
Structurele gevelsystemen

MB-SG50
MB-SG50 SEMI
Het MB-SG50 structurele wandsysteem wordt gebruikt om gevels die de indruk 
van een volledig glazen oppervlak geven uit te voeren. Het wordt voornamelijk in 
kantoorgebouwen gebruikt, waar de gevel naast de functionaliteit ook representativiteit 
moet hebben. In het MB-SG50 systeem is het glas aan aluminium modules met een 
speciale structurele silicone bevestigd. De gevelmodules worden in het productieproces 
bereid, wat garandeert de juiste kwaliteit van de componenten en vermindert de 
montagetijd op de bouwplaats. De thermische scheiding in de profielen en de drievoudige 
afdichtingsysteem garanderen een goede isolatie van de constructie en de vereiste 
weerstand tegen het binnendringen van water en lucht. Er is ook een semistructurele 
MB-SG50 SEMI versie verkrijgbaar.• uitstekende visuele effect



TECHNISCHE SPECIFICATIE MB-SG50 / MB-SG50 SEMI

Stijl diepte 85 – 125 mm

Dorpel diepte 45 – 105 mm

Stijlen inertie (lx bereik) 81,06 – 315,40 cm⁴

Dorpels inertie (lz bereik) 35,06 – 166,45 cm⁴

Vullingdikte 28 – 30 mm

TECHNISCHE GEGEVENS MB-SG50 MB-SG50 SEMI

Luchtdichtheid klasse A4, EN 12153:2002U; EN 12152:2002U

Waterdichtheid klasse R7, EN 12155:2002U; EN 12154:2002U

Weerstand tegen windbelasting 1430 Pa
EN 12179:2002U; EN 13116:2002U

1637Pa
EN 12179:2002U; EN 13116:2002U

Thermische isolatie factor individueel berekend

STRUCTURELE GEVELSYSTEMEN / MB-SG50 / MB-SG50 SEMI

• de esthetica en lichtgewicht van de constructie: 
 de vullingen worden gescheiden door een tussenruimte 
 die 16 mm breed is
• de kiepramen veranderen het uiterlijk van de gevel niet
• de gemakkelijkheid om de gevel schoon te onderhouden

FUNCTIONALITEIT EN ESTHETICA
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A L U M I N I U M S Y S T E M E

Het basissysteem MB-SG50 is gebaseerd op met siliconen 
verlijmde beglaasde panelen. Het systeem is voorzien 
van ingelaste thermische isolatie, en een drievoudig 
dichtingssysteem, wat tegelijkertijd een thermische isolatie, 
waterdichtheid en luchtdoorlaatbaarheid garandeert

De MB-SG50 SEMI variant biedt alle belangrijke voordelen van 
structurele beglazing van een gordijngevel, en tegelijkertijd 
biedt het een uiterlijk van een delicaat fotolijstje wanneer van 
buitenaf bekeken.

MB-SG50 MB-SG50 SEMI

dwarsdoorsnede stijldwarsdoorsnede dorpel
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