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Met sponning van 17 millimeter

Een standaard houten KVT kozijn (Kwaliteit van houten gevelelementen) met sponningen van  

17 millimeter voldoet ruim aan de gestelde brandveiligheidseisen van 30 minuten 

brandwerendheid betrokken op vlamdichtheid en warmtestraling (EW30). Een opschaling 

naar 25 millimeter sponninghoogte, zoals de brandweer die vaak voorschrijft, is voor dit doel 

daarom niet noodzakelijk. Dit blijkt uit brandtesten bij Efectis in Rijkswijk. Toegepast glas is 28 

millimeter dik Pyrodur 30-351 brandwerend isolatieglas in een samenstelling met 10 millimeter 

opschuimend brandwerend glas als binnenruit. De verwachting is dat meerdere opschuimende 

brandwerende glassoorten in het standaard KVT kozijn mogen worden gebruikt.

30 minuten brandwerend 
Standaard KVT kozijn

 ONTWIKKELING  MArco grooThoff

De Nederlandse Bond van Tim-

merfabrikanten (NBvT) behartigt de 

gezamenlijke en individuele belangen 

van ongeveer 200 aangesloten tim-

merfabrikanten. De Sectie Kozijnen 

heeft in 2011 een werkprogramma 

opgesteld voor de Technische Com-

missie Kozijnen van de bond. Eén van 

de onderwerpen in dit werkprogramma 

betrof brandwerende elementen. De 

commissie heeft een werkgroep ‘Brand-

werende elementen’ opgericht die in 

december 2011 voor het eerst bijeen 

is geweest. De werkgroep staat onder 

leiding van Gerrit Buitenhuis, medewer-

ker Techniek & Innovatie van de NBvT. 

Buitenhuis: ‘De werkgroep heeft twee 

onderwerpen opgepakt: brandwerende 

gevelelementen en het moduleren van 

brandwerende binnenpuien. Bij brand-

werende binnenpuien willen we zoveel 

mogelijk gebruik maken van bestaande 

rapporten van brandwerende binnenop-

lossingen zoals binnendeurconstructies, 

glasconstructies en paneelconstructies. 

Daarbij zoeken we naar voorwaarden 

waaronder de afzonderlijke brandwe-

rende elementen aan elkaar gekoppeld 

mogen worden. Aan de hand hiervan 

kunnen complete binnenpuien worden 

gemoduleerd. Dit onderwerp staat 

vanaf nu op de rol. We zijn vorig jaar 

gestart met brandwerende gevelele-

menten en daar komt nu dit verras-

sende resultaat uit.’

Van oriënterende naar definitieve test

Wat betreft brandwerende gevelele-

menten richtte de werkgroep zich 

alleen op ramen, al dan niet in com-

binatie met vastglasvakken. ‘Er zijn 

al voldoende brandwerende deurcon-
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NBvT
De Nederlandse Bond van Tim-

merfabrikanten (NBvT) behartigt 

de gezamenlijke en individuele 

belangen van ongeveer 200 

aangesloten timmerfabrikanten 

in technisch, juridisch en com-

merciële zin. De NBvT levert 

een essentiële bijdrage aan de 

ontwikkeling en stimulatie van het 

bouwen in en met hout. Het stimu-

leert innovaties en werkt mee aan 

regelgeving met integrale kwa-

liteitsverbetering als doel. Meer 

informatie: www.nbvt.nl

Woningen 

voorzien van 

standaard KVT-

kozijnen.
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‘Mooi voorbeeld van samenwerking’

‘De geslaagde test is een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen verschillende industrieën’, 

vindt Roman Abrahams, Technisch Adviseur van 

Pilkington Benelux die nauw betrokken is ge-

weest bij de brandtesten.

Tot op heden was het zo dat glasproducenten 

het initiatief namen voor het testen van hun 

brandwerende glassoorten in houten kozijnen. 

