Efectis Nederland BV

Retouradres: Postbus 554, 2665 ZN BLEISWIJK

Kreunen Kunststoffen BV
T.a.v. dhr. B. Eeftink
Postbus 98
7240 AB LOCHEM

Efectis Nederland BV
Centrum voor Brandveiligheid
Brandpuntlaan Zuid 16
Postbus 554
2665 ZN BLEISWIJK
www.efectis.nl
T 088 fire safety (088 3473 723)
F 088 3473 724

Datum
2 december 2014
Onderwerp

Beoordelingen brandwerendheid – toepassing DTS onderdorpel
Efectis-rapport 2011-Efectis-R0716[Rev. 1]

Onze referentie
2011-Efectis-R0716[Rev. 1] /
BGG/TNL

Geachte heer Eeftink,

E-mail
Gert.vandenBerg@efectis.com

U heeft Efectis Nederland BV verzocht een beoordeling uit te voeren van de
brandwerendheid van deur-/kozijnconstructies waarbij een DTS onderdorpel is
toegepast.

Doorkiesnummer
088 3473 746

Uitgangspunt hierbij is een geteste deur-/kozijnconstructie voorzien van een DTS
onderdorpel, waarbij minimaal 30 minuten brandwerendheid is aangetoond; alsmede
een gemodificeerde dorpel, waarbij minimaal 60 minuten brandwerendheid is
aangetoond. Uw vraag is onder welke voorwaarden deze onderdorpels mogen worden
toegepast in deur-/kozijnconstructies waarvan in andere brandproeven de
brandwerendheid is aangetoond.
De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van
NEN 6069:2011 biedt.
Beoordelingsbasis
De beoordeling van de brandwerendheid wordt gebaseerd op de volgens NEN
6069:2011 geldende criteria voor deur-/kozijnconstructies, t.w.:
Vlamdichtheid
Dit criterium houdt in, zoals het woord aangeeft, dat er in de
scheidingsconstructie geen openingen mogen ontstaan waardoor zich hete /
onverbrande gassen / vlammen verplaatsen naar de niet-direct verhitte zijde van
de constructie.
Thermische isolatie m.b.t. de warmtestraling
Dit criterium legt vast dat bij brand aan de ene zijde van de scheidingsconstructie,
de afkomende warmtestraling aan de niet-direct verhitte zijde beperkt blijft tot
maximaal 15 kW/m2 op 1 meter afstand van de constructie.
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Het betreft beoordeling van varianten op eerder geteste configuraties. De diverse
componenten waaruit de constructie is opgebouwd, zijn wel afzonderlijk of in andere
varianten getest, maar niet altijd in de combinatie zoals die in de praktijk voor kan
komen. Derhalve zal de conclusie worden gegeven als een verwachting van de
brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2011. De verwachting is
gebaseerd op de thans bij Efectis NL aanwezig kennis en ervaring m.b.t. de bepaling
van de brandwerendheid van constructies.
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Beoordeling
Uitgangspunt van de beoordeling zijn geteste deur-/kozijnconstructies waarbij
minimaal 30 resp. 60 minuten brandwerendheid is aangetoond; t.w.
Efectis NL testrapport 2009-Efectis-R0001
Constructie:
Deurblad:
Kozijn:
Onderdorpel:

enkelvleugelige deur-/kozijnconstructie met spiegelstuk
stompe deur met afmetingen: 1030 x 2400 x 55 mm
gevingerlast meranti, volumieke massa ca. 690 kg/m3
DTS KAI BI BVT met neuten

Wandconstructie:
Proefdatum:
Testmethode:
Testresultaat:

cellenbeton, 100 mm dik
11 december 2008
EN 1634-1, met deurblad “draaiend naar het vuur toe”.
vlamdichtheid (E)
40 minuten (opening aan bovenzijde deur)
warmtestraling (W) 48 minuten

Foto 1 – Proefstuk, kort na aanvang van de brandproef

Deze brandproef is uitgevoerd met een DTS KAI BI BVT onderdorpel (UHMPE
dorpel en neuten). De onderdorpel heeft gedurende de gehele verhitting van 48
minuten geen vlamverschijnselen gegeven aan de niet-direct verhitte zijde.
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Constructie:
Deurblad:
Kozijn:
Onderdorpel:

enkelvleugelige deur-/kozijnconstructie met bovenlicht
stompe deur met afmetingen: 958 x 2320 x 50 mm
gevingerlast sapupira, volumieke massa ca. 760 kg/m3
DTS BIV met neuten

