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Stappenplan montage:

Controleer altijd eerst de staat van de geveldragers vóór de montage, de zink- 
en eventuele coatinglaag moeten onbeschadigd zijn. Verwerk in geen enkel geval beschadigde of getorste elementen. De 
geveldragers moeten op een veilige en beschutte plaats (schoon en zandvrij) opgeslagen worden. 

Verwerkingsadvies Scaldex SUMO geveldrager
De Scaldex SUMO geveldrager is de nieuwste 3D verstelbare geveldrager van Leviat voor de opvang van uw
gevelmetselwerk en is getest volgens de geldende productnorm EN 845-1 en beproevings norm NEN-EN 846-10. 

Om gemakkelijk de onregelmatigheden in de achterliggende (beton)structuur te kunnen opvangen kan ons stelschroef 
systeem een extra diepteregeling van 20 mm bieden. Door middel van het vergrote contactoppervlak worden de 
spanningen in de achterliggende constructie ter plaatse gereduceerd. 

De stelschroef zorgt samen met de verticale regeling (20 mm naar boven en 20 mm naar beneden) en een horizontale 
regeling (13 mm naar links en 13 mm naar rechts) vanaf de verankering tot aan de zijkant van de console voor een 
optimale 3D regeling. 

Voor de garantie is het vereist dat onderstaande verwerkingsadviezen toegepast worden.
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OPBOUW CONSOLE

1. Moer

2. Sluitring

3. Anker

4. Klemsluitplaat

5. Thermoshim 2 of 6 mm

6. Stelschroef

7. Regelplaat

vóór de montage, de zink- 
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Leviat, en dient

Leviat als dit niet mogelijk

Leviat als dit niet
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Ter plaatse van geveldragers tegen een kanaalplaatvloer moet de geveldrager verankerd 
worden met kanaalplaatstrips, zie verwerkingsvoorschriften kanaalplaatstrip voor meer 
informatie en plaatsingsvoorschriften. 

De Scaldex SUMO geveldragers van Leviat worden standaard geleverd met thermoshim 
isolatieplaatjes. De Thermoshims hebben een dikte van 2 mm of 6 mm en een hoogte van 180 
mm of 240 mm, standaard leveren wij Thermoshims van 2 mm met de juiste hoogte voor de 
geveldragers. 

De Scaldex THERMOSHIMS verminderen het warmtetransport tussen de console en de 
achterliggende draagconstructie. De Scaldex THERMOSHIM is vervaardigd uit een duurzame 
kunststof met een hoge druksterkte en een lage warmtegeleidingscoë�  ciënt wat zorgt voor 
een verbeterde energie-e�  ciëntie van het gebouw. 

Bij one� enheden of afwijkingen van de spouwbreedte is het nodig dat de ruimte tussen de 
console en achterliggende draagconstructie uitgevuld wordt d.m.v. vulplaten. Bij gebruik van 
m12 ankers mag er maximaal 6 mm extra uitgevuld worden en bij m16 ankers maximaal 8mm 
extra, mocht dit meer zijn dan altijd in overleg met Leviat! 

Zorg ervoor dat de toegepaste THERMOSHIM isolatieplaatjes de juiste afmetingen hebben 
zodat ook de onderzijde van de console altijd ondersteund is conform detail werkboek Leviat.

In verband met mogelijke beschadigingen geveldragers graag op een droge plaats los van de grond opslaan. Verzinkte 
geveldragers alleen stapelen als ze schoon/ zandvrij zijn. Gecoate geveldragers altijd afstapelen en opstapelen (mits er 
vilt tussen zit) en niet op/ afschuiven. 

Het maken van dilataties in het metselwerk dient altijd in overleg met Leviat te gaan. 

De geveldragers zijn in vele varianten leverbaar, denk bijvoorbeeld aan een hoeklijn met spouwafsluiting voorzien van 
perforatie tbv de ventilatie. 

Leviat maakt in overleg met de aannemer een projectwerkboek en kan het maatwerk in CAD (3D & BIM) aanleveren, 
voor meer mogelijkheden zie www.scaldex.nl 
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