Met de testrapporten konden de timmerfabrieken 

in de markt werken. Abrahams: ‘Deze testen 

werden alleen vanuit het glas benaderd. Het 

houten kozijn mocht geen risico’s geven bij een 

test die al gauw bijna 10.000 euro kost. Vandaar 

dat men liever het zekere voor het onzekere 

nam en sponninghoogtes van 25 millimeter en 

een zwaar houtsoort van 600 kg/m³ of meer 

voorschreef. Het resultaat is een testrapport met 

geteste glasafmetingen, maar in een kozijn dat 

qua detaillering niet overeenkomt met het stan-

daard kozijn.’

Minimale aanpassingen

Glasproducenten kijken volgens Abrahams de 

laatste jaren meer naar de praktijk en gebruiken 

bij het testen van 30 minuten brandwerende 

beglazingen in houten kozijnen realistischere 

houtsoorten (Meranti 450-500 kg/m³) in combi-

natie met lagere sponninghoogtes. Deze testen 

beperken zich echter tot de vaste delen; de 

veel toegepaste draaiende en valramen vallen 

er buiten. ‘We waren verheugd mee te mogen 

denken aan een oplossing voor het brandwe-

rend maken van het standaard KVT raam met 

zo min mogelijk aanpassingen. De uitdagingen 

waren de minimale houtdimensies, het gebruik 

van aluminium profielen en het brandwerend 

maken van de aansluitingen van de draaiende 

delen. Ook wij waren verrast door de minimale 

aanpassingen die nodig waren. Het schroeven 

van de glaslatten is noodzakelijk, maar door de 

goede thermische isolatie van zowel het hout als 

het glas kwam er zo weinig straling door het sys-

teem, dat de aluminium plaatsingsprofielen en 

het raamprofiel onder het raam aan de niet-

vuurzijde niet vervormden. Door deze geringe 

warmtestraling was het zelfs mogelijk de test 

uit te voeren met een gewone beglazingskit in 

plaats van siliconen; ook een wens van de tim-

merindustrie en glassector.’

Voor de test van een brand van buiten naar 

binnen werden er eerst nog stalen hoekjes in 

de sponning geplaatst die het glas op zijn plek 

hielden als de houten aanslag van slechts 13 mil-

limeter dikte aan de vuurzijde weggebrand was. 

Echter, de laatste voortest liet zien dat het brand-

werende glas zich door de stabiele opschuimende 

werking zelf vast zet in de sponning en de stalen 

verstevigingen weggelaten konden worden.

Kanttekening

De NBvT laat naast het testrapport ook een uit-

breidingrapport opstellen waarin men de wens 

heeft om onder meer het geteste glas uitwis-

selbaar te maken met vergelijkbare glassoorten. 

Hierbij wil Abrahams een kanttekening plaatsen. 

‘De term ‘alle opschuimende brandwerende 

glassoorten’ is te kort door de bocht. Zo is er be-

wust voor gekozen om een 10 millimeter brand-

werende binnenruit met twee opschuimende 

tussenlagen toe te passen in plaats van een 7 

millimeter dikke ruit met slechts één tussenlaag. 

Brandwerend glas in een draaiend raam rea-

geert heel anders dan in een vast raam. Vandaar 

dat je ook brandwerend glas voor deuren ook 

daadwerkelijk in een deur getest moet hebben. 

Bij een draaiend deel wordt het glas ‘opgeblokt’ 

om zo het gewicht van het glas zoveel mogelijk 

naar het scharnierpunt te positioneren en het 

raam te stellen. Tijdens de brand komen er 

zwaardere spanningen op de ruit dan bij een 

normaal beglaasd vast deel. Dit zagen we ook 

terug in het extreme breukbeeld van het glas in 

de eerste 10 minuten. De tweede tussenlaag 

voorkwam dat er openingen ontstonden door 

de scheuren in het brandwerend glas. Die laag 

geeft dus niet alleen extra stabiliteit, maar voor-

komt ook dat er gaten kunnen ontstaan in de 

brandwerende scheiding”

Detail van het geteste KVT kozijn. 

Ten opzichte van de standaard KVT 

houten kozijnen zijn 30 minuten 

brandwerend isolatieglas Pilkington 

Pyrodur 30-351, geschroefde 

glaslatten, brandvertragende kaders 

en 1 meter opschuimend materiaal 

voor het draaivalraam toegepast. 
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structies’, licht Buitenhuis toe, ‘en we 

besloten om bij het ontwikkelen van 

brandwerende gevelelementen uit 

te gaan van de KVT.’ De werkgroep 

zocht contact met een glasfabrikant. 

