
Gestandaardiseerde testen 

Nationale testnorm 

NBN 713.020 + addenda: Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - 
Weerstand tegen brand van bouwelementen 

Europese testnormen 

Algemeen 
EN 1363-1: Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen 
EN 1363-2: Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende procedures 

Niet-dragende elementen 
EN 1364-1: Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: Wanden 
EN 1364-2: Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 2: Plafonds 
EN 1364-4: Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke 
configuratie 

Dragende elementen 
EN 1365-1: Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 1: Muren 
EN 1365-2: Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken 
EN 1365-3: Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: Liggers 
EN 1365-4: Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen - Deel 4: Kolommen 

Deuren & luiken 
EN 1634-1: Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen en 
hang- en sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de brandwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen 
EN 1634-2: Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken en te openen ramen en 
hang- en sluitwerk - Deel 2: Brandwerende typeringsproef voor hang- en sluitwerk 

Bescherming van structuren 
ENV 13381-1: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 1: Horizontale beschermende membranen 
ENV 13381-2: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 2: Verticale beschermende membranen 
ENV 13381-3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 3: Vuurwering aangebracht op betonnen bouwdelen 
ENV 13381-4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 4: Vuurwering aangebracht op stalen bouwdelen 
ENV 13381-5: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 5: Vuurwering aangebracht op bouwdelen in een beton/geprofileerde staalplaten-composiet  
ENV 13381-6: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 6: Vuurwering aangebracht op met beton gevulde holle stalen kolommen 
ENV 13381-7: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 7: Vuurwering aangebracht op houten bouwdelen  
prEN 13381-8: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van dragende 
bouwdelen - Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen bouwdelen 

Liftdeuren 
EN 81-58: Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Onderzoek en beproevingen - 
Deel 58: Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren 

Installaties in gebouwen 
EN 1366-1: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 1: Ventilatiekanalen 
EN 1366-2: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 2: Brandkleppen 
EN 1366-3: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 3: Afdichtingen voor doorvoeringen 
EN 1366-4: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen 
EN 1366-6: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 6: Verhoogde vloeren 
EN 1366-7: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 7: Afsluiting voor transportbanden en 
geleide transportsystemen 
EN 1366-8: Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8: Rookafvoerkanalen 



Classificatienormen 
EN 13501-2+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van 
resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen 
EN 13501-3+A1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3: Classificatie op grond van 
resultaten van brandwerendheidsproeven op onderdelen van installaties in gebouwen anders dan RWA-
installaties 

Ventilatiesystemen 
EN 1751: Ventilatie van gebouwen - Onderdelen van het luchtverdeelsysteem - Aerodynamische beproeving van 
dempers en afsluiters 

Internationale testnorm 

IMO Res. A. 754 (18): Aanbeveling brandwerendheidstest voor "A", "B" en "F" klasseringen (dekken, wanden, 
buisdoorvoeringen en doorvoerkabels) 

 

Brandweerstandsklassen 
 

De classificatie van bouwproducten en -elementen is een manier om hun brandweerstand uit te drukken. 

Klassering volgens het direct toepassingsdomein (DIAP): 
De classificatie wordt gebaseerd op de resultaten van brandweerstands- en rookdichtheidstesten die binnen het 
directe toepassingsdomein van de betreffende testnorm vallen (in overeenstemming met de Europese norm EN 
13501). 

Aanduiding van de brandweerstandsklasse: 

De brandweerstandsklasse wordt aangeduid door een combinatie van letters en cijfers. De letters verwijzen naar 
de verschillende prestatieparameters, voor zover deze op het element in kwestie van toepassing zijn. 
De prestatieparameters zijn:  

 R: draagvermogen 

 E: vlamdichtheid 

 I: thermische isolatie 

 W: beperking van warmtestraling 

 M: mechanische sterkte 

 C: zelfsluitendheid 

 S: rookdichtheid 

 G: weerstand tegen een roetbrand 

 K: brandbescherming 
 
Tijdens de test wordt dan bepaald hoe lang het bouwelement het geteste vermogen behoudt bij blootstelling aan 
brand. Voor elk vermogen zijn er criteria die bepalen wanneer een bouwelement dat vermogen verliest (zie 
hieronder). Op grond van de test wordt het bouwelement in een van de volgende brandweerstandsklassen 
ingedeeld: brandweerstand gedurende 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 of 360 minuten. 

