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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Conform:
- NEN 6069: 2011

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten, incl.
aanvullingsblad A1:2016 en correctieblad C1:2019
Bepaling brandwerendheid algemene eisen
Bepaling van de brandwerendheid van brandwerende deuren en luiken, incl. aanvullingsblad
A1:2018
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van
resultaten van beproeving van het brandgedrag
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van
resultaten van brandwerendheidsproeven

- EN 1364-1: 2015
- EN 1634-1: 2014
- EN 13501-1: 2019
- EN 13501-2: 2016

en overige in de BRL 3241 vermelde normen.
1.1

Onderwerp
<Geef hier een omschrijving van het product dat geattesteerd is en de prestaties van het geattesteerde product>.

1.1.1

Merken
Het product is voorzien van een identificatie zoals aangegeven op blad 2 van dit SKG-IKOB KOMO attest.

1.1.2

Vorm, afmeting en samenstelling van de gevelelementen
Tabel 2
Geveltype – richting brandwerendheid - glastype
Profielsysteem:
Vuurzijde:
Glastype:
Plaatsing voor en/of achter opening bouwkundig kader:

1.2

bmax

hmax

Bladverwijzing

Bouwkundige aansluiting
<omschrijving van het bouwkundig kader waar de pui ingebouwd moet worden >. Het product inclusief de bouwkundige
aansluiting dient als een onlosmakelijke eenheid beschouwd te worden.

1.3

Toegestane afwijkingen ten opzichte van het geteste element
<opsomming van de
bevestigingsmiddelen>.
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Gevelelement
Geveltype:
Profielsysteem:
Vuurzijde:
Afm. kozijn:

blad 5 van X
Grondslagen:
Rapport nr.:
Conformiteit nr.:
Verklaring brandkundig adviseur nr.:

Afm. Glas:

Aansluitconstructie:

Verankering:

Kozijn:

Vleugelprofielen:

Profiel verbinders:

Verstijving:

Glaslat:

Beglazingsprofiel:

Glassponning
Steunstrips:

Glasclips:

Afdichtingsmaterialen:

Vulling:

Hang- en sluitwerk
Beslag:
Opschuimend band:

Isolatiestroken:
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN EN WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
•
•
•
•

Na installatie/montage van de gevelconstructie dient het metaal zodanig onderhouden te worden, dat er geen corrosie kan
optreden.
De glas/ paneel afmetingen dienen zodanig te zijn, dat het ten minste een opdek heeft zoals op tekeningen in dit attest
aangegeven.
Vervanging van beschadigd glas is toegestaan, mits glas toegepast wordt met minimaal dezelfde brandwerende
eigenschappen.
Afdichtingsmaterialen, aangebracht in de zones van constructies die bedoeld zijn om bij vuurbelasting door brand de
dichtingsfunctie te realiseren, moeten regelmatig aan inspectie worden onderworpen en tenminste eens in de XX jaren
worden vervangen in verband met de duurzaamheid van de dichtende functie.

Nadruk verboden

Aanhangsel TS

KOMO® ATTEST
Bedrijfsnaam
Nummer:
3.

Nummer

blad 7 van X

PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-Afd. 2.9

3.1

Bijdrage tot brandvoortplanting en rookdichtheid; BB-artikel 2.67 en 2.68
Ten minste 95% van het netto oppervlak aan beide zijden van het gevelsysteem voldoet aan brandklasse D met betrekking tot
de tot brandvoortplanting en rookklasse s2 met betrekking tot de rookontwikkeling, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.
BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-Afd. 2.10

