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1.   INLEIDING  

In opdracht van Mill Panel B.V. is een onderzoek verricht naar de brandwerendheid met
betrekking  tot  de  scheidende  functie  van  twee  enkelvleugelige  stompe  deuren  met
houtlaminaat opbouw, type Mill Door AluCork® en Mill Door Standaard, elk in een merbau
kozijn.

Hiertoe is op 23 juli 2010 in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid te Roermond1

een beproeving uitgevoerd conform EN 1634-1:2008.

Voorliggende rapportage betreft een omschrijving van de beproefde AluCork® constructie,
de gevolgde methode en de beproevingsresultaten.

2

1  Relevante adressen worden gegeven in bijlage I.
2  EA MLA: European Accreditation Organisation MultiLateral Agreement:

http://www.european-accreditation.org

EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are considered to
have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA countries.”
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Voor  het  uitvoeren  van  bovengenoemde  beproeving  is  het
Laboratorium voor Brandveiligheid erkend door de “Stichting Raad
voor Accreditatie” (RvA). De RvA is lid van de EA MLA2.



2.   BESCHRIJVING BEPROEFDE CONSTRUCTIE  

2.1.   Algemeen  

Onderzocht zijn twee enkelvleugelige deur-/kozijnconstructies geplaatst in een  gesloten
wand van cellenbeton, naast elkaar gemonteerd in één beproevingsframe. De beproeving
van de twee deur-/kozijnconstructies heeft gelijktijdig plaatsgevonden in het Laboratorium
voor Brandveiligheid van Peutz te Roermond. 
Deze  rapportage  heeft  alleen  betrekking  op  de  enkelvleugelige  stompe  deur,  type
Mill Door AluCork® (zie figuur 1 in bijlage II).

Tekeningen  en  omschrijvingen  van  het  proefstuk  zijn  vooraf  door  de  opdrachtgever
aangeleverd.  De  maatvoering  is  door  Peutz  gecontroleerd  tijdens  de  inbouw  in  het
beproevingsframe en  vastgelegd  middels  diverse  foto's.  De  opbouw van  het  geteste
deurblad is niet gecontroleerd. Ten behoeve van deze controle heeft de opdrachtgever
een monster beschikbaar gesteld.
In  bijlage  II  zijn  foto's  van  het  proefstuk  tijdens  de  inbouw  opgenomen.  Voor  de
maatvoering en de opbouw van de constructie wordt verwezen naar onderstaande tekst
en door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en details, opgenomen in bijlage II. 
Alle  genoemde  waarden  betreffen  de  door  de  opdrachtgever  verstrekte  nominale
waarden. Indien bij controle tijdens de opbouw is vastgesteld dat de werkelijke waarde
hiervan significant afwijkt, is ook de gemeten waarde (MW) vermeld. 

De constructie is beproefd draaiend naar het vuur toe.

2.2.   Opbouw proefstuk  

Onderzocht  is  een  enkelvleugelige  stompe  deur  met  houtlaminaat  opbouw,  type
Mill Door AluCork®, gemonteerd in een merbau kozijn. Voor details wordt verwezen naar
figuur 1 in bijlage II en navolgende beschrijving.

2.2.1.   Deurblad  

Afmetingen van het deurblad:
– hoogte: 2350 mm
– breedte: 1100 mm
– dikte: 40 mm

Het deurblad is als volgt opgebouwd:
– Laag 1,2,3 3 lagen Okoumé fineer, totaal 5,0 mm
– Laag 4 Aluminium, 0,3 mm
– Laag 5 t/m 15 Sandwich afwisselend opgebouwd uit:
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– 6 lagen Okoumé van elk 2,5 mm en
– 5 lagen brandvertragende kurk van elk 2,7 mm.

– Laag 16 Aluminium, 0,3 mm
– Laag 17,18,19 3 lagen Okoumé fineer, totaal 5,0 mm

Het  geheel  is  verlijmd met  PVAc-lijm (alu-Okoumé met  PU lijm)  met  zure  harder  en
vervolgens samengeperst en gekalibreerd tot 40 mm einddikte.

Het deurblad is voorzien van een merbau kantlat (12 x 35 mm), geschroefd bevestigd met
standaard houtschroeven (4,5 x 50 mm), h.o.h. afstand ca. 300 mm, ca. 100 mm vanaf
de  hoek.  Het  deurblad  is  aan de onderzijde voorzien  van twee  stuks  opschuimende
strips, type Softpuff® (3,8 x 10 mm).

