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Brandwerend aluminium schrijnwerk 
  
 
Henk Janssens, commercieel verantwoordelijke van aluminiumsystemenproducent ALUPROF, zoomde in zijn 
uiteenzetting in op aluminium als brandwerend materiaal, plaatsings- en onderhoudsadviezen, case studies en 
tips & tricks.  

ALUPROF produceert raam- en deuraluminiumsystemen die door de uitvoering van de verschillende 
inbouwelementen bijdragen tot de brandveiligheid in gebouwen. Het bedrijf geeft zijn profielen extra 
versterking door het gebruik van brandwerende (keramische) inserts, kits, zweltapes,.... Voorts besteedt het 
veel aandacht besteed aan de onderaansluitingen (klassieke borsteldichting, vaste onderregel, de valdorpel) 

en spelingen.  

 
In een reeks plaatsingsadviezen voor 
brandwerende deuren- en ramen zette Henk 
Janssens, afhankelijk de situatie (binnen, 
buiten, in gordijngevel) en de 
brandwerendheidsklasse (EI130 / EI160) de 
voornaamste aandachtspunten op een rij, met 
name over de brandprestaties en densiteit 
van de wanden, het gebruik van rotswol als 
brandwerende isolatie, het type ankers en 
hun bescherming, enz. 

Hij benadrukte de positie van brandwerende beglazing, die altijd aan de binnenzijde wordt geplaatst in 
combinatie met de dubbele beglazing. Inox clipsen houden de ruit op haar plaats op het moment van een 
brand. 
 
Daarnaast wees hij op het belang van de spelingen bij onderaansluitingen die conform moeten zijn met de 
brandtest en vlakke vloeren vergt. 
Voor toepassingen in gordijngevels waarschuwde hij ervoor om geen verschillende systemen dooreen toe te 
passen. Een brandwerende gevel moet getest zijn met een brandwerende deur van dezelfde 
systeemleverancier. 
De glascalage op de werf is een delicate zaak gelet op het hoge gewicht van brandwerende beglazing. Glas dat 
een uur brandweerstand vereist, heeft een aanzienlijke dikte van 25 tot 27mm, al een pak meer dan de 16mm 
van glas met 30 minuten brandweerstand. Voor glascalage moeten overigens keramische en geen kunststoffen 
materialen worden gebruikt. 
Ten slotte is het van belang om de compatibiliteit van de beglazing (en zijn afmetingen) met het profielsysteem 
volgens de classificatierapporten of Benor/ATG te respecteren. Er wordt eveneens aangeraden om al in de 
studiefase de comptabiliteit tussen beslagkeuze en profielensysteem te laten nakijken en bevestigen door 
betrokken partijen. Bij oplossingen op maat dient in het bijzonder de kinematica te worden  geanalyseerd. 
 
Vervolgens ging de spreker in op aantal case studies uitgelegd (brandwerende buitendeur EI1 60, 
brandwerende binnendeuren EI1 30, ramen en deuren in de natte zones van zwembaden,...) die in de 
documentatie kunnen worden geraadpleegd.  
  
Voor de onderhoudsvoorschriften verwees hij naar hoofdstuk 15 van het FAC-handboek met kwaliteitseisen en 
adviezen. 
  
Henk Janssens eindigde zijn presentatie met een aantal sales en projectmanagementtips, m.b.t. brandwerende 
deuren die we u tevens laten ontdekken in de documentatie.  


