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Deze brochure geeft architecten, en anderen die betrokken zjn
bj het bouwproces, inzicht in de eisen ten aanzien van de brandwerendheid van gebouwen, als ook de oplossingen hiervoor. In het
eerste deel van deze brochure treft u een korte samenvatting aan
van de belangrjkste normen en eisen uit het Bouwbesluit 2012.
De tabel op bladzjde 15 geeft u in één oogopslag de eisen
conform de WBDBO van 60 minuten en de uitzonderingen hierop.
Vervolgens behandelen we de oplossingen voor brandwerende
buitengevels, binnenwanden en producten die voor beide
toepassingen geschikt zjn.
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Classiicatie WBDBO

Overslag =
buitenom

A

Brandveiligheidsvoorschriften
Het voorkomen van slachtoffers en zorgen dat een brand zich niet
uitbreidt naar een ander perceel is de eerste prioriteit. Het voorkomen
van schade is geen doelstelling van het Bouwbesluit. Er wordt gesteld:

B

Doorslag =
binnendoor

B

 Brand kan niet in elke ruimte ontstaan en maar op één plaats tegelijk.
Met brandstichting is geen rekening gehouden. De kans dat een
brand ontstaat in een toilet of badkamer is verwaarloosbaar.
 De ruimtes waarin brand wel waarschijnlijk is, liggen in een
brandcompartiment. Tijdens het vluchten blijft een brand vrijwel
zeker beperkt tot dat ene brandcompartiment.
 Personen bevinden zich in een verblijfsgebied en dat is altijd
in een al dan niet beschermd (sub)brandcompartiment.

A

A. Brandcompartiment waar brand verondersteld is
B. Een gedurende bepaalde tijd te beschermen ruimte
1. Brandoverslag
2. Branddoorslag met een scheidingsconstructie
3. Branddoorslag met twee scheidingsconstructies
E – Ruimteafsluiting

W – Straling

I – Isolatie

De vlamdichtheid van een wand,

De mate waarin een wand

Het vermogen van een wand om

waarbij er geen openingen

hittestraling naar de aangren-

de temperatuur aan de andere

mogen ontstaan en er geen

zende ruimte kan beperken

kant van het kozijn gemiddeld

vlammen doorheen mogen

tot maximaal 15kW/m2

met niet meer dan 140°K te

komen.

(gemeten op 1 m.).

laten stijgen (bij een lokaal
maximum van 180°K).

Waar, wanneer en waarom E, EW en EI
 Tussen BC: EI om branduitbreiding te beperken
 Tussen BC en extra beschermde vluchtroute: EW
omdat verdere ontwikkeling van brand in de extra
beschermde vluchtroute beperkt is
 Rondom beschermde subBC: EW zodat er genoeg tijd
is om te kunnen vluchten
 Tussen subBC: E om verspreiding van rook te
voorkomen
 Langs vluchtroutes, aanvullend op EW: EI 15
 Deurconstructies: EW, tenzij gevaarlijke stoffen: EI1
 Buitengevel: EW

I – Isolatie: Het vermogen van een wand om de temperatuur aan de andere kant van het kozijn gemiddeld met niet meer dan 140°K te laten stijgen (bij een lokaal maximum van 180°K).
Daarnaast worden de volgende criteria gedefinieerd:
I1 de hele deurconstructie stijgt maximaal met 180˚ K. Gangbaar in België.
I2 het kozijn en de buitenste rand van de deur stijgen maximaal met 360˚ K.
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Compartimentering
Brandcompartiment (BC)
Een brandcompartiment betreft het gedeelte
van een bouwwerk dat bestemd is als maximaal
uitbreidingsgebied van brand. Doorgaans ten
hoogste 1000 m2, uitgezonderd: logies en/of BC
met één of meer cellen (= 500 m2) en industrie
(= 2500 m2). Binnen deze laatste categorie is
maximaal 100 m2 als nevenfunctie (kantoor/kantine e.d.) toegestaan.
Als in een brandcompartiment de loopafstanden te lang zijn moeten deze, vanwege de kans
op hitte- en rookverspreiding, worden beperkt.
Deze onderverdeling wordt aangeduid met de
term ‘subbrandcompartimentering’.