 
Draagvermogen 

Het draagvermogen is het vermogen van een bouwelement om weerstand te bieden aan gespecificeerde 
mechanische acties, bij blootstelling aan brand langs één of meerdere zijden, gedurende een bepaalde tijdsduur, 
zonder zijn stabiliteit te verliezen. De criteria die toegepast worden om het verlies van stabiliteit te bepalen, 
variëren afhankelijk van het type van dragend element: 

 voor elementen die onderworpen zijn aan een buiging, zoals vloeren en daken: 

 de vervormingssnelheid (doorbuigingssnelheid); 

 de grens voor de eigenlijke vervorming (doorbuiging). 

 voor elementen die axiaal belast zijn, zoals kolommen en muren: 

 de vervormingssnelheid (contractiesnelheid); 

 de grens voor de eigenlijke vervorming (contractie). 

https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#draagcapaciteit
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#vlamdichtheid
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#thermischeisolatie
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#stralingsintensiteit
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#mechanischesterkte
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#zelfsluitend
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#rookdichtheid
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#roetbrand
https://www.wfrgent.com/weerstand-tegen-brand/brandweerstandsklassen.html#brandbescherming


 
Vlamdichtheid 

De vlamdichtheid is het vermogen van een proefelement met een scheidende functie om weerstand te bieden 
aan blootstelling aan brand langs één zijde, zonder brandoverdracht naar de niet-blootgestelde zijde als gevolg 
van vlamdoorslag of doorgang van hete gassen. De vlamdichtheid wordt beoordeeld op basis van de volgende 
drie aspecten: 

 barsten of openingen die vooropgestelde afmetingen overschrijden; 

 ontsteking van een katoenprop; 

 aanhoudende vlammen aan de niet-blootgestelde zijde. 
 
Thermische isolatie 

De thermische isolatie is het vermogen van een bouwelement om weerstand te bieden aan blootstelling aan 
brand langs één zijde, zonder brandoverdracht naar de niet-blootgestelde zijde als gevolg van warmteoverdracht. 
Door thermische isolatie wordt de warmteoverdracht beperkt, zodat noch de niet-blootgestelde zijde noch 
materiaal dat zich dichtbij bevindt, ontstoken wordt. 

 
Beperking van warmtestraling 

De beperking van warmtestraling is het vermogen van een bouwelement om, bij blootstelling aan brand langs één 
zijde, de kans te verminderen dat er brandoverdracht plaatsvindt als gevolg van een belangrijke warmtestraling, 
hetzij door het element heen hetzij van zijn niet-blootgestelde oppervlak naar aangrenzende materialen. De 
beperking van de warmtestraling wordt bepaald door de tijdsduur waarin de maximale stralingswaarde, gemeten 
volgens de specificatie in de testnorm, de grenswaarde van 15 kW/m² niet overschrijdt. 

 
Mechanische sterkte 

De mechanische sterkte is het vermogen van een element om de impact te weerstaan die representatief is voor 
het effect dat het structurele falen van een andere component veroorzaakt. Het element wordt aan een vooraf 
bepaalde impact onderworpen kort nadat het getest is om het draagvermogen, de vlamdichtheid en/of de 
thermische isolatie te bepalen. Het element moet aan deze impact weerstaan zonder de R, E en/of I in het 
gedrang te brengen. 

 
Zelfsluitendheid 

De zelfsluitendheid is het vermogen van een open deur of venster om volledig in zijn slot dicht te vallen en een 
gemonteerd sluitingsmechanisme te activeren, zonder menselijke tussenkomst en enkel door opgeslagen energie 
of door middel van elektriciteit met ondersteuning van een systeem met opgeslagen energie in geval van een 
stroomstoring. 
Dit is van toepassing op elementen die gewoonlijk gesloten zijn en automatisch moeten sluiten na elke opening 
en op elementen die gewoonlijk open zijn en automatisch moeten sluiten in geval van brand.  