Wandconstructie:
Proefdatum:
Testmethode:
Testresultaat:

cellenbeton, 100 mm dik
30 oktober 2009
EN 1634-1, met deurbladen “draaiend naar het vuur toe”.
vlamdichtheid (E)
66 minuten (vlammen rechterbovenhoek deur)
warmtestraling (W) 66 minuten

Foto 2 – Proefstuk, kort na aanvang van de verhitting
Deze brandproef is uitgevoerd met een DTS onderdorpel (UHMPE dorpel en neuten
van UHMPE met bij brand opschuimend additief Foamtech). De onderdorpel heeft
gedurende de gehele verhitting van 66 minuten geen vlamverschijnselen gegeven aan
de niet-direct verhitte zijde. Zie Foto 3 voor de dorpel na afloop van de brandproef.
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Foto 3 – DTS BIV onderdorpel na afloop van de brandproef
De onderzijde van een deurconstructie is tijdens de brandproef in de regel minder
kritisch dan de bovenzijde. Dit komt vanwege de drukverdeling in de oven tijdens de
brandproef. De onderzijde van de deurconstructie staat op een onderdruk van ca. 5 Pa,
terwijl de bovenzijde van de deurconstructie op een overdruk staat van maximaal 20
Pa. Dit betekent dat er langs de onderzijde van de deurconstructie koude
omgevingslucht wordt aangezogen naar de brandruimte, en aan de bovenzijde stromen
hete gassen uit de brandruimte langs de deuromranding naar de omgeving.
Voor de geteste DTS onderdorpels en neuten is aangetoond dat dit geen aanleiding
geeft tot ongewenste vlamverschijnselen.
Op basis hiervan is Efectis van mening dat deze geteste onderdorpel configuratie kan
worden toegepast in andere deur-/kozijnconstructies. De alternatieve deur-/kozijnconstructie mag een binnen- of buitendraaiende variant zijn, waarvan ten minste 30
resp. 60 minuten brandwerendheid is aangetoond. Het is hierbij noodzakelijk dat de
aansluiting van het deurblad op de onderdorpel wordt uitgevoerd zoals getest, zie de
testrapporten 2009-Efectis-R0001 resp. 2010-Efectis-R0603.

Conclusie 1
De brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2011 van deur-/kozijnconstructies is 30 minuten, onder de volgende voorwaarden:
•

De betreffende deur-/kozijnconstructie is binnen of buitendraaiend, waarvan een
brandwerendheid van minimaal 30 minuten is aangetoond door een daarvoor
erkende instantie,

•

Er wordt een onderdorpel wordt toegepast van type DTS met neuten van UHMPE,
conform de geteste uitvoering als beschreven in testrapport 2009-Efectis-R0001,
en

•

De aansluiting van het deurblad op de onderdorpel wordt uitgevoerd zoals getest,
zie het testrapport 2009-Efectis-R0001.

Conclusie 2
De brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2005 van deur-/kozijnconstructies is 60 minuten, onder de volgende voorwaarden:

•

De betreffende deur-/kozijnconstructie is binnen of buitendraaiend, waarvan een
brandwerendheid van minimaal 60 minuten is aangetoond door een daarvoor
erkende instantie,

•

een onderdorpel wordt toegepast van type DTS (UHMPE dorpel en neuten van
UHMPE met bij brand opschuimend additief Foamtech), conform de geteste
uitvoering als beschreven in testrapport 2010-Efectis-R0603, en

•

de aansluiting van het deurblad op de onderdorpel wordt uitgevoerd zoals getest,
zie het testrapport 2010-Efectis-R0603.

Geldigheid
Vanwege de ontwikkelingen binnen de Europese regelgeving, en de invloed hiervan
op de wijze van beoordelen van de brandwerendheid van constructies, is deze
beoordeling geldig tot eind november 2017.
Hoogachtend,

Dr. Ir. G. van den Berg
Senior projectleider brandwerendheid

P.A. Ram
Projectleider inspectie
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