BC

subBC

E 20
subBC
EI 60 (*)

EW 60 (*) + EI 15

Verkeersruimte

6

EW 30
Beschermd
subBC

EW 60 (*) + EI 15
bijv. galerij

EW 60 + EI 15

bijv. trappenhuis

Subbrandcompartiment (subBC)
Een subbrandcompartiment is het maximale
uitbreidingsgebied van brand én rook. Dit gebied
blijft bij brand voldoende lang in stand om het
gebouw zelfstandig of met hulp van derden te
kunnen ontvluchten, door andere ruimtes dan de
ruimte waarin de brand is ontstaan.
Beschermd subbrandcompartiment
Een beschermd subbrandcompartiment ligt altijd
in een (niet beschermd) subbrandcompartiment.
Een nadere indeling van het subbrandcompartiment in beschermde subbrandcompartimenten
is nodig, omdat men dan, bijvoorbeeld in geval
van slaap, beter beschermd is tegen brand in een
ander beschermd subbrandcompartiment.
Bij de meeste woonfuncties geldt:
BC = subBC = beschermd subBC.

Vluchtroute: route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over
vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op
een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te
worden gemaakt van een lift.
Beschermde vluchtroute: niet in subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute
die uitsluitend voert door een verkeersruimte.
Hiermee is de brand- en rookscheiding tussen het
subBC en de vluchtroute gewaarborgd.
Extra beschermde vluchtroute: buiten een
brandcompartiment gelegen gedeelte van een
beschermde vluchtroute; hierbuiten breekt nooit
brand uit, ruimte buiten BC is immers tegen brand
beschermd.
Veiligheidsvluchtroute: gedeelte van een extra
beschermde vluchtroute die voert door een niet
besloten ruimte en aansluitend daarop door een
ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit
niet besloten ruimten.

(*) reductie onder voorwaarden
mogelijk - zie tabel

Overzicht van compartimentering
 Woonfunctie: elke woning is een afzonderlijk BC.
 Verblijfsgebied: subBC.
 Kinderopvang met bedgebied, logies-, cel- en verblijfsgebied. Woonfunctie:
beschermd subBC.
 Een beschermde vluchtroute voert niet door een subBC, maar door verkeersruimte(s).
 Een extra beschermde vluchtroute voert niet door een BC.
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Gebruiksfuncties
Gebruiksfuncties zijn gedeeltes van een of meer bouwwerken, op een perceel of standplaats, die
dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. Aan alle vloeroppervlakte van een bouwwerk moeten één of meer gebruiksfuncties worden toegewezen en per
ruimte worden vastgelegd. Een ruimte kan meerdere gebruiksfuncties hebben. Een bouwwerk herbergt vaak verschillende gebruiksfuncties naast en door elkaar. Als er meerdere gebruiksfuncties in
een brandcompartiment liggen, moet aan de eisen voor elk van die gebruiksfuncties worden voldaan.

Verblijfsgebied en functiegebied
Gebruiksgebied: elk voor het kenmerkende
gebruik van een gebruiksfunctie bestemd gebied. Daarbij kan zo nodig onderscheid worden
gemaakt tussen: een gebied voor het verblijven
van personen (verblijfsgebied) en een gebied
niet bestemd voor het verblijven van personen
(functiegebied).

Een verblijfsgebied kan worden onderverdeeld in
verblijfsruimtes en/of andere ruimtes (al dan niet
functieruimtes).
Een functiegebied kan eveneens worden onderverdeeld in functieruimtes en andere niet voor
het verblijven van personen bestemde ruimtes.

De 12 functies volgens het Bouwbesluit 2012
1. Woonfunctie a) woonwagen en b) andere
woonfunctie
2. Bijeenkomstfunctie: een gebruiksfunctie
voor het samenkomen van mensen voor
kunst, cultuur, godsdienst, communicatie,
kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport.
3. Celfunctie
4. Gezondheidszorgfunctie a) met bedgebied
en b) andere gezondheidszorgfunctie
5. Industriefunctie a) lichte industriefunctie

(waarbij het verblijven van mensen een
ondergeschikte rol speelt) en b) andere
industriefunctie: gebruiksfunctie voor
het bedrijfsmatig bewerken of opslaan
van materialen en goederen, of voor
agrarische doeleinden.
6. Kantoorfunctie
7. Logiesfunctie
8. Onderwijsfunctie
9. Sportfunctie
10. Winkelfunctie
11. Overige gebruiksfunctie
12. (Bouwwerk geen gebouw zijnde)
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Gebruiksfuncties
Aansturingstabel 2.91 (vereenvoudigd)
Gebruiksfunctie

