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FAC-thema-avond Brandwerendheid – 2 februari 2021 
 
 
Spectaculaire branden in 
torengebouwen zorgden er het 
afgelopen decennium voor dat 
overheden en betrokken actoren 
(aannemers, producenten, leveranciers 
…) in Europa en daarbuiten de 
geldende brandvoorschriften aan een 
grondige evaluatie onderwierpen. De 
zware slachtoffertol en grote materiële 
schade van de verwoestende brand in 
de Londense Grenfell Tower in 2017 
bracht dit proces in een 
stroomversnelling.  

Omdat brandwerendheid een cruciaal aandachtspunt is voor aluminium schrijnwerk- en gevelconstructeurs, 
organiseerde FAC op 2 februari een digitale thema-avond over dit onderwerp. Het was overigens een 
gelegenheid om de herziene eisen van het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ toe te lichten. De publicatie van dit KB wordt 
verwacht in het najaar van 2021 om midden 2022 in voege te treden.  

FAC had voor de thema-avond vier sprekers uitgenodigd.  
Edwin Van Wesemael van het ISIB (Hoe brandwerendheid van bouwelementen aantonen?) en Sven Eeckhout 
van het WTCB (Brandveilige gevels: nieuwe regelgeving) namen het theoretische gedeelte voor hun rekening. 
Henk Janssens van systeemleverancier ALUPROF en François Pigeolet van de glasgroep Vetrotech Saint-Gobain 
gaven een overzicht van brandwerende toepassingen van aluminium en glas voor de bouwsector.  

 

Hoe brandwerendheid van bouwelementen aantonen? 
  
 
ir . Edwin Van Wesemael van ISIB  
(Instituut de Sécurité Incendie – 
Instituut voor Brandveiligheid) 
beet de spits af met een 
uiteenzetting over hoe 
brandwerendheid van 
bouwelementen via de 
basisnormen dienen te worden 
aangetoond.  

Weerstand tegen brand is het 
vermogen van een bouwelement 
om gedurende een bepaalde 
termijn aan een aantal minimum 
eisen/prestaties te voldoen op het vlak van draagvermogen, vlamdichtheid en/of thermische isolatie zoals 
gespecifieerd in een gestandaardiseerde brandweerstandsproef. De hiervoor vermelde Basisnormen voor de 
Preventie van Brand en Ontploffing (KB van 07/07/1994 gewijzigd door het KB van 12/07/2012) en een aantal 
andere wetteksten schrijven voor welk gedrag een bouwelement bij brand moet vertonen in functie van de 
kenmerken van het gebouw (hoogte, gebruikstype). Dit brandgedrag is gekwantificeerd door een Europees 
classificatiesysteem of een Belgisch voor enkele specifieke gevallen.  
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De Europese klassering van brandwerendheid vertrekt vanuit  vier basiscriteria. 
• Het R-criterium (draag- of stabiliteitscriterium) is uitsluitend op structurele (dragende) elementen van 

toepassing en geeft het draagvermogen van deze elementen weer als ze gedurende een bepaalde tijd aan 
vuur worden blootgesteld. 

• Het E-criterium (vlamdichtheid van een bouwelement) heeft betrekking op de aanwezigheid of het 
verschijnen van openingen waarlangs rookgassen naar aanpalende compartimenten kunnen ontsnappen 
en zo de brand mogelijks verspreiden. 

• Het I-criterium (de thermische isolatie) is het vermogen van een scheidend element om de doorgang van 
warmte tegen te houden. Volgens dit criterium moet de gemiddelde temperatuurstijging < 140 graden en 
de maximale temperatuurstijging <180 graden. Voor deuren geldt een uitzondering. Hier hanteert men de  
I2 standaard procedure (temperatuurstijging < 180°C op de vleugel en < 360°C voor omlijsting) of de I1 
supplementaire procedure (< 180°C op de vleugel en < 360°C voor omlijsting).  

• Het W-criterium heeft betrekking op de straling die gemeten vanop 1 m afstand van het proefelement kleiner 
dan 15 kW/m2 moet zijn. 

De Europese klassering gebeurt dan door een combinatie van bovenstaande criteria op basis van de vereiste 
eigenschappen, aangevuld met de classificatietijd in minuten.  EI60 is bijvoorbeeld ‘niet dragend, vlamdicht en 
isolerend gedurende 60 minuten’. Deuren vormen een speciaal element, waarbij men voor de klassering de 
(gecombineerde) criteria EI1, EI2, EW en E hanteert.  