2.2.2.   Deurkozijn  

Het  kozijn  is  vervaardigd  uit  merbau,  volumieke  massa  650  kg/m3 met  afmeting
67 x 118 mm.  De  buitenmaat  van  het  kozijn  bedraagt  1184  x  2442  mm.  De
aanslagbreedte  bedraagt  25  mm.  De  aanslagdiepte  is  verkleind  met  5  mm merbau
(gelijmd  met  PVAc-lijm  in  de  sponning)  waarmee  de  aanslagdiepte  in  de  beproefde
situatie 46 mm bedraagt.
In de sponning van het kozijn zijn rondom twee stuks bij hitte opschuimende strips, type
Softpuff® (3,8 x 10 mm), ingezet in ingefreesde sponningen (4 x 10 mm). Het kozijn is
verder voorzien van vier scharnierinkrozingen (zie foto 4-6 in bijlage II). Het kozijn is aan
de gemetselde zijde rondom voorzien van Technofire® (1 x 50 mm).

Het  merbau  kozijn  is  ingemetseld  in  een  ondersteuningsconstructie  van
cellenbetonblokken, klasse G4/600 en een volumieke massa van 650 +/- 200 kg/m3. Ter
plaatse van de bovenzijde van de kozijnsparing is een prefab betonlatei aanwezig.

2.2.3.   Hang- en sluitwerk  

De deur is voorzien van een Nemef 649 insteekslot met standaard Corbin profielcilinder,
aan weerszijden bekleed met 1 mm Technofire®. 
De deur is voorzien van vier stuks scharnieren, type AXA SKG*** 89 x 89 mm, bladdikte
3 mm met dievenpen. De scharnieren zijn geschroefd met vier standaard houtschroeven
(4,5 x 50 mm). De scharnieren zijn aan de houtzijde bekleed met zelfklevend Technofire
(1 mm). De posities van de scharnieren, gemeten vanaf de bovenzijde van de deur tot
bovenkant scharnier: 120 mm, 320 mm, 1160 mm, 2050 mm.
Het  deurblad  is  voorzien  van  standaard  AMI  deurschilden  en  deurkrukken.  De
deur-/kozijnconstructie is aan de vuurbelaste zijde voorzien van een deurdranger, type
Dorma TS 83EN3-6, geschroefd op het deurblad op ca. 10 cm uit de hoek.
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2.3.   Inbouw van het proefstuk in het frame  

De  ondersteuningsconstructie  met  daarin  opgenomen  de  kozijnen  is  opgebouwd  op
15 juli 2010. De deurbladen zijn geplaatst op 20 juli 2010. Het beproevingsframe bestaat
uit een  stalen raamwerk met daarbinnen een kader van hittebestendig beton met een
inbouwopening van 4,05 m x 3,00 m (b x h).

2.4.   Conditionering van de proefstukken  

Vanaf  de  levering  (15  en  20  juli  2010)  tot  het  moment  van  beproeven  werden  de
proefstukken in het laboratorium bewaard onder normale omgevingscondities. 

2.5.   Bepaling vochtgehalte en volumieke massa  

De bepaalde waarde van het vochtgehalte en volumieke massa van de relevante delen
van het proefstuk zijn in onderstaande tabel weergeven. Met betrekking tot het kozijn is
het vochtgehalte bepaald van een reststuk van het geteste kozijn. Met betrekking tot het
deurblad is het vochtgehalte bepaald van een door de opdrachtgever aangereikt monster.

Tabel 1 Bepaling vochtgehalte en volumieke massa

Materiaal Volumieke massa
[kg/m3]

Vochtgehalte
[%]

Merbau kozijn 6503 12,34 (MW)

Deurblad 5435 9,76 (MW)

2.6.   Opmerkingen  

Door de opdrachtgever is geen extra deurblad beschikbaar gesteld voor analyse maar
zijn monsters van het betreffende deurblad geleverd.

3  Opgave leverancier
4  Bepaald door meting met microprocessor gestuurde vochtmeter FME ID1559 op 1,7 cm diepte
5  Gemeten volumieke massa van aangereikt monster
6  Gemeten vochtgehalte van aangereikt monster, Bepaald door droging 
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3.   BEPROEVING  

3.1.   Algemeen  

De bepaling  is  op  23 juli  2010 uitgevoerd  conform  EN 1634-1 en  beoordeeld  op  de
volgende criteria:

– Vlamdichtheid betrokken op afdichting (E)
– Thermische isolatie betrokken op warmtestraling (W)
– Thermische isolatie betrokken op de temperatuur I1.