 
Rookdichtheid 

De rookdichtheid is het vermogen van een bouwelement om de doorgang van koude en/of warme gassen of rook 
van één zijde van het element naar de andere zijde te verminderen of uit te sluiten. 

 
Weerstand tegen een roetbrand 

De weerstand tegen een roetbrand is het vermogen van een schoorsteen of een verwant bouwelement om 
weerstand te bieden aan een roetbrand. Die weerstand houdt aspecten in van rookdichtheid en thermische 
isolatie. 

 
Brandbescherming 

De brandbescherming is het vermogen van een wand- of plafondbekleding om bescherming te bieden aan het 
materiaal achter de bekleding tegen ontsteking, verkoling en andere schade gedurende een gespecificeerde 
tijdsduur. De bekledingen zijn de buitenste oppervlakken van bouwelementen zoals wanden, vloeren en daken. 

 

  



Klassering volgens het uitgebreid toepassingsdomein (EXAP): 
Het toekennen van een klassering op basis van het uitgebreid toepassingsdomein valt niet onder bovenvermelde 
norm (EN 13501), maar gebeurt volgens de Europese norm EN 15524. De aanduiding is echter wel dezelfde als 
gespecifieerd in de klasseringsnorm. 

Brandonderzoek, simulaties en experimentele proefopstellingen 
 

Brand brengt een interactie van ingewikkelde fysische en chemische fenomenen met zich mee die constant 
wijzigen in de tijd. Brandonderzoek vereist dus een diepgaande kennis van het gedrag van materialen, systemen 
en constructies tijdens een brand, evenals een goed inzicht van de invloed van ventilatievoorwaarden en de 
verspreiding van warme rookgassen. 

Om het 'brandgedrag' te bepalen, beschikt WFRGENT nv over een breed gamma proefuitrustingen om enerzijds 
de reactie bij brand te bepalen van materialen en systemen en anderzijds om de brandweerstand te testen van 
constructies volgens een brede verscheidenheid van zowel nationale als internationale normen. WFRGENT 
nv kan echter eveneens niet-gestandaardiseerde experimenten op reële grootte uitvoeren en dit op elk voorwerp, 
gaande van elektrische componenten tot constructies van 1000 m². De resultaten van deze experimenten worden 
vaak gecombineerd met de resultaten van numerieke simulaties om het aantal proeven te verminderen of om de 
proefresultaten te extrapoleren. 

Deze dienst wordt voornamelijk aangeboden aan personen en organisaties die het brandrisico in bestaande of 
geplande bouwconstructies en vervoermiddelen willen evalueren. Het helpt eveneens bij het vinden van 
antwoorden in gevallen waar een brand mensenlevens heeft gekost, zware financiële verliezen heeft veroorzaakt 
of personen en/of organisaties in gevaar heeft gebracht. 

Voor de numerieke simulaties maakt WFRGENT nv  gebruik van zowel binnenshuis als extern ontworpen 
softwarepakketten. Voor de simulatie van de verspreiding van rook en warme gassen, gebruikt WFRGENT 
nv speciaal ontwikkelde CFD-pakketten. Voor complexe problemen, werkt WFRGENT nv – als een spin-off 
organisatie van Universiteit Gent – samen met specialisten van de Universiteit Gent en het Von Karman Instituut. 

Eerdere projecten behandelden aspecten van brandveiligheid in kernenergieinstallaties, parkings, 
gezinswoningen, enz. alsook brandonderzoek in België en het buitenland (Switel,'De Punt', Schiphol, ...). 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met dr. ir. Bart Sette. 

WFRGENT NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent 
Tel: + 32 9 243 77 50 - Fax: + 32 9 243 77 51 - www.wfrgent.com - info@wfrgent.com 
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