
De eisen op het gebied van brand-

werende gevel- en puiconstructies

worden aangescherpt. Met de invoering

van de CE-markering moeten producen-

ten aan hogere Europese veiligheidsnor-

men voldoen. Het CEminar, een seminar

over CE-markering en brandwering,

georganiseerd door ingenieursbureau

DGMR, Agentor Bouwtechniek en produ-

cent van brandwerend veiligheidsglas

Vetrotech Saint-Gobain, geeft antwoord

op deze vragen. Dit jaar zijn er reeds

enkele gehouden en ook tijdens de

Bouwbeurs 2011 wordt op 9 februari een

CEminar georganiseerd.

CE op brandweren
ramen, d

schappen moeten sinds 1 januari 2005,

respectievelijk 1 februari 2010 voorzien

zijn van CE. Sinds 1 maart 2007 geldt

dat ook voor alle typen brandwerende

beglazing. Naar verwachting verschij-

nen in 2011 de productstandaarden met

de eisen voor brandwerendheid van alle

gevelelementen. Vanaf dat moment kan

CE-markering op brandwerende ramen,

deuren en vliesgevels vrijwillig aange-

bracht worden en vanaf 2013 zal CE-

markering verplicht worden. Dit bete-

kent dat de markering van toepassing

op de gehele constructie en niet louter

op de afzonderlijke elementen. Een

ingrijpende wijziging, waarbij fabrikan-

ten twee jaar de tijd hebben hun syste-

men te laten testen.

Testen reeds gangbaar

Testen op zich is niets nieuws in de

bouwwereld. Zeker de glassector is er aan

gewend dat een brandwerende glascon-

structie eerst getest dient te zijn voor ze

kan worden toegepast. Minder bekend en

daarmee ook regelmatig onzorgvuldig

Branderende beglazing dient voor toepassing te zijn getest. Die test geldt voor de gehele

constructie - glas, beglazingsmethodiek en kozijn of profiel - want de zwakste schakel

bepaald de brandwerendheid. Dienen de individuele producten zoals het glas reeds CE-mar-

kering te hebben, vanaf 2013 is CE van toepassing op de gehele brandwerende constructie 

- raam, deur en gevel - en dat maakt de kwaliteit van het gemarkeerde, en dus geteste,

geheel optimaal geborgd. Vanaf 2011 is de CE-markering vrijwillig.

Harmonisatie

De voornaamste Europese wetgeving die

betrekking heeft op de brandveiligheid

van gebouwen is sinds 1989 vastgelegd

in de Europese Bouwproductenrichtlijn

(89/106/EEG). Daarin staan belangrijke

eisen waaraan bouwproducten moeten

voldoen op het gebied van veiligheid,

volksgezondheid en de bescherming

van de gebruikers en het milieu. Als een

product aan de eisen voldoet, mag het

worden voorzien van CE-markering,

waarmee duidelijk wordt dat een pro-

duct voldoet aan de EU-geharmoniseer-

de normen. In de lidstaten geldt nog

vaak de eigen landelijke regelgeving. CE

is een eerste stap dergelijke regelgeving

te harmoniseren; opheffing van han-

delsbelemmeringen komt daarmee een

stap dichterbij.

Sinds de invoering van de CE-markering

voor bouwproducten is het aantal pro-

ducten met een verplichte markering

flink toegenomen. Vliesgevels en ramen

en deuren zonder brandwerende eigen-

Dit jaar zijn er

reeds enkele

CEminars

gehouden en

ook tijdens de

Bouwbeurs

2011 wordt er

op 9 februari

een georgani-

seerd.

Testen op zich is niets nieuws in de bouwwereld.

Zeker de glassector is er aan gewend dat een

brandwerende glasconstructie eerst getest dient

te zijn voor het kan worden toegepast.
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gebruikt, is dat brandwerende beglazing

exact zo moet worden toegepast al het is

getest. Dat geldt voor het glas en de afme-

tingen ervan, maar ook voor de detaille-

ring, de beglazingsmethodiek en het

(gevel)systeem of kozijn waarin het glas

wordt geplaatst. In Glas in Beeld hebben

we reeds herhaaldelijk aandacht aan dit

onderwerp besteed en verwijzen we u

dan ook naar telkens de laatste uitgave

van het jaar, zoals nummer 6 van decem-

ber 2008 en 2009. Directeur Arnold Sirag

van Vetrotech Saint-Gobain: ‘Elk glasbe-

drijf kan brandwerend glas leveren, op

maat uit voorraad gezaagd, maar over

het systeem waarin het wordt toegepast

en de beglazingsmethodiek is minder

bekend. Met CE op de gehele constructie

is dat voorbij. Je wordt als fabrikant en

leverancier gedwongen in complete syste-

men te denken, inclusief glas, en samen

te werken met systeemleveranciers. Dat

geldt overigens ook voor een architect;

de tijd van een simpel aluminium pro-

fieltje met daarin duur brandwerend

glas is voorbij.’ 

