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Passieve brandveiligheid
Uitdagingen voor de toekomst
ing. Liesbeth Jacobs
liesbeth@firesa.be
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Wat?
Wetgeving en begrippen
Certificatie producten – systemen – plaatsing
Onderhoud en gebruik
Regels van goed vakmanschap & tips
Evolutie & uitdagingen voor de toekomst
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Passieve brandveiligheid - wat

Passive fire protection (PFP)[1] is an
integral component of the components of
structural fire protection and fire safety in
a building. PFP attempts to contain fires
or slow the spread, such as by fireresistant walls, floors, and doors. PFP
systems must comply with the associated
listing and approval use and compliance in
order to provide the effectiveness
expected by building codes. (bron:
Wikipedia)
.. zijn maatregelen die bijdragen tot het
beperken of zelfs het verhinderen van
brand.
.. is de preventieve tak bij een
gestructureerde brandveiligheid.
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Passieve brandveiligheid – wat & hoe
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.. zijn preventieve veiligheidsmaatregelen die voorafgaan aan de brand en
die de brand beperken of uitbreiding van brand verhinderen
•
•
•
•
•

Gebruik van materialen met een goede brandreactie
Compartimentering met brandwerende bouwelementen
Bescherming van dragende structuur van het gebouw
Beveiliging van de vluchtwegen en aanwezigen
Beveiliging van de aanvalswegen van de brandweer

→ alles staat of valt met een goede kwaliteit van de producten en de plaatsing!
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Compartimentering

https://www.youtube.com/watch?v=EmFzO0LIr5I
Brand op 7 juni 2019 bij Jezet Seating in Pelt,
in de opslagloods
Productie en installatie van telescopische
tribunes en stoelen voor theaters, sportzalen en
auditoria
Brandlast: kunststofschuim, hout
500 m² opslagloods gaat in vlammen op – de
kantoorruimtes en productieruimte blijven
gevrijwaard

→ Bewezen efficiëntie van compartimentering
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Producten

Platen (gips, vezelcement, gipsvezel, ...)
Blokken (gipsblokken)
Isolatiematerialen (rotswol, cellenglas)
Verf (endotherm, exotherm)
Spuitmortel (cementbasis, gipsbasis, ..)
Voegmiddelen: acrylaat, silicone, schuim
Brandwerende manchetten
Brandkleppen
Ventilatieroosters
Opschuimende strippen
Brandwerende deuren, poorten en luiken
Inbouwdozen elektriciteit
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Wetgeving

KB BASISNORMEN – eisen op
gebied van grootte van
compartimenten,
structuurbescherming,
compartimentering van
evacuatiewegen, trappenhallen,
enz.
CODEX boek III titel 3 –
risicoanalyse en periodieke
controle en onderhoud
ARAB art. 52 – eisen voor
stookplaatsen, lokalen met
ontvlambare producten
Specifieke eisen in KB’s in functie
van de bestemming van het
gebouw (school, hotel, ..)
8
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KB BASISNORMEN – eisen op
gebied van grootte van
compartimenten,
structuurbescherming,
compartimentering van
evacuatiewegen, trappenhallen,
enz.
CODEX boek III titel 3 –
risicoanalyse en periodieke
controle en onderhoud
ARAB art. 52 – eisen voor
stookplaatsen, lokalen met
ontvlambare producten
Specifieke eisen in KB’s in functie
van de bestemming van het
gebouw (school, hotel, ..)

Bron: Codex boek III titel 3
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KB BASISNORMEN – eisen op
gebied van grootte van
compartimenten,
structuurbescherming,
compartimentering van
evacuatiewegen, trappenhallen,
enz.
CODEX boek III titel 3 –
risicoanalyse en periodieke
controle en onderhoud
ARAB art. 52 – eisen voor
stookplaatsen, lokalen met
ontvlambare producten
Specifieke eisen in KB’s in functie
van de bestemming van het
gebouw (school, hotel, ..)

Bron: ARAB art. 51.1
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Zijn deze begrippen door u gekend en zou je ze kunnen uitleggen?
1.
2.
3.
4.