Leden van toepassing

Grenswaarden

Ligging
subbrandcompartiment

Omvang beschermd
subbrandcompartiment

WBDBO
en rookdoorgang

Omvang (beschermd)
subbrandcompartiment

Artikel

2.92

2.93

2.94

2.93

Lid

1

1

2

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

Woonfunctie
a)

voor zorg met een
g.o. > 500 m2











b)

andere woonfunctie



















100







500







200

Bijeenkomstfunctie
a)

voor kinderopvang
met bedgebied







b)

andere
bijeenkomstfunctie













3

Celfunctie

4

Gezondheidszorgfunctie




































a)

met bedgebied







b)

andere
gezondheidsfunctie











5

Industriefunctie











6

Kantoorfunctie











7

Logiesfunctie







8

Onderwijsfunctie











9

Sportfunctie











10

Winkelfunctie
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Overige gebruiksfunctie

























Tabel 2.91 uit het Bouwbesluit laat zien welke leden van toepassing zijn op de verschillende gebruiksfuncties als het gaat
om de ligging, omvang en WBDBO voor (beschermde) subbrandcompartimenten

500

500

Artikel 2.92 Ligging
subbrandcompartiment;
omschrijving leden
1. Een brandcompartiment
is ingedeeld in een of meer
subbrandcompartimenten of
verkeersruimtes waardoor
een beschermde vluchtroute
voert.
2. Een beschermde vluchtroute
ligt niet in een subbrandcompartiment.
3. In afwijking van het eerste
lid kan een verblijfsgebied
voor bewaking buiten een
subbrandcompartiment
liggen indien:
a. constructieonderdelen in
dat gebied voldoen aan de
eisen die artikel 2.67 stelt
aan constructieonderdelen
die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor
een beschermde vluchtroute
voert, en
b. aankleding in dat gebied
voldoet aan de eisen die
artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor
een beschermde vluchtroute
voert.
4. Een verblijfsgebied ligt in
een beschermd subbrandcompartiment.
5. Een bedgebied ligt in een
beschermd subbrandcompartiment.
6. Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
7. Een logiesverblijf ligt in een
beschermd subbrandcompartiment.

Artikel 2.93 Omvang
subbrandcompartiment;
omschrijving leden
1. Een subbrandcompartiment
heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de in
tabel 2.91 aangegeven
waarde.
2. In afwijking van het eerste
lid is een gezamenlijke
verblijfsruimte een afzonderlijk subbrandcompartiment
met een gebruiksoppervlakte
van ten hoogste 500 m2.
3. Een subbrandcompartiment
omvat niet meer dan een gebruiksfunctie en nevenfuncties van die gebruiksfunctie.
4. Een cel is een afzonderlijk
subbrandcompartiment.
5. Een subbrandcompartiment
met bedgebied omvat
uitsluitend een of meer
bedruimtes en ruimtes die
ten dienste staan van die
bedruimten, en heeft een
totale gebruiksoppervlakte
van ten hoogste 500 m2.
6. Een subbrandcompartiment
als bedoeld in het vijfde lid,
bestemd voor bedgebonden
patiënten heeft, afhankelijk
van het bewakingsniveau, een totale gebruiks
oppervlakte van ten
hoogste 50 m2 zonder
bewaking en ten hoogste
500 m2 bij permanente bewaking.
7. Een logiesverblijf is een
afzonderlijk subbrandcompartiment.
8. Een afzonderlijk beschermd
subbrandcompartiment is
een afzonderlijk subbrandcompartiment.

Artikel 2.94 Weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang
subbrandcompartiment;
omschrijving leden
1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen
branddoorslag van een subbrandcompartiment naar
een andere ruimte in het
brandcompartiment is ten
minste 20 minuten, waarbij
voor de bepaling van de
brandwerendheid met
betrekking tot de
scheidende functie van een
scheidingsconstructie
uitsluitend rekening wordt
gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid
met betrekking op de afdichting.
2. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen
branddoorslag en
brandoverslag van een
subbrandcompartiment naar
een andere ruimte in een
brandcompartiment waarin
een subbrandcompartiment
(als bedoeld in artikel 2.93)
ligt, is ten minste 30 minuten.
3. Bij ministeriële regeling
kunnen voorschriften worden gegeven over de
rookdoorgang van een
subbrandcompartiment
naar een andere ruimte.
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Praktijkvoorbeeld
Dit voorbeeld toont hoe een nieuw te bouwen school, naast de onderwijsfunctie,
meerdere functies bevat. Zo zijn o.a. ook bijeenkomst-, kantoor- en sportfunctie
aanwezig. Tevens zijn verblijfs- en functiegebieden te onderscheiden, met de daarin
samenvallende verblijfs- en functieruimtes.