De constructie is beproefd volgens de standaardbrandkromme.

3.2.   Meetcondities  

Sluitingsprocedure
De  openings-  en  sluitingsprocedure  van  de  deur  (25  keer)  is  uitgevoerd  conform
EN 14600. De deur was uitgerust met dranger. Alvorens de brandproef werd gestart is de
arm van de deurdranger gedemonteerd.

Temperatuurverloop in de oven
Het verloop van de temperatuur in de oven gedurende de beproeving en de toelaatbare
marge voor  de geregistreerde temperatuur van de individuele oventhermokoppels ten
opzichte  van  de  te  realiseren  brandkromme  zijn  weergegeven  in  bijlage  III,
grafieknummer 1 en 2.

De  relatieve  afwijking  van  de  gemiddelde  oventemperatuur  ten  opzichte  van  de  te
realiseren  brandkromme  en  de  toegelaten  afwijking  zijn  weergegeven  in  bijlage  III,
grafieknummer 3.

Overdruk in de oven
De overdruk tijdens de beproeving is weergegeven in grafiek 4 in bijlage III. 

Condities beproevingsruimte
De  temperatuur  in  de  beproevingsruimte  bedroeg  voor  aanvang  van  de  beproeving
ca. 24ºC. Na afloop van de beproeving was deze ca. 26 °C. 

3.3.   Thermische isolatie betrokken op temperatuur  

Het verloop van de gemeten oppervlaktetemperaturen aan de niet-vuurbelaste zijde is
weergegeven  in  bijlage  III,  grafieknummer  6  tot  en  met  8.  De  posities  van  de
thermokoppels zijn weergegeven in bijlage II, figuur 2.
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3.4.   Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling  

De  meetwaarden  van  de  warmtestraling  op  1,0  meter  afstand  midden  voor  de
deur-/kozijnconstructie zijn weergegeven in grafiek 5 in bijlage III.

3.5.   Waarnemingen  

In navolgende tabel zijn in chronologische volgorde de belangrijkste waarnemingen met
betrekking tot de beproeving van de constructie opgenomen.

Tabel 2 Belangrijkste waarnemingen tijdens de beproeving

Tijd
[hh:mm] waarnemingen
00:00 start beproeving

00:00 rookontwikkeling, linkerzijde en bovenzijde

00:02 ook aan de onderzijde rookontwikkeling

00:07
Vochtplekken zichtbaar aan de bovenkant van het deurblad, enkele druppels lopen naar
beneden

00:14 vochtplekken zichtbaar op het kozijn

00:17

doorbuiging visueel duidelijk waarneembaar en de grootste vervorming is zichtbaar aan
de bovenzijde van het deurblad. In het midden sluit het kozijn tegen de sponning, aan
de onderzijde is de ruimte tussen sponning en deurblad ca. enkele millimeters

00:27
meting met wattenkussen rechterbovenhoek van het deurblad; geen gloeien of
ontvlammen wattenkussen

00:29 geen kieren zichtbaar waar een openingskaliber tot in de oven kan worden gestoken

00:29
meting met wattenkussen rechterbovenhoek van het deurblad; geen gloeien of
ontvlammen wattenkussen

00:33
meting met wattenkussen rechterbovenhoek van het deurblad; geen gloeien of
ontvlammen wattenkussen

00:35
meting met wattenkussen rechterbovenhoek van het deurblad; geen gloeien of
ontvlammen wattenkussen

00:35 geen kieren zichtbaar waar een openingskaliber tot in de oven kan worden gestoken

00:37 rode gloed waarneembaar bovenzijde deur

00:38
meting met wattenkussen rechterbovenhoek van het deurblad leidt tot gloeien
wattenkussen

00:38
openingskaliber Ø6 mm kan over een lengte van meer dan 150 mm door een
opening tussen bovenzijde deurblad en kozijn worden bewogen.

00:39 einde beproeving in overleg met de opdrachtgever
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3.6.   Vervorming  

De vervorming van het proefstuk is bepaald door op enkele posities conform EN 1634-1
de verplaatsing te meten. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande figuur. Positief
is naar het vuur toe. Zie figuur 2 in bijlage II voor de posities van de meetpunten.

Na 20 minuten beproeving is het bepalen van de verplaatsing beeindigd in verband met
het  afdekken  van  de  gelijktijdig  beproefde  andere  deur.  Ten  behoeve  hiervan  is  het
referentievlak verwijderd.

