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1. Aluminium als brandwerend materiaal

Raam- & deurreeks voor 
buitentoepassingen EI130

Raamreeks (vast) voor 
binnentoepassing EI120

Raam- & deurreeks voor binnen-
& buitentoepassingen EI130/EI160



Aluminium als brandwerend materiaal 
onderaansluitingen & belang van diverse spelingen



2. Plaatsingsadviezen Brandwerende aluminium-deuren & ramen:
brandwerende binnendeuren (incl vaste zijlichten) EI130 / EI160
- BP (BrandPrestatie) wand > BP element
- densiteit van de wanden is belangrijk
- brandwerende “callage” (vb keramisch)
- gebruik van brandwerende kit
- controleer randafstanden v/d bevestiging
- brandwerende isolatie = rotswol 



Plaatsingsadviezen Brandwerende aluminium-deuren & ramen:
- brandwerende buitenramen & -deuren (incl vaste zijlichten) EI130
- plaatsing meestal in de spouw 
- spouwisolatie = ROTSWOL gevuld
- ankers brandtechnisch beschermen



Plaatsingsadviezen Brandwerende aluminium-deuren & ramen:
- brandwerende buitenramen & -deuren (incl vaste zijlichten) EI160
- plaatsing meestal in de spouw 
- spouwisolatie = ROTWOL gevuld
- ankers brandtechnisch beschermen
- DOP’s (Declarence Of Performance)
tbv CE-labels (wettelijke verplichting vanaf 1 nov’19)



Aandachtspunten in detail :
- doorlopende ankers (min 3 mm dik)      

brandwerend afwerken ifv prestatie
- rotswol ipv PIR/PUR/XPS 
- waterdichte folie (rotswol-omkleding)
- brandwerende zweltapes
- brandwerende kit binnen & buiten
- glaspositie + inox clipsen voor het in positie

houden van de brandwerende beglazing
- CI-inserts (keramische inserts bij voorkeur NIET in buitenkamer)

Plaatsingsadviezen Brandwerende aluminium-deuren & ramen:
brandwerende binnen- & buitenramen & -deuren (incl vaste zijlichten) EI130/EI160



Plaatsingsadviezen Brandwerende aluminium-deuren & ramen:
- brandwerende binnen- & buitenramen & -deuren (incl vaste zijlichten) EI130/EI160
- mogelijke onderaansluitingen (spelingen zijn belangrijk en dienen conform 
brandtest te zijn – vlakke vloeren noodzakelijk)

THRESHOLD (vaste onderregel)

KALTEFEIND (valdorpel)



Aandachtspunten bij plaatsing :
- systeemgebonden (geen mix van 2 systeem-fabricanten) 

- brandwerende “isotherm” respecteren
- brandwerende kit
- brandwerende “inserts” in de stijlen
- glaslasten worden via speciale glassteunen 

rechtstreeks overgedragen naar de stijlen
- mechanische bevestiging van de klemlijsten

Plaatsingsadviezen Brandwerende aluminium-deuren geïntegreerd 
in  EI130/EI160 in gordijngevels :



Plaatsingsadviezen Brandwerende beglazing in aluminium-deuren 
geïntegreerd in  EI130/EI160

AANDACHTSPUNTEN :
• Glascallage (lichtjes (1 à 1,5 mm) in tegenpeil plaatsen) 

• Glascallage bvb in keramisch materiaal (geen kunststof ! ! )

• Compatibiliteit beglazing (en zijn afmetingen) met profielsysteem vgls classificatie-rapporten of Benor/ATG

• UV-bestendigheid van brandwerende beglazing (in bijzonder in de buitentoepassing)

• Positie van de brandwerende ruit bij toepassing van dubbele beglazing 

• Herkenbaarheid van brandwerende beglazingen



Bij welke officiële instanties kan je terecht met 
vragen rond plaatsing van brandwerende toepassingen :

WTCB : technisch advies via afdeling brandwerende toepassingen
FAC : Federatie Aluminium Constructeurs à handboek update 2020 “richtlijnen voor aluminium schrijnwerk”