Bijeenkomstfunctie

BR = badruimte(s)
FG = functiegebied
FR = functieruimte(s)
GB = gebruiksgebied
TR = toiletruimte(s)
VG = verblijfsgebied
VR = verblijfsruimte(s)
MR = multifunctionele ruimte

Kantoorfunctie

Onderwijsfunctie

Sportfunctie

Aula
GB = VG = VR

Overige gebruiksfunctie

Gemeenschappelijke
ruimtes
GB = VG

Technische ruimte

Toiletten
TR

Directeur
VR

Klaslokaal
VR

Klaslokaal
VR

Klaslokaal
VR

CV
MR

Directeur
VR

MK

Gang
Hal
Verkeersruimte

Administratie
VR

Klaslokaal
VR

Klaslokaal
VR

Klaslokaal
VR
Kleedruimte

Hal
Verkeersruimte
Toiletten
Wassen
TR = BR

Kleedruimte
Gymzaal
GB = VG = VR
Toestellenberging

Fietsenstalling
GB = FG = FR

GB = VG
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Tabel samenvatting eisen Bouwbesluit 2012

Onderstaande tabel geeft de eisen weer die gelden tussen een brandcompartiment en een andere
ruimte (kan wederom een BC zijn). Let wel: dit zijn de eisen gesteld aan nieuwbouw. Voor verbouw en
bestaande bouw geldt in de regel 30 minuten, zie hiervoor de desbetreffende leden van toepassing in
het Bouwbesluit.

Overzicht eisen Bouwbesluit 2012 nieuwbouw
WBDBO tussen BC in
minuten. Basis = 60

Hoogste
vloer

Permanente VuurBC zelfde
belasting MJ/m2 (*) perceel

BC ander
perceel

Extra beschermde
vluchtroute

Veiligheidsvluchtroute

EI

EI

EW .. + EI 15

EW 60+ EI 15

30
60
60
60

30
60
60
60

30
30
30
30

60
60
60
60

Celfunctie +
Gezondheidszorg
met bedgebied

60

60

60

60

Industriefunctie
met grondoppervlak > 1000 m2

60

60

60

60

30
60

30
60

60
60

60
60

Woonfunctie

Bijeenkomst-, kantoor-,
logies-, onderwijs-, sport-,
winkel-, industriefuncties met
grondoppervlak <= 1000 m2
en overige gebruiksfuncties

<= 7 m
>= 7 m
<= 7 m
>= 7 m

<= 500
<= 500
>= 500
>= 500

<= 5 m
>= 5 m

Rondom subBC geldt E 20, rondom beschermde subBC EW 30
(*) 500 MJ/m2 ≈ 26 kg hout/m2 ≈ 26 minuten brandduur.
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CE-markering
De Europese verordening bouwproducten nr.
305/2011/EU, CPR is de opvolger van de richtlijn
bouwproducten (89/106/EEG) uit 1989. Met de
verordening is er nu een systeem met regels en
voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten. De verordening kan worden gezien
als een Europese wet en heeft een rechtstreekse
werking.
Met de CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring geeft een fabrikant de
prestaties van de essentiële kenmerken (producteigenschappen) van zijn bouwproduct weer.
Deze essentiële kenmerken zijn afgeleid van de
fundamentele eisen of basiseisen voor bouwwerken die voortvloeien uit de nationale (bouw-)
regelgevingen in de lidstaten van de EU, zoals in
Nederland het Bouwbesluit 2012. De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij
introductie op de markt en bij verdere distributie,
voldoet aan de prestaties die voor de specifieke
toepassing ervan worden verlangd. Deze eisen
hebben onder meer betrekking op sterkte (constructieve veiligheid), brandveiligheid, gezondheid, hygiëne, energiezuinigheid en duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Fabrikanten van producten die onder een geharmoniseerde norm vallen zijn verplicht om een
CE-markering op hun producten aan te brengen
en een prestatieverklaring op te stellen.
CE-markering voor brandwerende gevels (EN
13830) is al een feit en de geharmoniseerde
norm voor brandwerende ramen en deuren (EN
16034) is bij het verschijnen van deze brochure
nagenoeg afgerond. Schüco is daar met haar
testen en certificering van de diverse systemen
reeds op voorbereid.
Tijdschema invoering geharmoniseerde
norm EN 16034:
 Juli 2015: publicatie.
 December 2015: CE markering wordt
van kracht – CE markering wordt mogelijk.
 December 2018: CE markering verplicht
(einde van co-existentie).