3.2

WBDBO; BB-Artikel 2.84
De brandwerendheid van het gevelsysteem (inclusief zijn aansluitconstructie) met betrekking tot de scheidende functie, bepaald
overeenkomstig NEN 6069, heeft ten minste een waarde zoals aangegeven in onderstaande tabel 3.
Opmerking 1:
Voor sommige bouwproducten wordt onderscheid gemaakt tussen EI 1 en EI2 conform NEN-EN 13501-2. De kwaliteit EI1 wil
zeggen dat de gehele constructie maximaal 180o in temperatuur mag stijgen. Bij de kwaliteit EI2 is plaatselijk een
temperatuurstijging van 360o toegestaan. In onderstaande tabel wordt deze codering toegevoegd aan de prestatie-aanduiding.
Opmerking 2:
Indien de prestatie-indicatie aangevuld is met “(+C)” geeft dat aan dat de (deur)constructie zelfsluitend is.
Tabel 3
Klasse
E

Prestatie conform NEN 6069

Relatie met de toepassing

XX minuten vlamdicht betrokken op afdichting en vlamdicht
betrokken op de ontvlambaarheid.

Geschikt voor uitwendige
scheidingsconstructies, voorzover een eis
m.b.t. de WBDBO is gesteld en waarvoor het
"vlamdichtheidscriterium" voldoende is.

code:
E XX (+C)
Temperatuursverloop:
Standaard brandkromme / Gereduceerde brandkromme
EW

XX minuten vlamdicht (E) en thermische isolatie betrokken op
warmtestraling.
code:
EW XX (+C)

Geschikt voor beglaasde vaste delen in
(gedeelten van gangen in) extra beschermde
vluchtroutes van gebouwen (zowel met als
zonder woonfunctie) en geschikt voor
uitwendige scheidingsconstructies, voor
zover een eis m.b.t. de WBDBO is gesteld.

Temperatuursverloop:
Standaard brandkromme / Gereduceerde brandkromme
EI

XX minuten vlamdicht (E) en thermische isolatie betrokken op
de temperatuur aan het oppervlak van de van de brand
afgekeerde zijde.

Geschikt voor compartimentering van
gebouwen; en voor extra beschermde
vluchtroutes in gebouwen (zowel met als
zonder woonfunctie).

code:
EI1 XX (+C)
Temperatuursverloop:
Standaard brandkromme / Gereduceerde brandkromme

Opmerking 3:
De in tabel 3 genoemde prestaties zijn enkel geldig bij de in de technische specificaties vermelde vuurzijde als uitgangspunt
voor de vuurbelasting.
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VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-Afd. 6.6
3.3

Deuren in vluchtroutes; BB-artikel 6.25
Het hang- en sluitwerk en het beslag is aantoonbaar geschikt voor de beoogde toepassing en is voorzien van een CEmarkering overeenkomstig Annex ZA van NEN-EN 179 (nooddeurbeslag) of NEN-EN 1125 (paniekdeurbeslag).
In tabel 3 wordt aangegeven of de constructie zoals beschreven in dit attest zelfsluitend is. Indien dit het geval is, is de
(deur)constructie geschikt om toegepast te worden in de compartimentering van gebouwen en voor toepassing in vluchtroutes.
Of
Het hang- en sluitwerk is niet aantoonbaar voorzien van een CE-markering overeenkomstig Annex ZA van NEN-EN 179
(nooddeurbeslag) en/of NEN-EN 1125 (paniekdeurbeslag) en de deuren zijn daardoor niet geschikt voor de toepassing in
vluchtroutes.
Of (bij verzamelattesten met ramen- en deuren)
Bij de technische specificatie van een deurelement wordt aangegeven of het hang- en sluitwerk en het beslag zoals
beschreven in dit attest is voorzien van een CE-markering overeenkomstig Annex ZA van NEN-EN 179 (nooddeurbeslag) of
NEN-EN 1125 (paniekdeurbeslag). Daarnaast wordt tevens aangegeven of de (deur)constructie zelfsluitend is.
Indien dit het geval is, is de (deur)constructie geschikt om toegepast te worden in de compartimentering van gebouwen en voor
toepassing in vluchtroutes.
VERDERE BEPERKING VAN UITBEREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BB-Afd. 2.11

3.4

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang; BB-artikel 2.94
De weerstand tegen branddoorslag van de metalen pui, raam, deur of luik, bepaald overeenkomstig NEN 6068, heeft ten minste
een waarde zoals aangegeven in tabel 4.
Opmerking 1:
Indien de prestatie-indicatie aangevuld is met “(+C)” geeft dat aan dat de (deur)constructie zelfsluitend is.
Tabel 4
Klasse
E

Prestatie conform NEN 6068

Relatie met de toepassing

XX minuten weerstand tegen branddoorslag.

