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Brandveiligheid met glas 
  
 

François Pigeolet, Sales Manager BeLux bij Vetrotech Saint-Gobain Benelux, sloot de reeks presentaties af 
met een voorstelling van de brandwerende glasoplossingen van de groep.  
 
Glasoplossingen gebaseerd op de brandklassen E, EW, EI  
De rook- en vlamdichte Pyroswiss oplossing is perfect geschikt voor de brandklassen E30 en E60. Dit speciaal 
geharde glas vanaf 6mm heeft een hoog hardingsniveau en een unieke randbewerking waardoor het bij een 
hoge temperatuur goed weerstand biedt, in structuur doorbuigt en transparant blijft. 
 

Contraflam werd ontwikkeld voor de EI-
brandklasse. Wanneer dit glas aan hoge 
temperaturen wordt blootgesteld, zal het 
aan de brandzijde breken waardoor een gel 
vrijkomt, opschuimt en een thermisch 
isolerende, ondoorzichtige barrière vormt.  
 
Vetrotech gebruikt altijd gehard glas voor 
haar brandwerende oplossingen. Dit maakt 
de productie van grotere volumes mogelijk. 
Het is vijf keer sterker dan gewoon glas en 
biedt minder glasbreukrisico bij installatie 
of tijdens het gebruik. Het glas heeft een 

uitstekende weerstand tegen vocht waardoor het goed toepasbaar is in buitengevels en daken. Het kan 
eveneens gecombineerd worden met verschillende coatings.  
 
Voor gevels heeft Vetrotech het speciaal geharde Vetroflam glas met coating ontwikkeld dat voor een 
beperking van de straling en warmte zorgt. Dit lichte isolerende gevelglas is geschikt voor de brandklassen 
EW30 en  EW60. Een ander type glas voor gevels is de Contraflam Lite, een lichtere versie dan Contraflam 
maar met vergelijkbare eigenschappen. 
 
Brandwerend glas voor diverse toepassingen  
Het gamma brandwerend glas dat Vetrotech in België aanbiedt, en meer en meer met andere functionaliteiten 
wordt gecombineerd (bv. inbraak-, kogel- en explosiewerend), omvat binnen- en buitenoplossingen. 
Voor de binnentoepassingen (deuren en wanden) werden transparante systemen ontwikkeld met glas dat 
alleen boven- en onderaan door een kozijn wordt omvat, zonder verticaal profiel. Deze spelen in op de 
moderne design- en architectuurtrends. Een aandachtstrekker vormen ook de glasvloeren, met bovenaan 
gelaagd glas voor de beloopbaarheid en onderaan Contraflam voor de brandwerendheid. 
De CE-gemarkeerde oplossingen voor buitenschrijnwerk en -deuren zijn volledig getest in aluminium profielen. 
In buitengevels kan het glas gecombineerd worden met screens of lamellen die in de spouw geplaatst worden.  
Ten slotte kunnen ook decoratieve elementen zoals zeefdruk,  digitale printing … op het glas aangebracht 
worden.  
 
Het juiste brandwerende glas voor een bouwproject kiezen? Stel de juiste vragen! 
- Aan welke classificatie moet het glas voldoen:  E (EW)of EI? 
- Hoeveel minuten moet de brandwerendheid bedragen: 30, 60, 90, 120 ? 
- Welk is het type profiel?  
- Wat zijn de gevraagde afmetingen en zijn die getest in combinatie met het profiel? 
- Zijn er bijkomende eisen of verwachting?  doorvalveiligheid, kogelwerend, decoratie, isolatie, akoestisch ? 
- Is het enkel, isolerend, zonwerende glas 
- Gaat het om een horizontale, schuine of verticale toepassing? 
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Een correcte plaatsing van het glas is van cruciaal!  
Het succes van een geveloplossing hangt in grote mate af van een correcte plaatsing. Glas dient als invulling en 
is dus een niet-belastbaar element. Brandwerend glas moet steeds in een gehomologeerd kozijn worden 
geplaatst en voor elke glas-profielcombinatie is het belangrijk om de maximaal geteste afmetingen uit het 
classificatierapport strikt toe te passen, hierbij ook rekening houdend met de ruwbouwconstructie waarin 
getest wordt.  
 
Voor de aansluiting van het glas in de raamprofielen moet de plaatsing van alle onderdelen conform het 
testrapport gebeuren. Dit heeft betrekking op het opspieën van glas, het type bevestiging (nagels, 
schroeven...), de afkitting, de rubbers, ...  Men kan de productcombinatiekeuze profiel-glas maken op basis van 
een Europees classificatierapport, eventueel aangevuld met een andere rapporten (EXAP, ATG Benor) of 
Technische Adviezen en Werfadviezen. 
 
Vetrotech heeft alle installatierichtlijnen in een brochure gebundeld.   

 
De officiële documenten (bv een Europees Classificatierapport) zijn te verkrijgen bij de eigenaars van het 
rapport. Dat kunnen de glasleverancier, de profielfabrikant, de schrijnwerker of een combinatie van houders 
zijn. De verantwoordelijkheid voor een correcte plaatsing ligt bij de plaatser zelf, die in het bezit moet zijn van 
een plaatsingsattest en van alle nodige Europese Classificatierapporten om een project conform de 
regelgeving uit te voeren.  
 
Tot slot, de voornaamste aandachtspunten samengevat 
- Respecteer strikt de inhoud van het classificatierapport! 
- Plaats de stempel steeds onderaan. 
- Vermijd de blokkering van de glasranden om de uitzetting van het glas niet te hinderen bij grote 

temperaturen. 
- Schenk voldoende aandacht aan de volgende aspecten:  plaatsingsrichting (staand/liggend), zijde 

(binnen/buiten) en bevestiging (genagelde of gevezen glaslatten) 
- Gebruik de juist silicone om aantasting van het glas of de gel te vermijden 

 
 