In Belgische wetgeving was de brandwerendheid eenvoudiger uitgedrukt, namelijk met Rf (résistance au feu) 
getest op basis van de NBN 713.020, waarbij gelijkaardige criteria (stabiliteit, vlamdichtheid en thermische 
isolatie) werden beoordeeld gedurende een bepaalde tijd.  Deze Belgische norm was geldig tot 1 december 
2016, en nog steeds van toepassing voor gebouwen waarvoor de vergunning vóór die datum werd afgeleverd. 
Brandwerende deuren vormen eveneens een uitzondering waarvoor de Belgische norm geldig blijft tot 1 juli 
2021. 

Brandwerendheid aantonen via CE-markering 

Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de 
Europese Economische Ruimte. 

Het KB ‘Basisnormen’  van 2007 verwijst naar de CE-markering voor het aantonen van brandwerendheid. Een 
CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de 
Europese Economische Ruimte. 

Scenario 1: er is een CE-markering  
Het aantonen van brandwerendheid via de CE-markering is mogelijk voor producten waarvoor een 
geharmoniseerde productnorm bestaat. Die norm wordt gepubliceerd in de Official Journal of the European 
Union, en voorziet een overgangsperiode en een verplichte toepassing.  
Daarnaast bestaat er ook een vrijwillige CE-markering op basis van het EAD (European Assessment Document) 
dat de basis vormt voor het ETA (European Technical Assessment). Deze assessment wordt afgeleverd door de 
fabrikant en is in principe niet verplicht (behalve in een aantal Europese landen waar de ETA verplicht wordt 
als hij beschikbaar is). Een fabrikant met een ETA moet wel voldoen aan een verplichte CE-markering.   

Wanneer een product CE-gemarkeerd is, dient de fabrikant een prestatieverklaring (Declaration of 
Performance, kortweg 'DoP') af te leveren, als basis om de brandwerendheid van een product te bepalen. In 
de prestatieverklaring beschrijft de fabrikant aan welke essentiële eigenschappen het product beantwoordt en 
aan welke relevante productkenmerken van de ZA bijlage van de productnorm wordt voldaan.  

De fabrikant heeft ook nog een aantal andere verplichtingen. Zo moet hij een CE-label op het product of op de 
verpakking aanbrengen, dat de gedeclareerde prestaties vermeld en overeenstemt met de prestatieverklaring. 
Voorts moet de fabrikant aan de gebruiker verplichte documentatie over het product afleveren met plaatsings-
en onderhoudsvoorschriften.  
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Scenario 2: er is geen CE-markering 
Bij gebrek van een CE- markering zijn er een aantal alternatieven om brandwerendheid aan te tonen.  

Dat kan in eerste instantie een classificatierapport zijn dat wordt door middel van een beproeving volgens 
Europese normen door een ISO 17025 geaccrediteerd labo in Europa of de Europese vrijhandelszone wordt 
afgeleverd. Het rapport kan ook worden afgeleverd op basis van EXAP-rapporten (Extended Application – met 
een uitgebreid toepassingsdomein) en aan de hand van een analyse van proefverslagen.  Een 
classificatierapport bevat een beschrijving van het toepassingsdomein van het proefelement en de 
klasseringen die ervoor verkregen zijn.  

Een tweede mogelijkheid is een berekening van de brandwerendheid volgens één van de goedgekeurde 
methodes, die werden gepubliceerd in het Ministerieel Besluit (MB) van 2013. Het uitgangspunt is dat men 
voor de berekening altijd een standaardbrandkromme hanteert. Voorts wordt er verwezen naar de Eurocodes 
die de manier bepalen waarop de belasting op constructies en in geval van brand moet worden berekenen. In 
het MB is er een model van berekeningsnota opgenomen. 

De derde alternatief voor het aantonen van brandwerendheid bestaat erin om na te gaan of er in een 
technische goedkeuring (BENOR en/of ATG in België of een gelijkwaardige beoordeling uit een ander EU of 
EFTA land) een brandwerendheidklassering wordt aangetoond. 

Ten slotte is een beproevingsverslag volgens de NBN 713.020 (Belgische Rf klassering) ook toegelaten tot het 
einde van de co-existentieperiode voor producten waarvoor een productnorm in overgangsfase is. De 
geldigheid van deze Belgische rapporten zal uiterlijk op 1 juli 2022 eindigen ; de officiële correcte datum zal 
bekend zijn na de publicatie van het herziene KB ‘Basisnormen’ (voorzien in het najaar van 2021). 