3.7.   Naadwijdten  

De voorafgaand aan de beproeving opgemeten naadwijdten, en door de opdrachtgever
gespecificeerde maximale en minimale naadwijdte waartussen de deur in praktijk moet
worden afgehangen, zijn opgenomen in bijlage II, figuur 4.
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4.   SAMENVATTING  

In opdracht van Mill Panel BV is een onderzoek verricht naar de brandwerendheid met
betrekking  tot  de  scheidende  functie  van  een  enkelvleugelige  stompe  deur  met
houtlaminaat opbouw, type Mill Door AluCork® in een merbau kozijn, gemonteerd in een
steenachtige ondersteuningsconstructie.

Hiertoe is op 23 juli 2010 in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid te Roermond
een beproeving uitgevoerd conform EN 1634-1:2008.

Na 38 minuten werd niet meer aan het criterium 'vlamdichtheid betrokken op afdichting'
voldaan.  Hieruit  volgt  een  brandwerendheid  volgens  het  criterium  vlamdichtheid
betrokken op afdichting van 38 minuten. Na 39 minuten is de proef beëindigd in overleg
met de opdrachtgever.

In Tabel 3 zijn de resultaten van de beproeving samengevat.

Tabel 3 Resultaten brandwerendheidsbeproeving d.d. 23 juli 2010
Mill Door AluCork® in merbau kozijn

Beoordelingscriterium Beproevingsduur7 Criterium bereikt ?

Vlamdichtheid betrokken op afdichting (E)
-          vlammen meer dan 10 s continu zichtbaar
-          wattenkussen
-          openingskalibers

39 minuten
38 minuten
38 minuten

niet bereikt
bereikt
bereikt

Thermische isolatie betrokken op warmtestraling (W) 39 minuten niet bereikt

Thermische isolatie betrokken op temperatuur (I1)
-          gemiddelde temperatuurstijging
-          maximale temperatuurstijging

39 minuten
39 minuten

niet bereikt
niet bereikt

Thermische isolatie betrokken op temperatuur (I2)
-          gemiddelde temperatuurstijging
-          maximale temperatuurstijging

39 minuten
39 minuten

niet bereikt
niet bereikt

De aard van brandwerendheidsbeproevingen is zodanig dat de meetnauwkeurigheid niet
kan worden gekwantificeerd. Het is dan ook niet mogelijk een onderbouwde onzeker-
heidsmarge aan te geven voor het bereikte beproevingsresultaat.

7 Tijdsduur afgerond op gehele, reeds verlopen, minuten gerekend vanaf het begin van de proef, waarbij nog
juist  aan  het  criterium  werd  voldaan,  bepaald  conform  EN  1634-1.  De  beproeving  is  na  39  minuten
beëindigd.
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5.   VOORWAARDEN EN TOEPASSINGSGEBIED  

Dit rapport beschrijft de opbouw van het proefstuk, de condities van de beproeving en de
bereikte resultaten van de in dit rapport beschreven constructie bij beproeving conform de
procedure  beschreven  in  EN  1363-1  en,  indien  van  toepassing,  EN  1363-2.  Elke
significante afwijking met betrekking tot de afmetingen, detaillering van de constructie,
belastingen, spanningen, randaansluitingen of afwerkingen anders dan die toegestaan in
het directe toepassingsgebied beschreven in de betreffende beproevingsnorm wordt niet
gedekt door dit rapport.

5.1.   Direct toepassingsgebied  

De bereikte resultaten gelden uitsluitend voor constructies die in detail gelijk zijn aan de
in dit rapport omschreven constructie. Voor het direct toepassingsgebied wordt verwezen
naar hoofdstuk 13 van EN 1634-1. 

Een aantal in deze norm genoemde voorwaarden zijn:
- De deurbladdikte mag worden vergroot waarbij de gewichtstoename maximaal

25% mag bedragen; De toename voor elke laminaatlaag dient hierbij gelijk aan
elkaar te zijn;

- Als verwacht  wordt dat een afwerklaag van verf  geen bijdrage levert  aan het
brandwerendheid is toegestaan een verflaag aan te brengen op het oppervlak
van de deur;

- Het aantal bevestigingsmiddelen om het kozijn aan de ondersteuningsconstructie
te bevestigen mag worden vermeerderd maar niet worden verminderd;

- De hart-op-hartafstand tussen de bevestigingsmiddelen mag worden verkleind
maar niet worden vergroot;

- Het aantal sloten, scharnieren en andere elementen in het hang- en sluitwerk dat
de  beweging  van  het  deurblad  beperkt  mag  worden  vermeerderd,  maar  niet
worden verminderd.