Ja, allemaal!
Slechts een beperkt aantal.
Het merendeel maar niet allemaal.
Ik ken hier echt niets van.
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Brandreactie vs brandweerstand
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Brandweerstand
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Brandreactie volgens EN 13501-1

Bron: WTCB
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Brandreactie: wettelijke eisen

Zalen
Evacuatiewegen en trappenhuizen
Technische lokalen
Parkeergarages
Keukens
Liftkooien
Zalen
Verlaagde plafonds
Verhoogde vloeren
Gevelbekledingen
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Brandreactie: wettelijke eisen

Bouwproducten in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden (“end use conditions”)
met inbegrip van onderliggende lagen en bevestigingswijzen
Voorbeeld:
• Staal (bekleding sandwichpaneel): A1
• Sandwichpaneel met rotswol: A2-s1, d0
• Sandwichpaneel met PUR: C-s3, d0
De onderliggende lagen moeten niet beoordeeld worden
als ze beschermd worden door een bouwelement
met een brandbeschermingsvermogen K
(volgens NBN EN 13501-2).

•

•

Bron: Rockwool
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Aantonen van brandreactie

De brandreactie van een bouwproduct in zijn uiteindelijke
toepassingsvoorwaarden kan aangetoond worden door:
• Het CE label
• Een classificatiedocument opgesteld door een geaccrediteerd instituut op
basis van:
•
•

Proeven volgens EN
Analyse van beproevingsresultaten

• De informatie bij een Benor- en/of ATG-goedkeuring
18
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Brandweerstand volgens EN 13501-2
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Compartimentering
Structuurbescherming
Technieken en doorvoeringen

Windsor Tower (Madrid) 2005

Tessitura Rovereto (Italië)
19
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Brandweerstand volgens EN 13501-2
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Brandwerende deuren en poorten
• Brandwerende buitendeuren en industriële poorten: EI1 + CE markering
verplicht (sinds nov. 2019)
• Brandwerende binnendeuren en geautomatiseerde deuren: zowel Rf als
EI1 zijn mogelijk (tot juli 2022) - CE markering is nog niet mogelijk
aangezien de productnorm nog niet verschenen is.
Brandstabiele plafonds
• Aantonen brandweerstand volgens NBN 713-020 .
Er bestaat geen overeenkomstige Europese
classificatie.
21
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Brandweerstand: wettelijke eisen

K.B. 12/07/2012
Structurele elementen
Algemeen
Daken
1 bouwlaag
Ondergronds
Type I
Type II
Tussen compartimenten Wanden
1 bouwlaag
Evacuatiewegen

Deuren
Wanden
Deuren
Verlaagde plafonds

Lokalen met
nachtbezetting

Wanden
Wanden 1 bouwlaag

Trappenhuizen

Deuren
Wanden

Buitentrappenhuizen

Deuren
Trappen

LG
MG
HG
R 60
R 60
R 120
R 30
R 60
R 120
R 30
R 60
R 120
R 120
EI 60
EI 60
EI 120
EI 30
2 x EI1 30
2 x EI1 30
EI1 30
EI 30*
EI 30* / 60
EI 30 / 120
EI1 30*
EI1 30
EI1 30 / 60
R 30 / EI 30
R 30 / EI 30
R 30 / EI 30
E 30 (25 m)
E 30 (25 m)
E 30 (25 m)
EI 60
EI 60
EI 60
EI 30
EI1 30
EI1 30
EI1 30
EI 60
EI 60 / EI 120
EI 120
EI1 30
2 x EI1 30
EI1 30
R 30
R 60
R 60
R 0 (en brandreactieklasse A1)

Voorbeeld
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Brandweerstand: hoe aantonen

De brandweerstand van een bouwelement kan worden aangetoond door:
• Het CE label
• Een classificatiedocument opgesteld door een geaccrediteerd instituut op basis van:
• Proeven volgens EN

•
•
•

•

Proeven volgens de normen van andere lidstaten indien equivalent

•

Een evaluatie op basis van proeven of berekeningen

Een door de overheid erkende berekeningsmethode – Eurocode tabellen
Informatie afkomstig van een Benor/ATG-attest
Proefverslagen volgens NBN 713.020  tot 1 december 2016 of voor renovaties zonder
omgevingsvergunning of voor beperkte toepassingen (brandstabiele plafonds)
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Brandweerstand: voorbeeld
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Brandreactie vs brandweerstand
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Vermijd foutief gebruik van terminologie !!