In onze Belgische wetgeving hebben brandwerende deuren een speciaal statuut aangezien er naast de 
brandwerendheid een aantal bijkomende prestaties, op basis van Europese proeven, moeten kunnen worden 
aangetoond. Zo moeten deuren qua afmetingen, vlakheid en mechanische prestaties klasse 2 behalen; en 
klasse 4 voor mechanische duurzaamheid (50.000 cylci).  Hun prestatiebestendigheid moet bovendien 
gecertificeerd worden volgens systeem 1, waaraan BENOR of ATG voldoen.  

 
  
Brandveilige gevels: nieuwe regelgeving 
  
 

Sven Eeckhout, Senior Projectleider bij 
de Afdeling Akoestiek, Gevels en 
Schrijnwerk van het WTCB lichtte als 
tweede spreker de aankomende nieuwe 
Belgische reglementering voor de 
brandveiligheid van gevels toe.  

Toen in London in 2017 werd opgeschrikt 
door Grenfell Tower brand, had de 
werkgroep ‘Gevels’, opgericht binnen de 
Belgische Hoge Raad voor Beveiliging 
tegen Brand en Ontploffing, al een aantal 
voorstellen tot wijziging van de 

reglementering geformuleerd. Het document werd in de loop van 2019 goedgekeurd. Zoals gezegd wordt de 
publicatie van het KB verwacht in het najaar van 2021, met als doel om uiterlijk tegen 1 juli 2022 in voege te 
treden. Een aantal voorgestelde wijzigingen worden echter nu al door meerdere brandweerkorpsen als code 
van goede praktijk toegepast. 

Nieuwe brandveiligheidseisen voor gevels 

https://www.wtcb.be/homepage/
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De reglementering inzake brandveiligheid, vervat in het KB ‘Basisnormen voor de Preventie van Brand en 
Ontploffing’ van 12 juli 2012 (bijlage (5/1),  is gebaseerd op de Europese brandreactieclassificatie die aangeeft 
hoe een materiaal bijdraagt aan de verspreiding van een brand. Materialen met klasses A1 en A2 zijn 
onbrandbaar, terwijl materialen met klasse F uiterst brandbaar zijn. Ook de rookontwikkeling (klasse S) en 
de druppelvorming (klasse D) wordt in deze classificatie meegenomen: een vrijwel onbrandbaar product dat 
veel rook verspreidt zal slechter scoren (dus een hoger getal of letter in de schaalklasse). 

De bestaande reglementering legt inzake brandreactieclassificatie geen eisen op voor industriegebouwen; 
voor lage gebouwen (h < 10m)  geldt klasse D-s3, d1 en voor middelhoge en hoge gebouwen klasse B-s3, d1. 

De herziene versie van de regelgeving voorziet inzake de brandverspreiding via de geveloppervlakte vooral een 
verstrenging voor hoge gebouwen waar de materialen onbrandbaar zullen moeten zijn. Helemaal nieuw zijn 
de eisen die worden opgelegd inzake de wezenlijke onderdelen van het gevelsysteem.  Er zal tegelijk aan zowel 
de brandreactie-eisen van de gevelbekleding (tabel A) als aan die van de gevelonderdelen (tabel B) moet 
worden voldaan. 

 

Nieuwe eisen 

Tabel A - Brandreactie van de gevelbekleding 
in uiteindelijke toepassingsvoorwaarden (‘end-use conditions’) 
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Tabel B - Brandreactie van de wezenlijke gevelonderdelen 
 

 

 

 

 

 

 

