DTS OVER BRANDWERENDHEID
normen, eisen en regelgeving
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DTS®-dorpels en brandwerende aspecten
Bij de toepassing van DTS®-dorpels kunnen diverse brandwerendheidsaspecten van belang zijn. Enerzijds zijn er de eisen gesteld vanuit het Bouwbesluit en anderzijds de specifieke toepassingseisen. Afhankelijk van de gestelde eisen zijn de DTS®-dorpels in verschillende brandwerende varianten leverbaar. Dit maakt de DTS®-dorpel een verantwoorde
keuze voor toepassing in (galerij)woningen, openbare gebouwen, kantoren, sporthallen
of andere utiliteitsbouw zoals industriële bedrijfsruimten.

Brandwerendheid
Vanwege de verregaande consequenties die een brand
kan hebben, worden aan bouwconstructies brandwerende eisen gesteld. Bij het toepassen van DTS®-dorpels zijn de
volgende onderdelen van belang:

Brand- en rookeigenschappen Eisen ten
aanzien van de brand- en rookeigenschappen van het
gebruikte bouwmateriaal bij verbranding, uitgedrukt in
brandklasse respectievelijk rookklasse.
De bijdrage tot brandvoortplanting van een DTS®dorpel, bepaald volgens NEN 6065:1997, voldoet aan
brandklasse 4 of beter. Wat betreft de rookklasse van
het materiaal geldt dat de dorpel valt onder de vrijstelling. Het Bouwbesluit kent namelijk een vrijstelling t.a.v.
deze brand- en rookeisen. Deze eisen gelden niet voor
ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen.

Brandcompartimentering

Eisen gericht op

het beperken van een ontstane brand, het voorkomen
van mogelijke brandoverslag en het tevens bieden van
een mogelijkheid tot vluchten. De gestelde eisen worden uitgedrukt in de weerstand tegen branddoorslag
en brandoverslag (WBDBO).
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De DTS®-dorpel is zowel voor een 30 minuten als voor een 60 minuten brandwerende
situatie leverbaar. De toepassing van DTS®-dorpels in dergelijke deur-/kozijnconstructies
is, conform NEN 6069:2005, beoordeeld en aangetoond door Efectis Nederland BV.

30 minuten brandwerend

60 minuten brandwerend

deur-/kozijnconstructies waarbij minimaal 30 minuten

deur-/kozijnconstructies waarbij minimaal 60 minuten

brandwerendheid is aangetoond.

brandwerendheid is aangetoond

DTS BI / BU dorpel met neuten

DTS BI / BU dorpel met Foamtech neuten

dorpel uit standaardmateriaal

dorpel uit standaardmateriaal

neut uit standaardmateriaal

neut bevat het bij brand opschuimend additief

i.c.m. het Kegro All Inclusive concept

Foamtech
i.c.m. Reinaerdt/Weekamp deuren

Testresultaat:

Testresultaat:

Bij de deur-/kozijnconstructie is gedurende een testperiode

Bij de deur-/kozijnconstructie is gedurende een testperiode

van 48 minuten geen branddoorslag opgetreden en daar-

van 66 minuten geen branddoorslag opgetreden en daar-

mee voldoet deze aan de WBDBO-eis van 30 min.

mee voldoet deze aan de WBDBO-eis van 60 min.

Aangezien de standaard DTS®-dorpels voldoen aan de 30 minu-

De toe te passen Foamtech neuten hebben een speciale

ten norm worden deze niet voorzien van een speciale aanduiding.

inslag met nevenstaand symbool.

Conclusie:

Conclusie:

De standaard DTS® dorpel voldoet aan de brandwe-

Bij toepassing in een 60 minuten brandwerende deur-/

rendheidseis van 30 minuten indien gecombineerd

kozijnconstructie dient de DTS® dorpel uitgevoerd te

met een gecertificeerde 30 min. brandwerende deur.

worden met Foamtech neuten, gecombineerd met

Een standaarddorpel kan daarmee ook toegepast wor-

een gecertificeerde 60 minuten brandwerende deur.

den in andere deur-/kozijnconstructies waarvan een

De neuten bevatten een extra aditief, Foamtech, dat

30 minuten brandwerendheid is aangetoond. Voor-

bij brand opschuimt. Deze dorpelcombinatie kan ook

waarde hierbij is dat de aansluiting van het deurblad

toegepast worden in andere deur-/kozijnconstructies

op de onderdorpel wordt uitgevoerd zoals getest, zie

waarvan een 60 minuten brandwerendheid is aange-

hiervoor het testrapport 2010-Efectis-R0603.

toond. Voorwaarde hierbij is dat de aansluiting van het

F

deurblad op de onderdorpel wordt uitgevoerd zoals
getest, zie hiervoor het testrapport 2010-Efectis-R0603.
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Standaard Brandwerend Hollodeen®
Eigenschappen, algemeen		

Waarde		

Maateenheid

Testmethode (Norm)

0,95		

g/cm3

ISO1183

Waarde		

Maateenheid

Testmethode (Norm)

Smelttemperatuur				

100 - 150		

ºC		

DSC

Thermische vervorming			

> 390		

ºC

Ontbrandingstemperatuur			

> 350		

ºC

Volumieke massa				

Bestandsdelen				PE, additieven
Eigenschappen, thermisch		

Geur					nagenoeg reukloos

Opschuimend Brandwerend Hollodeen®
Eigenschappen, algemeen		

Waarde		

Maateenheid

Testmethode (Norm)

Volumieke massa				

0,95		

g/cm3		

ISO1183

Bestandsdelen				PE, additieven, grafiet
Eigenschappen, thermisch		

Waarde		

Maateenheid

Testmethode (Norm)

Smelttemperatuur				

100 - 140		

ºC		

DSC

Thermische vervorming			

> 390		

ºC

Ontbrandingstemperatuur			

> 350		

ºC

Vlampunt					

± 340		

ºC

Geur					nagenoeg reukloos
Bij de aangegeven waarden gaat het om gemiddelden, die uit statische beproevingen en testen gebleken zijn.
Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.
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