17

18

Schüco

Footprint - Duurzame revitalisatie

Brandwerende systemen

Schüco

Standaard systemen in vergeljking
met brandwerende gevels
De oplossingen die Schüco ontwikkeld heeft voor brandwerende vraagstukken, onderscheiden zich
door hun perfectie met betrekking tot de doordachte systeemtechniek en de uitvoeringsmogelijkheden. Daarbij zijn de hiermee te maken gevelpuien in opbouw en aanzichten niet te onderscheiden van
standaard elementen.

Optisch geen verschil tussen standaard gevel en...

...brandwerende gevel

Voor zowel brandwerende deuren als vliesgevels geldt dat de aluminium systemen naast (of
boven) elkaar in een gebouw worden toegepast,
zonder dat er verschillen ontstaan in de aanzichtbreedte. De verschillen tussen de systemen
- met of zonder brandwerende eigenschappen zijn in principe slechts inwendig aan de orde. Bij
vliesgevels kunnen identieke dekschalen aan de

buitenkant worden toegepast. Vanzelfsprekend
is er wel verschil in de toegepaste beglazing en
eventueel in de beglazingsdikte. Combinaties
met inbraakveiligheid of vluchtdeuren zijn zonder
meer mogelijk. Brandwerende vliesgevels kunnen worden gecombineerd met brandwerende
deuren en/of ramen.

Overzicht van brandwerende binnen- en buitenoplossingen conform de WBDBO
Toepassing

Binnen

Binnen en
buiten

Binnen en
buiten

Binnen en
buiten

Binnen en
buiten

Buiten

Schüco
systemen

ADS 65.NI
FR 30

ADS 80
FR 30

ADS 80
FR 60

FW 50+/60+
BF

FW 50+
FR 60

AWS 60/65/70
FR 30

EW 30



EI 30













EW 60



EI 60
Rapportnummer*


2012-EfectisR0068

2012-EfectisR0179

2012-EfectisR0179

Classificeringsbericht*
Pagina



nr. 21

nr. 23

nr. 25


2012-EfectisR0461

2012-EfectisR0461

2013-EfectisR0103-164B

2013-EfectisR0103-164C

nr. 27

nr. 29

2012-EfectisR0295

nr. 31

*Rapporten en Classificeringsberichten opgesteld door Efectis Nederland, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Schüco Nederland BV
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30 minuten brandwerende deuren
Schüco ADS 65.NI FR 30

Schüco

EW 30

Het niet-geïsoleerde, brandwerende, aluminium deursysteem Schüco ADS 65.NI FR 30 biedt variabele oplossingen voor EW 30 deur- en wandconstructies. Met dit, speciaal voor binnentoepassingen
ontworpen, systeem zijn ook 1- en 2-vleugelige deurconstructies van grote afmetingen inclusief
multifunctionele deuren realiseerbaar. Zoals deurconstructies met bovenlichten met een maximaal
toelaatbare hoogte van 4000 mm.

Schüco ADS 65.NI FR 30 is inclusief het
systeembeslag compleet getest en voldoet aan
de brandwerendheidsklassen EW 30 conform
EN 1364 / 1634.

Maximale afmetingen gevelelement
Dagmaat vleugel
1400x2488 (binnen)

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech 1280 x 2352

De aluminium deur- en wandconstructies zijn
dankzij multifunctionele uitrustingsopties veelzijdig toepasbaar en harmoniëren prima met
de overige deursystemen van Schüco in allerlei
gebouwtypen, zowel voor nieuwbouw als ook
verbouw of bestaande bouw.