ISIB = Institute Security Incendie – Instituut Brandveiligheid

• Technische adviezen
- Gelijkwaardigheid van buitenlandse rapporten
- Extrapolaties / interpolaties
- Werfadviezen brandwerendheid van bestaande bouwelementen 
- BTG’s / werfgebonden adviezen) op basis van brandproef en/of EXAP rapport
- In situ beoordeling van brandwerendheid van bestaande bouwelementen

• Activiteiten
• Technisch secretariaat Benor/Atg brandwerende deuren
• Voorbereiding van de technische goedkeuringen
• Certificatie van plaatsers van brandwerende deuren
• Belac-accreditatie op basis van ISO 17024 / ISO 17065
• notificatie ifv aflevering van CE-markering



CASE STUDY 1 – BTG ISIB (Beperkte Technische Goedkeuring)
Brandwerende aluminium-buitendeuren in spouw EI160



CASE STUDY  2 – Bijz Techn Goedk ISIB
Brandwerende aluminium binnendeuren EI130



CASE STUDY  3 – Brandwerende aluminium 
ramen & deuren in zwembaden (natte zones)

Aandachtspunten :
• Agressieve omgeving noodzaakt anodisatie 25µ of pré-anodisatie + Qualicoat 60 à 80µ

(of Qualicoat Seaside EPOXY C4) van profielen en bij voorkeur gebruik van inox Aisi 316 beslag
+ Frequentie van onderhoud contractueel vastleggen (bvb maandelijks onderhoud met Ph-neutraal water)

• Drainage-voorzieningen in de natte zone
• Verhoogde elastische dichting van de dubbele beglazing
• Of afkitten van de beglazing om contact van dichtingskitten van dubbele beglazing 

met agressief water te vermijden – compatibiliteit kitten checken!

Natte 
zone

Natte 
zone



CASY STUDY 4 – aandacht glasgewichten 
(EI60 dgl G>90kg/m²) ifv scharnierkeuzes 

EI160 – vleugelgewicht >300kg 



CASE STUDY 5 – EI130-deuren in 
buitenpleisterwerk op isolatie



ONDERHOUD van Brandwerende aluminium-deuren & ramen: brandwerende 
deuren (incl vaste zijlichten) EI130 / EI160



TIPS & TRICKS SALES- & PROJECTMANAGMENT 
mbt brandwerende deuren

AANDACHTSPUNTEN :
1. Bevraag deurenbeslaglijst bij aanvang van de studie (architect/bouwheer/(eind-)gebruiker

• in sales-fase : voorstel doen met eigen uitgewerkt sjabloon/tabel (deurref vs beslagtype)
2. Betrek architect & (eind-)gebruiker (eventueel systeem- & beslagleverancier ) bij de bespreking van 

de deurenbeslaglijst tbv toegangscontrole
3. Laat de compatibiliteit tussen beslagkeuze en profielensysteem brandtechnisch nakijken en door 

betrokken partijen bevestigen in de studiefase. In bijzonder dient kinematica te worden 
geanalyseerd bij oplossingen op maat.

4. Plaatsing van brandwerende deuren in SALES- & UITVOERINGSFASE fase:
• goede afspraken maken (oa locatie dient gekend (agressief milieu?), ITT-prestaties 

(gebouwhoogte?), bi of bui-toepassing, … etc) 
• installatie ifv vooraf bepaalde uitvoeringsfasen
• bij voorkeur brandwerende deuren pas plaatsen net vὀὀr de voorlopige oplevering
• deelopleveringen mogelijk? 
• geen deeloplevering?... Tijdstip van sleutelafgifte / tekenen voor sleutelafgifte?
• afspraken contractueel vastleggen ! ! 

5. Controleer label (eventueel prestatie-eisen) op de binnenzijde van het deurblad
6. Zorg voor een gecertifiëerde plaatser (ISIB) van brandwerend schrijnwerk :

https://www.isibfire.be/nl/lijst-werkgevers-van-gecertificeerde-plaatsers

https://www.isibfire.be/nl/lijst-werkgevers-van-gecertificeerde-plaatsers
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