Dat werd Pilkington Benelux omdat het 

bedrijf in Gelschenkirchen over twee 

eigen testovens beschikt. ‘Daar heb-

ben we in maart, juli en begin oktober 

oriënterende beproevingen uitgevoerd. 

Tot eenieders verbazing bleken de 

standaard KVT elementen zodanig 

brandwerend te zijn, dat met kleine 

aanpassingen de grote stap naar defi-

nitieve testen bij Efectis in Rijswijk kon 

worden gemaakt.’

Die testen zijn op 17 en 19 oktober 

uitgevoerd conform NEN-EN 16034-

1:2008 ‘Bepaling van de brandwerend-

heid 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’. Het glas Pyrodur 

30-351 kende een 28 millimeter dikke 

opbouw met een buitenruit van gecoat 

floatglas (6 mm), een Argon gas ge-

vulde spouw (12 mm) en een binnenruit 

van Pyrodur 30-201 (10 mm). De eerste 

test was van binnen naar buiten met 

een normale brandkromme (tempera-

turen van circa 850º C), de tweede van 

buiten naar binnen met een aangepaste 

brandkromme (temperaturen van circa 

680º C). Buitenhuis: ‘Van binnen naar 

buiten voldoen de standaard KVT 

gevelelementen ruimschoots aan de 

gestelde eis van 30 minuten met een 

gewenste overwaarde van 6 minuten. 

Van buiten naar binnen haalden we 

zelfs extreem verrassende resultaten. 

Het draaivalraam haalde 45 minuten, 

het naar buitendraaiende raam zelfs 

meer dan 60 minuten.’ 

Uitbreidingen

Op basis van de behaalde resultaten 

komen er uitbreidingen op de in de 

testrapporten beschreven elementen. 

Te denken valt aan afwijkende afme-

tingen en maatvoeringen, en aan het 

toepassen van andere materialen zoals 

bijvoorbeeld hang- en sluitwerk en glas. 

De officiële rapporten van Efectis zijn 

er inmiddels en alhoewel de uitbreidin-

gen pas eind deze maand volgen, durft 

Buitenhuis nu al wel te concluderen dat 

de standaard KVT kozijnen mogen wor-

den uitgevoerd met alle opschuimende 

brandwerende glastypen, zolang ze 

qua detaillering zijn beproefd zoals in 

het rapport beschreven. ‘Om de houten 

kozijnen minimaal 30 minuten brand-

werend te maken’, zo licht hij toe, ‘is 

slechts een beperkt aantal maatregelen 

genomen ten opzichte van de stan-

daard KVT houten kozijnen. Naast het 

opschuimend brandwerend isolatieglas, 

gaat het om geschroefde glaslatten, het 

gebruik van brandvertragende kaders 

en 1 meter opschuimend materiaal voor 

het draaivalraam.’

Buitenhuis heeft ook hoge verwachtin-

gen van het tweede onderwerp waar de 

werkgroep zich op richt: het brandveilig 

modelleren van complete binnenpuien. 

Met zijn belangrijkste conclusie voor dit 

moment richt hij zich vooral op handha-

vende instanties, zoals de brandweer. 

‘De brandweerregio’s hebben in verband 

met de veiligheid een voorkeur voor 

houten kozijnen met sponningen van 25 

millimeter of meer om aan de geldende 

regelgeving te voldoen. De testen bij 

Efectis tonen aan dat de gewenste resul-

taten ook met het standaard KVT kozijn 

ruimschoots zijn te halen.’   < 
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Standaardbrandkromme

Gereduceerde standaardkromme

De brandtesten zijn op 17 en 19 oktober uitgevoerd 

conform NEN-EN 16034-1:2008.

De noodzaak van geschroefde 

glaslatten bij het gebruik van 

opschuimend brandwerend glas 

wordt duidelijk na de test als alleen 

nog de schroeven over zijn. 
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