Pilkington 1280 x 2352
Dagmaat vleugel
2820x2488 (binnen)

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech 1280 x 2352

Pilkington 1280 x 2352
Dagmaat wand
onbegr. x4000

Maximale glasmaat
in mm (b x h)
Vetrotech liggend 2020 x 1400
Vetrotech staand 1400 x 2500
Pilkington liggend 2020 x 1200
Pilkington staand 1200 x 2500
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EW 30

EI 30

30 minuten brandwerende deuren
Schüco ADS 80 FR 30 deuren,
binnenwanden en PG beglazing

Deze 30 minuten brandwerende, thermisch-geïsoleerde serie is gebaseerd op stabiele 5-kamer aluminium profielen met een bouwdiepte van 80 mm, waarmee lichte doorgangsmaten tot 1400 x 2988
mm gerealiseerd kunnen worden bij een enkele deur en 2820 x 2988 mm bij stolpdeuren

Maximale afmetingen gevelelement
Dagmaat vleugel 1400x2488
(buiten) x2988 (binnen)

Maximale glasmaat
in mm (b x h)
Vetrotech binnen 1280 x 2840
Vetrotech buiten 1280 x 2340
Pilkington binnen 1280 x 2840
Pilkington buiten 1280 x 2340

Dagmaat vleugel 2820x2488
(buiten) x2988 (binnen)

Maximale glasmaat
in mm (b x h)
Vetrotech binnen 1280 x 2352
Vetrotech buiten 1280 x 2340
Pilkington binnen 1280 x 2840

Door de combinatie met extra, optionele uitrustingscomponenten kunnen op maat gesneden
multifunctionele deuren gerealiseerd worden,
voor een enorme hoeveelheid eisen op het gebied van de veiligheid en de automatisering van
het gebouw.

Pilkington buiten 1280 x 2340
Combinatie van 1—
en 2— vleugelige deuren

Maximale glasmaat
in mm (b x h)
Vetrotech liggend 2430 x 1400
Vetrotech staand 1400 x 3000*

Naast de brand- en rookwerende eigenschappen
onderscheidt deze serie zich door verregaande
combinatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld: inbraakbeveiliging tot WK3 (RC 3). Ook een combinatie
van inbraakbeveiliging WK2 (RC 2) bij vluchtdeuren en geluidsisolatie (42 dB) behoort tot de vele
mogelijkheden. Deze serie kan probleemloos
toegepast worden in de buitengevel, maar ook
als binnendeur of -wand.
De gebruiker krijgt talrijke vormgevingsmogelijkheden aangeboden, bijvoorbeeld door de inzet
van beglazing in het midden of hoekglaslatten.
Verder is de toepassing van verdekt geplaatste
bovendeurafsluiters/deurgeleiders of deurscharnieren mogelijk.
Vaste beglazing voor binnentoepassing onderscheidt zich door beglazing zo hoog als de
ruimte, die nu ook met verticale siliconen voegen
uitgevoerd kunnen worden (PG). Zie de foto links
van deze pagina.

Pilkington liggend 2430 x 1400
Pilkington staand 1400 x 3000*
Dagmaat wand
onbegr. x3082

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech 1500 x 3000

*Geldt voor binnengebruik
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Footprint - Duurzame revitalisatie

Brandwerende systemen

Schüco

EW 60

EI 60

60 minuten brandwerende deuren
Schüco ADS 80 FR 60

De deur- en wandconstructie voor multifunctionele binnen- en buitentoepassingen. De serie is conform Europese EN 1364/1634 en DIN 4102 getest en voldoet aan de eisen van de brandwerendheidsklassen EI60 en EW60.

Deze serie is gebaseerd op stabiele 5-kamer
aluminium profielen met een bouwdiepte van 80
mm waarmee doorgangsmaten tot 1400 x 2488
mm gerealiseerd kunnen worden voor binnen- of
buitendeurtoepassingen. Deze brandvertragende
constructie behaalt haar 60 minuten weerstandstijd bij brand o.a. door de inwendig aangebrachte
brandwerende isolatoren (koelers) en het gebruik
van brandwerend glas.
Door de combinatie met extra systeemcomponenten kunnen op maat gesneden multifunctionele deuren gerealiseerd worden voor
de verschillende eisen op het gebied van de
veiligheid en de automatisering van het gebouw.
Deze serie onderscheidt zich door de brand- en
rookwerende eigenschappen en door verdere
toepassingsmogelijkheden zoals inbraakbeveiliging tot WK2 (RC 2) of geluidsisolatie (tot 42 dB).
Bovendien is het gebruik van verdekt liggende
bovendeurafsluiters of deurgeleiders mogelijk.
Vaste beglazingen kunnen met glasformaten tot
1400 x 2500 mm worden gerealiseerd.