- De resultaten zijn  ook geldig indien de deur  in  een flexibele ondersteunings-
constructie wordt gebouwd.

- De resultaten zijn ook geldig indien de deur van het vuur af draait.
- Voor kleinere deur-/kozijnconstructies dan getest zal de relatieve positie van de

sloten,  scharnieren  en  andere  elementen  in  het  hang-  en  sluitwerk  die  de
beweging van het deurblad beperken hetzelfde blijven of elke verandering van de
afstanden hiervan zal worden beperkt tot hetzelfde reductie percentage als van
de verkleining van de constructie;

- De  deur-/kozijnconstructie  mag  worden  toegepast  met  en  zonder  de  in  de
rapportage besproken deurdranger.
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Beproevingslaboratorium
Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid
Montageweg 5
6045 JA  ROERMOND
 
Beproevende instantie
Peutz bv
Lindenlaan 41
6584 AC  MOLENHOEK
Postbus 66
6585 ZH  MOOK
 
Opdrachtgever
Mill Panel B.V.
Postbus 36
5451 GV  Mill
 
Fabrikant proefstuk
Mill Panel B.V.
Postbus 36
5451 GV  Mill

BIJLAGE I Relevante adresgegevens
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Figuur   1  :  Tekening  

BIJLAGE II Figuren en foto's
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Figuur   2  : Posities thermokoppels en positie meting doorbuiging  

BIJLAGE II Figuren en foto's

Y 1280-1-RA-BY2 II.2



Figuur   3  : Meetposities naadwijdten  

aanzicht niet-verhitte zijde

Figuur   4  : Beoordeling naadwijdten  

positie

Gemeten

naadwijdte (N1)

Minimum opgegeven

naadwijdte (a)

Maximum opgegeven

naadwijdte (b)

Gemiddelde gemeten

naadwijdte (c )

Berekende maximale

naadwijdte (x)

Theoretisch

maximaal toegestaan

Maximaal

toegestaan cat B

1 2,9 0,5 3,5 2,3 n.v.t. 3,5 4
2 2,4 0,5 3,5 2,3 n.v.t. 3,5 4
3 1,6 0,5 3,5 2,3 4,0 3,5 4
4 3,9 0,5 3,9 3,0 n.v.t. 3,9 4
5 2,9 0,5 3,9 3,0 n.v.t. 3,9 4
6 2,3 0,5 3,9 3,0 n.v.t. 3,9 4
7 0,8 0,5 1,5 0,7 1,1 1,1 1
8 0,2 0,5 1,5 0,7 1,1 1,1 1
9 1,2 0,5 1,5 0,7 n.v.t. 1,1 1

10 2,0 0,5 3,0 1,9 n.v.t. 3,0 3
11 1,9 0,5 3,0 1,9 n.v.t. 3,0 3
12 1,9 0,5 3,0 1,9 n.v.t. 3,0 3

BIJLAGE II Figuren en foto's
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Foto 1; Aanzicht zijkanten deur Foto 2 ; Detailaanzicht waarbij de aanslagdiepte aan de bovenzijde van het

kozijn is opgedikt.

Foto 3; Detail aanzicht waarbij de aanslagdiepte aan de bovenzijde en aan

de sluitzijde is opgedikt

Foto 4; Detail scharnierinkrozing bekleed met Technofire®

Foto  5;  Detail  scharnierzijde,  in  de  ingefreesde  sponning  is  Softpuff®

aangebracht

Foto 6; Detail scharnierinkrozing
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Foto 7; Aanvang beproeving, na 1 minuut Foto  8 ;  Tijdens  beproeving na 10 minuten,  vochtplekken op het  kozijn

zichtbaar

Foto 9; Tijdens beproeving na 12 minuten Foto 10; Tijdens beproeving na 13 minuten

Foto 11; Tijdens beproeving na 17 minuten Foto 12; Tijdens beproeving na 18 minuten
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Foto 13; Tijdens de beproeving, na 28 minuten Foto 14; Tijdens de beproeving, na 31 minuten

Foto 15; Tijdens de beproeving, na 30 minuten

Foto 16; Tijdens de beproeving, na 36 minuten

Foto 17; Gloeien wattenkussen na 38 minuten Foto 18; Na afloop van de beproeving
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