 25 mm. (zie ook het plaatsingsvoorschrift).

stap 6

Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profi el worden afgesneden.

De plaatsing is nu verricht en het afkitten kan beginnen.

Zie voor het afkitten ter plaatse van de kozijnstijlen, het plaatsingsvoorschrift.

Bij oplevering mag het afdekfolie van het aanslagrubber worden verwijderd.
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BUVA® DPS - aanslagprofi elen
DPS 600R

Besteksblad DPS 600R

Besteksblad
Groep:  AANSLAGPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN

(GESCHIKT IN COMBINATIE MET DORPELAFDEKKEND PROFIEL)

Aanslagprofi el
Aluminium aanslagprofi el voor houten kozijnen
Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv
Type: BUVA DPS aanslagprofi el met hieldichting en aanslagrubber.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur

Toepassing:  ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels voor draairamen, valramen, draaikiepramen en deuren.
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E-mail: info@buva.nl 

www.buva.nl

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
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Vraag de gratis brochure aan

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving 
als uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner 
voor uw projecten. 
BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, 
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA 
kenniscentrum is ondergebracht.
De projectadviseurs van BUVA geven u graag advies op het gebied 
van onder andere: akoestiek, energieprestatie, inbraakpreventie en 
ventilatie. Tevens begeleiden zij uw project van A tot Z.

Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 69 75 00 of kijk op www.buva.nl
Daar vindt u meer informatie over onze producten, dienstverlening 
en themabijeenkomsten.
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