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Onderwerp 
beoordeling brandwerendheid (inbraakwerende P-deurnaald met geïntegreerde 
meerpuntssluiting) 
 
 
 
Geachte heer Van Herpen, 
 
U hebt aan TNO Bouw / Centrum voor Brandveiligheid opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van een beoordeling m.b.t. de toepassing van een inbraakwerende P-
deurnaald met geïntegreerde NEMEF meerpuntssluiting in de brandwerende deuren 
zoals beschreven in TNO rapport 2000-CVB-R00542. 
 

Uitgangspunt – TNO rapport 2000-CVB-R00542 

Enkele karakteristieken van dit onderzoek zijn als volgt: 
Constructie: tweevleugelige draaideur-/kozijnconstructie 
Deurbladen: afmetingen deurbladen: 2112 x 725 x 40 mm 
 meranti boven- en onderregel (vol. massa ca. 660 kg/m3) 
 vurenhouten stijlen (vol. massa ca. 485 kg/m3) 
 spaanplaatvulling, type vlasvulling, fabrikaat Unilin 
 bekleding met 3 mm dik HDF plaat 
 loopdeur voorzien van een NEMEF insteekdeurslot 
 standdeur vergrendeld met 2 stuks kantschuiven 
Alprokon profielen: t.p.v. de sluitnaad van beide deurvleugels 
 in de aanslag van de sponning van het kozijn 
 in de sponning van de bovendorpel van het kozijn 
 voor afmetingen, zie Figuur 9 t/m 11 van het rapport 
Kozijn: merbau montagekozijn (vol. massa ca. 750 kg/m3) 

bruto doorsnede : 100 x 70 mm 
sponningdiepte : 45 mm 
aanslagbreedte : 25 mm 

Ondersteuningsconstructie: cellenbeton, 100 mm dik 
Proefdatum: 18 februari 2000 
Testmethode: NEN 6069:1997, met deurbladen “draaiend naar het vuur toe”. 
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De conclusie van de brandproef is dat de brandwerendheid van de onderzochte 
constructie volgens NEN 6069:1997 33 minuten is, voor het geval “standdeur 
vergrendeld en loopdeur naar het vuur toe draaiend”. 
 

Beoordeling 

De hiervoor genoemde constructie was voorzien van een enkelvoudig slot.  Vanwege 
inbraakwerendheids-eisen is uw voorstel om in plaats hiervan een geïntegreerde 
NEMEF meerpuntssluiting toe te passen in de loopdeur.  De bediening van de extra 
slotkasten vindt hierbij plaats m.b.v. een stang die direct achter de voorplaat ligt.  In de 
deurbladen zijn hiervoor groeven nodig zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief. 
 
TNO heeft in andere brandwerendheidsproeven ervaring opgedaan met dit type 
meerpuntssluiting.  De ervaring leert dat de invloed van een meerpuntssluiting 
tweeledig is.  Aan de ene zijde – in geval de drie schoten van de sluiting ingehaakt zijn 
– heeft dit een positieve invloed op het vervormingsgedrag van de deurbladen.  
Hierdoor zullen er namelijk minder gemakkelijk openingen ontstaan tussen beide 
deurvleugels ter plaatse van de sluitnaad.  Aan de ander zijde, betekenen de benodigde 
groeven voor het sluitmechanisme een verzwakking van de deurbladen.  In de 
brandproef die is gebruikt als basis voor deze beoordeling is echter reeds aangetoond 
dat m.b.v. het juiste opschuimende materiaal een adequaat functionerende oplossing 
wordt verkregen.  Voor een aanpassing van de deurconstructie in dit kader, zie de 
voorwaarden zoals bij de conclusie hieronder genoemd. 
 

Conclusie 

De brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2001 van de tweevleugelige draaideur-
/kozijnconstructie voorzien van Alprokon profielen wordt niet nadelig beïnvloed door 
de toepassing van een meerpuntssluiting onder de navolgende voorwaarden. 
 

Voorwaarden 

De uitvoering van de constructie is zoals beschreven in TNO rapport 2000-CVB-0542, 
met de volgende aanpassingen: 
•  toepassing van een inbraakwerende P-deurnaald met een geïntegreerde NEMEF 

meerpuntssluiting, zie de bijlage bij deze brief; 
•  alle 3 de slotkasten van de meerpuntssluiting zijn omwikkeld met 1 laag 

Tecnofire, dik 1,0 mm; 
•  de groeven in de deurbladen hebben maximale afmetingen zoals aangegeven in 

de bijlage bij deze brief. 
 
Hoogachtend, 

 
Dr. Ir. G. van den Berg 
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Bijlage –  Doorsnede van inbraakwerende P-deurnaald met geïntegreerde 
meerpuntssluiting 

 
 
 
 

 