Brandweerstand
Temperatuur

Fully developed fire
Extinguishing

Lack of oxygen

Brandreactie
Growth

I

Inflame

II

III
Air supply

IV

Time

© Firesa bvba
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Producten

Systemen
ETA

Plaatsingsbedrijven

Classificatierapport
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Vrijwillige controle
ontwerp & uitvoering
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• Controle op goede uitvoering?
•

•
•
•

Niet voorzien in certificatie van producten, systemen en plaatsingsbedrijven
dus nog steeds géén garantie op een correcte uitvoering
Verantwoordelijkheid van de architect?
Verantwoordelijkheid van de plaatser (voor zijn gedeelte)  conformiteitsattest van de uitvoering
Vanzelfsprekender voor actieve brandveiligheid (sprinklers, detectie, …)
wegens externe controles, beschreven in normen

• Vrijwillige controle op ontwerp en uitvoering
zijn sterk aangewezen voor passieve brandveiligheid
•
•
•

Vertrouwen is goed,
controle beter?

Door externe geaccrediteerde keuringsorganismes (Seco, Vinçotte, Anpi, …)
Door onafhankelijke experts
Door fabrikanten
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Conformiteit producten/systemen
POLL

Als mijn taak erin zou bestaan de compartimentering
hiervan te herstellen, dan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.. weet ik perfect met welke materialen en hoe dit moet gebeuren
.. vraag ik advies aan de architect
.. vraag ik advies aan een (gespecialiseerd) studiebureau
.. contacteer ik een fabrikant
.. vraag ik een aannemer die het moet oplossen
Ik kom hier nooit mee in aanraking.

28
Bron: Vlampuntadvies
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Conformiteit producten/systemen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke brandweerstand is er vereist? Compartimentering?
Kunnen we aansluiten op de bestaande deur/wanden?
Hoe gaan we de opening dichtmaken / wandtype?
Met welk product kunnen we de leidingen conform afdichten?
Is dat product (4) conform met de gekozen wand (3)?
Is de brandwerende deur getest in de gekozen
wand? Is zijn brandweerstand nog gegarandeerd?
7. Check classificatiedocument(en) met
de uitgevoerde werken
8. Vraag het conformiteitsattest van de installateur !
29
Bron: Vlampuntadvies
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Onderhoud en gebruik

Passieve brandbescherming is een beschermingsmiddel tegen brand en moet
minstens één keer per jaar gecontroleerd worden, tenzij strenger wordt
voorgeschreven door de fabrikant of installateur.
Gebreken dienen onmiddellijk hersteld te worden.

Bron: Codex boek III titel 3
Bron: 30
Firesa
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Onderhoud en gebruik
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Doe minstens jaarlijks een uitgebreide
controleronde in uw gebouw(en).
•
•
•
•

•
•
•

Zijn alle brandwerende deuren gesloten?
Zijn er nog doorvoeringen die niet afgedicht zijn?
Zijn de deuren nog in goede staat?
Sluiten alle zelfsluitende inrichtingen nog
(brandkleppen,
brandwerende deuren met magneetcontacten,
poorten)?
Check tijdens/na een evacuatieoefening!
Zijn er geen brandwerende platen beschadigd?
Vertoont de brandwerende verf geen blazen?
…?
Bron: 31
Firesa
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Regels van goed vakmanschap - tips

•

Zorg voor een duidelijk compartimentsplan met aanduiding van de brandweerstand(en).
Een compartimentsplan zou onderdeel moeten uitmaken van het brandpreventiedossier (Codex)!

•

Verzamel alle attesten en certificaten van brandwerende producten en systemen toegepast in uw
gebouw. Vroeg of laat heeft u ze nodig om voor te leggen aan bevoegde instanties.