Bron: WTCB 

Voor wat de brandreactieklasse van de gevelbekleding betreft (tabel A), maakt de nieuwe reglementering voor 
lage gebouwen een onderscheid tussen drie types gebruikers.  Voor lage gebouwen met niet-zelfredzame 
gebruikers (bv. woonzorgcentra) komt er een verstrenging naar klasse C-s3, d1. Voor de lage gebouwen met 
zelfredzame gebruikers zijn er geen wijzigingen.  De eisen voor middelhoge gebouwen worden evenmin 
aangepast. Voor hoge gebouwen daarentegen eist de nieuwe reglementering dat de gevelbekleding in ‘end-
use-conditions’ onbrandbaar is, wat uiteraard een aanzienlijke impact heeft op de keuze van de materialen. 
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Voor de brandreactie-eisen van de wezenlijke onderdelen (tabel B) wordt een onderscheid gemaakt op basis 
van de hoogte van de gebouwen en van het feit of de onderdelen al dan niet volledig kunnen worden 
afgeschermd tegen brand. Voor iedere situatie worden eisen gesteld aan de wezenlijke onderdelen. 
Bij middelhoge en hoge gebouwen moeten de gevelonderdelen onbrandbaar zijn. Maakt men in de gevel 
gebruik van brandbare onderdelen (brandreactieklasse E of beter), dan moet men ofwel opteren voor 
typeoplossingen en/of voor het volledig afschermen van de gevelonderdelen tegen brand, zowel van binnenuit 
als van buitenaf. Dit betekent dat de onderdelen langs alle zijden ingepakt moeten worden. Deze bescherming 
moet voor hoge gebouwen bestaan uit een element met een brandbeschermingsvermogen K2 30 of een 
brandweerstand EI 30; en voor middelhoge gebouwen uit een element een brandbeschermingsvermogen K2 
10 of een brandweerstand EI 15.  

De toepassing van de eisen in de tabel vervallen als men een geslaagd proefrapport van een ‘large scale’ test 
kan voorleggen. Omdat er nog geen overkoepelende Europese testmethode en evenmin een Belgische ‘large 
scale test’ voorhanden is, heeft de overheid ervoor gekozen om de Britse BS, de Duitse DIN en Franse LEPIR 
testen met bijhorende prestatiecriteria toe te laten.  
 
Brandoverslag tussen compartimenten: geen nieuwe eisen 
De maatregelen die het KB Basisnormen (§3.5 van het KB ‘Basisnormen’ - bijlage 2/1, 3/1 en 4/1) vastlegt om 
verticale of horizontale brandoverslag tussen twee compartimenten via de gevel te vermijden of te vertragen 
blijven ongewijzigd.  
 
Daarin wordt gesteld dat de verankering van het gordijngevelskelet op elke bouwlaag een brandweerstand van 
60 minuten moet hebben, behalve als het gebouw met een sprinklerinstallatie uitgerust is. De positie van de 
bevestigingsankers (onder de vloerplaat, tegen de zijkant van of boven de vloerplaat) bepaalt welke 
(bijkomende) bescherming nodig is om aan die eis te voldoen.  
Om een brandvoortplanting langs de binnenzijde - tussen de compartimentsvloer en het gevelelement – te 
vermijden, geldt de eis EI (vlamdicht en thermisch isolerend) gedurende 60 minuten voor alle types gebouwen.  
 
Om een brandoverslag langs de buitenzijde tussen twee compartimenten te vermijden, moet het 
gevelelement ter hoogte van elke compartimentswand (bv. verdiepingsvloer) een zekere brandweerstand 
vertonen. Voor lage gebouwen (≤ 10 m) zijn er hieromtrent geen eisen. Het is echter belangrijk om aan te 
stippen dat de federale eisen die vervat zijn in het KB ‘Basisnormen’ mogelijks aangevuld zijn door specifieke 
regels van de gemeenschappen en gewesten.  
Om de uitwendige brandvoortplanting in middelhoge of hoge gebouwen te beperken, zijn er vier opties:  
• de meest courante toepassing is een verticaal vlamscherm E60 met een minimale ontwikkelde lengte van 

1 m ; een alternatief is een vlamdichte horizontale uitsteek E 60 met een lengte van 60 cm  
• een tweede optie is de plaatsing van een gevel met ‘inside outside’  een vlamdichtheid E 30 over de 

volledige gebouwhoogte, bv door brandwerend glas 
• de derde mogelijkheid is de plaatsing van een gevel met een vlamdichtheid E 60 om de andere bouwlaag  
• ten slotte is er de uitrusting van alle langs de gevel gelegen compartimenten met een automatische 

sprinklerinstallatie 
 
Praktische leidraad voor een brandveilige gevel  
In de loop van 2021 voorziet het WTCB de publicatie van een Technische Voorlichting, die antwoorden 
formuleert op de talrijke vragen van de sector van aluminiumconstructeurs en aannemers omtrent de 
brandveiligheid van gevels en de correcte uitvoering van het vlamscherm. Dit document kwam tot stand 
dankzij een werkgroep, die bestond uit aannemers, FAC-leden en partners, FOD BiZa, ISIB, ontwerpers, 
controlebureaus… 
De publicatie omvat de wetgeving, proef- en classificatiesystemen, en ontwerp- en plaatsingsrichtlijnen, met 
name technische typeoplossingen voor het vlamscherm.  
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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.  
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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 

 
 