Sirag vertelt dat Vetrotech al zo goed als

klaar is het met het testen van al haar

typen glas in de meest gangbare soorten

stalen kozijnen. ‘Met aluminium zijn we

nog niet zo ver, daarvan zijn te veel varia-

belen. Het ene aluminium profiel haalt

30 minuten met gehard gecoat glas, het

andere redt dit alleen met opschuimend

glas. Hout? Nog veel lastiger. Meranti is

het meest gebruikte houtsoort in de

bouw maar welk type meranti wordt

werkelijk toegepast? Tussen de 300 en

800 kilogram soortelijk gewicht per

kubieke meter zit 40 minuten verschil.

Denk ook aan het gebruik en de kwali-

teit van de glaslatten; die zijn al net zo

van invloed. Het testen van het hele scala

aan mogelijke variabelen staat nog in de

kinderschoenen.’

Naast de enorme gevolgen voor de fabri-

kanten van brandwerend glas en

(gevel)systemen, heeft de CE op het com-

plete systeem ook consequenties op de

beglazingsmethodiek en handhaving.

‘Ook al werk je met het juiste glas en

juiste systeem, dan kan er in de praktijk

nog veel mis gaan. In Duitsland laten

glaszet- en montagebedrijven een sticker

achter: dit moest er gebeuren en dat is

gedaan conform de geldende regels. Het

initiatief dat GBO neemt door haar leden

te verplichten met gecertificeerde mede-

werkers te werken, is wat dat betreft een

stap in de goede richting. En wie dat con-

troleert? Ja, dat blijft lastig, kijk maar

wat er gebeurt met het stempelen. Ver-

gunningverleners, zoals de brandweer,

maar ook opdrachtgevers zullen kennis

in huis moeten hebben om de juiste con-

troles te kunnen uitvoeren. VROM kan

dit niet alleen. Zolang er nog 10 millime-

ter float als brandwerend wordt toege-

past, is daar nog een wereld te winnen.’

CE breder

In ons land zijn NEN 6068 en 6069 van

toepassing op de eisen aan brandweren-

de (glas)constructies en de methodiek

van testen. Nieuwe versies worden

komend half jaar verwacht. Met de

komst van de Europese Standaarden,

lees CE, zijn de eisen over de gehele

linie strenger geworden. Daarbij blijft

het overigens niet tot de test van het

glas zelf beperkt. Het hele systeem van

kwaliteitsbewaking dat een fabrikant

gebruikt, maakt deel uit van de marke-

ring. ‘Geen eenvoudig traject’, weet 

Csilla Csoke, senior projectleider gevel-

techniek bij DGMR, een van de drie

organisatoren van het CEminar. ‘De uit-

eindelijke brandproef is daarin de laat-

ste stap. Maar voor het zover is, valt er

nog veel administratief werk te verzet-

ten en zal de bestudering van testrap-

porten of andere documenten uitwijzen

wat er precies beproefd moet worden.’ <

Meer informatie en aanmelding:

www.dgmr.nl. Deelname aan het CEminar is

gratis.
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Er wordt flink wat gestempeld als het om veiligheids- en brandwerend glas gaat. Voor een opdrachtgever en

handhavende instanties, zoals de brandweer, lijkt het ondoenlijk te controleren of de vlag de lading dekt en

het juiste glas is toegepast. Toch hoeft het niet zo moeilijk te zijn: brandwerend glas dient altijd gestempeld

te zijn en, hoe verschillend ook, de stempels van de vijf marktleidende merken zijn prima herkenbaar. 

Complete puien en gevelsystemen zullen vanaf

2013 van CE zijn voorzien. Hier links een binnen-

pui, rechts de vliesgevel van het Strijkijzer in Den

Haag. De glazen wand tussen trappenhuis en lift-

ruimte is 60 minuten brandwerend. 

Foto: Vetrotech Saint-Gobain
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