Maximale afmetingen gevelelement
Dagmaat vleugel 1400x2488 Maximale glasmaat
(binnen en buiten)
in mm (b x h)

Vetrotech 1280 x 2352

Dagmaat vleugel 2820x2488 Maximale glasmaat
in mm (b x h)
(binnen en buiten)

Vetrotech 1280 x 2352

Dagmaat wand
onbegr. x4000

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech liggend 2500 x 1400

Vetrotech staand 1400 x 2500

Dagmaat wand
onbegr. x4000

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech liggend 2500 x 1400

Vetrotech staand 1400 x 2500
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Brandwerende systemen

Schüco

EW 30

EI 30

30 minuten brandwerende vliesgevels
Schüco FW 50+ BF
en FW 60+ BF
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De multifunctionele brandwerende gevels Schüco FW 50+ BF en FW 60+ BF zijn universeel inzetbaar
voor verticale vliesgevels en lichtdaken in de brandwerendheidsklassen EW30 en EI30. Dankzij de
identieke binnen- en buitenaanzichten zijn deze systemen qua uiterlijk naadloos combineerbaar met
de Schüco gevelsystemen FW 50+ c.q. 60+. Maximaal realiseerbare glasmaten tot maar liefst 2300 x
3800 mm zijn mogelijk, bij gebruik van brandwerend glas van Vetrotech.

De multifunctionele brandwerende gevels
Schüco FW 50+ BF en FW 60+ BF zijn universeel
inzetbaar voor verticale vliesgevels en lichtdaken
in de brandwerendheidsklassen EW30 en EI30.
Dankzij de identieke binnen- en buitenaanzichten
zijn deze systemen qua uiterlijk naadloos combineerbaar met de standaard Schüco gevelsystemen FW 50+ of FW 60+. Maximaal realiseerbare
glasmaten tot 2300 x 3800 mm zijn mogelijk, bij
gebruik van ContraFlam Lite van Vetrotech.
Smalle profielaanzichten bij segmentbouwmethodes. Met de aluminium brandwerende
vliesgevels kunnen hoekvormingen van 0° tot
15° met slechts één stijl worden uitgevoerd.
Hoekvormingen van 90° tot 180° worden met
2 stijlen gerealiseerd. Er zijn ruime afmetingen
toegestaan tot 4000 mm hoogte.
Zadel- of lessenaardaken kunnen met de brandwerende systemen FW 50+ BF worden uitgevoerd. Realiseerbare glasmaten: tot 1050 x 2000
mm in hoogteformaat, respectievelijk 1200 x
1050 mm in dwarsformaat.

Maximale afmetingen gevelelement
Dagmaat wand
onbegr. x4000

Maximale glasmaat
in mm (b x h)
EW Vetrotech staand 2300 x 3800
EW Pilkington staand 1300 x 2600
EW Pilkington liggend 2200 x 1400
EI Vetrotech staand 1500 x 3000
EI Vetrotech liggend 2200 x 1500
EI Pilkington staand 1400 x 3000
EI Pilkington liggend 3000 x 1400
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Brandwerende systemen

Schüco

EW 60

EI 60

60 minuten brandwerende vliesgevels
Schüco FW 50+ FR 60

De multifunctionele brandwerende gevel FW 50+ FR 60 is universeel inzetbaar voor verticale vliesgevels in de brandwerendheidsklasse FR 60. Dankzij de identieke binnen- en buitenaanzichten is dit
systeem qua uiterlijk naadloos combineerbaar met de standaard Schüco gevelsystemen FW 50+.

Deze brandvertragende vliesgevelconstructie is
bedoeld voor buitentoepassingen en behaalt 60
minuten weerstandstijd bij brand, o.a. door inwendig aangebrachte, brandwerende isolatoren
(koelers) en het gebruik van brandwerend glas
van leveranciers zoals Vetrotech of Pilkington.
Met de Schüco brandwerende vliesgevels
FW 50+ FR 60 kunnen verdiepingshoogten tot
4.000 mm probleemloos overbrugd worden.
Samen met ADS 80 FR 60 deuren kunnen
probleemloos 60 minuten brandwerende gevels
in aluminium gerealiseerd worden. Verder zijn
dankzij de Schüco systeemcompatibiliteit onzichtbare overgangen tussen brandwerende en
standaardgevels mogelijk.
Met de aluminium, brandwerende vliesgevels
kunnen hoekvormingen van 0° tot 15° met
slechts één stijl worden uitgevoerd. Hoekvormingen van 90° tot 180° worden met 2 stijlen
gerealiseerd. Er zijn ruime glas- en gevelafmetingen toegestaan.