•

Laat brandwerende doorvoeringen afdichten door specialisten.

•

Consulteer vakliteratuur bij twijfel: Fireforum magazine, Technische Voorlichtingen van het WTCB, ..
Informeer u goed!

•

Doe beroep op specialisten zoals WTCB, ISIB, PFPA - fabrikanten, ANPI, Firesa, ..

•

Vraag eens aan iemand anders om controlerondes te organiseren – uw verzekeraar, de brandweer,
een collega van een andere site, fabrikanten, externe controlebureau’s, ..
32
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Regels van goed vakmanschap - tips

Identificeer uw passieve brandveiligheidsproducten en –systemen.
Scheidingswand showroom – werkplaats garage

Scheidingswand

REI
EI 60

Type
Metal stud wand

Merk
Gyproc MS100

Product
Gyproc Rf
2 x 12,5 mm

Attest
ISIB xxx

Deur 01

EI1 30

Enkele deur
Dubbele deur
Brandwerend glas
Brandklep
Brandklep

Rf-Technologies

CR60

xxx

Doorvoering A

EI1 30
EI 60
EI 60 (ve i ↔ o) S (500 Pa)
EI 60 (ve i ↔ o) S (500 Pa)
EI 60

xxx
Soudafoam-FR
xxx
Pyrobel 25
CR60

ATG xxx

Deur 02
Raam
Kanaal verse lucht

De Coene
Soudal
Heinen
AGC
Rf-Technologies

Elektrische kabels

Promat

Doorvoering B

E 60

Gasleiding

/

PROMASTOPCB CC
mortel

Doorvoering C
Inbouwdoos

EI 60
EI 60

PVC buis
Elektriciteitsdoos

Hilti
Helia

CFS-C P
HWD 90

Class.
rapport xxx
Typeoplossing
bijlage 7
ETA nr. xxx
ETA nr. xxx

Kanaal afvoerlucht

ATG xxx
xxx
xxx

Voorbeeld – merk- en productnamen louter ter info

Compartimentswand
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Evolutie en uitdagingen

Creatieve & correcte oplossingen
Energy storage systems
Rookdichtheid
Fire Safety Engineering
Interactie met actieve brandveiligheid
Nieuwe bouwmethoden: houtskelet – CLT – gevels!

34

34

17

16/12/2020

Congress 2020

Creatieve & correcte oplossingen

• Realiteit vs geteste producten/systemen
•
•
•
•

Combinatie van verschillende producten in één toepassing
Andere eisen naast brandveiligheid
Randvoorwaarden
Afmetingen

• Zoeken naar creatieve oplossingen ..
•
•
•

Maar onderbouwd!
Met kennis van zaken
Werfgebonden beoordelingen
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Bron: FPC Risk newsletter nr. 29, december 2019

Energy storage systems
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Rookdichtheid
voor

• In BE: enkel sassen traphallen hoge gebouwen
• Verzekeringssector: positieve invloed
van goede compartimentering maar toch
rookschade

tijdens
brandtest
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Fire Safety Engineering

• Natuurlijke brandcurves
• Kritieke staaltemperaturen
• Eindige elementensimulaties

→ op malisa es
→ via afwijkingscommissie FOD BIZ
38
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Interactie met actieve brandveiligheid
Congress 2020

• Reeds aanwezig in o.a.
•
•

bijlage 6 – Industriegebouwen
bijlage 5 – brandreactie eisen (branddetectie)

• Onderzoek naar interactie

bv. sprinkler  verminderde brandweerstand

• Brandveiligheidsniveau van een gebouw wordt
bekomen door combinatie van
actieve en passieve systemen
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Nieuwe bouwmethoden

Houtskelet
Staalskelet
CLT
Gevelsystemen – vernieuwde wetgeving op komst
…

40 Etex
bron:
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BACK TO BASICS
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• Garantie op goede plaatsing
• Correct gebruik tijdens de levensduur

41

41

Congress 2020

Dank voor uw aandacht!

ing. Liesbeth Jacobs
liesbeth@firesa.be
0475/930.957
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