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De rapportage die ten grondslag ligt aan deze samenvatting van
onderzoek bevindt zich ter inzage bij de opdrachtgever en is
geregistreerd onder nummer: 2008-Efectis-R0951.

In opdracht van FND B.V. te Tolbert is de brandwerendheid onderzocht van een dubbelvleugelige
deur-/kozijnconstructie bestaande uit een dubbelvleugelige stompe 54 mm deur, afgehangen in een
metalen kozijn.

Het experimentele onderzoek is uitgevoerd volgens NEN EN 1634-1:2001. De constructie werd
onderzocht voor het geval “ deurbladen draaiend naar het vuur toe”. Details en resultaten worden
weergegeven in Efectis rapport 2008-Efectis-R0951.

Enkele kenmerkende gegevens van de onderzochte constructie zijn als volgt:

Stompe deur Glasopeningen Stalen kozijn
Afmetingen: Afmetingen glas: 2 stuks 660 x 1375 mm Materiaaldikte 1,5 mm
hoogte: 2315 mm Type glas: Pyrobel Type EI60/16 Sponning 63 x 20 mm
breedte: 1227 mm
dikte: 54 mm

De deurbladen waren aan de onderzijde voorzien van een valdorpel welke was voorzien van bij
verhitting opschuimende strippen. Tussen de deurbladen was over de gehele hoogte een Alprokon
Ferno-Tec 240 deurnaald geplaatst welke was voorzien van bij verhitting opschuimende strippen.

Conclusie
Met inachtneming van de hierna weergegeven voorwaarden werd vastgesteld dat voor het
bovengenoemde, in Efectis-rapport 2008-Efectis-R0951 beschreven, product geldt: “Brandwerendheid
m.b.t. de scheidende functie, in de zin van NEN-EN 1634-1:2001, 63 minuten”.

Voorwaarden en toepassingsgebied
De conclusie geldt uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies welke in detail, inclusief materialen, type en
positie van het hang- en sluitwerk en bij verhitting opschuimende strippen, enz., gelijk zijn aan de
onderzochte constructie en waarbij tevens is voldaan aan de navolgende voorwaarden:
a) de deur betreft FND stompe 54 mm deur:

– met afmetingen gelijk of kleiner dan 2315 x 1227 mm (h x b);
– afgehangen aan drie scharnieren op posities als aangegeven in dit rapport.

b) het kozijn betreft een gevuld metalen kozijn als gespecificeerd:
– ingebouwd in een wand als beschreven onder d;

c) de deurbladen draaiend naar het vuur toe, de deurbladen draaiend van het vuur af;
d) wand van metallstud dan wel van cellenbeton of steenachtig materiaal;
e) een vloer van onbrandbaar materiaal.
f ) het aantal glasopeningen mag worden verkleind, niet vergroot;
g) de glasopeningen mogen worden verkleind, niet vergroot;