Maximale afmetingen gevelelement
Dagmaat wand
onbegr. x4000

Maximale glasmaat
in mm (b x h) bij isolatieglas
EI Pilkington liggend 3000 x 1400
EI Pilkington staand 1400 x 3000
EI Vetrotech staand 1400 x 3000
EI Vetrotech staand 1500 x 2800
EW Pilkington liggend 2532 x 1400
EW Pilkington staand 1400 x 2600
Maximale glasmaat
in mm (b x h) bij enkelglas
EI Vetrotech staand 1400 x 3000
EI Vetrotech staand 1500 x 2800
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Brandwerende systemen

Schüco

EW 30

EI 30

30 minuten brandwerende ramen
Schüco AWS 60/65/70 FR 30

De brandwerende raamsystemen met de bouwdiepten 60, 65 of 70 mm vinden hun basis in de standaard kozijnsystemen en kunnen hier compromisloos mee gecombineerd worden. Hierdoor ontstaat
een rustig gevelbeeld, dezelfde kozijnafmetingen en inbouwdiepte gelden zowel voor de brandwerende ramen als ook voor de niet-brandwerende.

De brandwerende raamsystemen met de
bouwdiepten 60, 65 of 70 mm combineren hoge
functionaliteit met een overtuigend design. De
ramen in de brandwerendheidsklassen EW 30
en EI 30 volgens DIN EN 1364 / 1634 beschikken allemaal over de nodige keuringscertificaten
en Nederlandse assessments. Daarbij bieden ze
op de punten thermische isolatie, dichtheid en
geluidsisolatie alle voordelen van het standaard
systeem Schüco raam AWS. Verschillen zijn o.a.
te vinden in de inwendig ingebrachte brandwerende isolatoren (koelers). Deze laatste dient
altijd toegepast te worden in kozijn en vleugel
rondom bewegende delen en bij vaste beglazing EI 30. Deze 30 minuten brandvertragende
raamconstructie is bedoeld voor buitengevel
toepassingen of als geïntegreerd raamelement in
de brandwerende gevels Schüco FW 50+ BF of
FW 60+ BF.

Maximale afmetingen gevelelement
Afmeting vleugel
1495x2185

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech 1353 x 2043

Pilkington 1353 x 2043

Afmeting vleugel
1495x2185

Maximale glasmaat
in mm (b x h)

Vetrotech 1353 x 2043

Pilkington 1353 x 2043
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Bouwbesluit en brandveiligheid
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen ten aanzien
van onder meer constructieve sterkte, veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu.
Door aan de bouwtechnische voorschriften uit
het Bouwbesluit te voldoen, wordt de kwaliteit
van een gebouw gewaarborgd - en daarmee de
veiligheid van de mensen in en om dat gebouw.
Deze brochure behandelt doelgericht de brand-

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels
Met een wereldwjd netwerk van partners, architecten, adviseurs, aannemers en investeerders
creëert Schüco een duurzame gebouwenschil die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker en
in harmonie is met natuur en technologie. De gevels voldoen niet alleen aan de hoogste eisen op het
gebied van design, comfort en veiligheid. Ook wordt de CO2 uitstoot verminderd door een eficiënte
omgang met energie zodat natuurljke bronnen in stand bljven. Het bedrjf levert met haar divisies
Metaal en Kunststof producten op maat voor nieuwbouw en renovatie, ontworpen op de individuele
behoeften van de gebruiker in alle klimaatzones. In alle fases van het bouwproces verleent Schüco
een omvangrjk pakket aan service en ondersteuning. Met 4.800 medewerkers, 12.000 partners en
een omzet van 1,425 miljard euro in 2014 is Schüco actief in 80 landen. Bezoek voor meer informatie
www.schueco.nl

P4076/07.15/Printed in Holland
Alle afbeeldingen in deze brochure visualiseren slechts
toepassingsvoorbeelden voor Schüco producten.

Schüco Nederland BV
www.schueco.nl

veiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit,
de daarin gedeinieerde gebruiksfuncties en
de daarvoor geformuleerde Weerstand tegen
BrandDoorslag en BrandOverslag (60 minuten
WBDBO, met eventueel een reductie naar 30
minuten). De elegante oplossingen die Schüco
daarvoor te bieden heeft, worden vervolgens
systematisch en overzichteljk gepresenteerd.