Geschikt voor toepassing in inwendige
scheidingsconstructies binnen een
compartiment en de (zelfsluitende) deuren in
extra beschermde vluchtroutes.

code:
E XX (+C)

LET OP: Deze geel gearceerde zin niet
opnemen bij een attest voor ramen, rolluiken,
vliesgevels en brandschermen.

De weerstand tegen rookdoorgang is Sa, overeenkomstig NEN-EN 13501-2.
Of
De weerstand tegen rookdoorgang is S200, overeenkomstig NEN-EN 13501-2
Of
De weerstand tegen rookdoorgang is niet bepaald.
Opmerking:
Afhankelijk van de situatie waarin de metalen puien, ramen, deuren en luiken worden toegepast kan een eis aan de
rookdoorgang van de scheidinsconstructie gesteld worden van Ra of R200. Metalen puien, ramen, deuren of luiken die
aantoonbaar voldoen aan klasse Sa of S200 overeenkomstig NEN-EN 13501-2 zijn geschikt om toegepast te worden in
scheidingsconstructies waar deze eis aan de rookdoorgang gesteld worden. Het is aan de toepasser van het product om te
bepalen of de prestaties zoals opgenomen in dit attest voldoende zijn voor de toepassing.
VLUCHTROUTES; BB-Afd. 2.12
3.5

Inrichting vluchtroute; BB-artikel 2.107 en 2.107a
Indien conform tabel 3 de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de constructie, op het criterium vlamdichtheid
met betrekking tot de afdichting groter is dan 30 minuten, is deze geschikt om toegepast te worden als scheidingsconstructie
tussen een vluchtroute en een tweede vluchtroute.
In paragraaf 3.4 van dit attest is aangegeven wat de prestaties m.b.t. de weerstand tegen rookdoorgang is.
Opmerking:
Afhankelijk van de situatie waarin de metalen puien, ramen, deuren en luiken worden toegepast kan een eis aan de
rookdoorgang van de scheidinsconstructie gesteld worden van Ra of R200. Metalen puien, ramen, deuren of luiken die
aantoonbaar voldoen aan klasse Sa of S200 overeenkomstig NEN-EN 13501-2 zijn geschikt om toegepast te worden in
scheidingsconstructies waar deze eis aan de rookdoorgang gesteld worden. Het is aan de toepasser van het product om te
bepalen of de prestaties zoals opgenomen in dit attest voldoende zijn voor de toepassing.
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AANVULLENDE PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIES

4.1

Zelfsluitende inrichting van branddeuren, rolluiken, brandschermen en luiken.
(Deze prestatie-eis geldt alleen bij branddeuren, rolluiken, brandschermen en luiken)

blad 9 van X

De geattesteerde producten zijn voorzien van een al dan niet elektronisch gestuurde zelfsluitende inrichting, waardoor zeker is
gesteld dat brandwerende deuren gedurende de beoogde levensduur, bij signaleren van brand, zelfsluitend zijn.
Of (bij verzamel attesten met ramen en deuren)
Bij de technische specificatie van een deur is vermeld of deze voorzien is van een zelfsluitende inrichting (bijvoorbeeld een
deurdranger), al dan niet een elektronisch gestuurde zelfsluitende inrichting, waardoor zeker is gesteld dat brandwerende
deuren gedurende de beoogde levensduur, bij signaleren van brand, zelfsluitend zijn.
Of (bij (vloer/dakluik attesten)
Bij de technische specificatie van het luik is vermeld of deze voorzien is van een zelfsluitende inrichting (bijvoorbeeld een veer
of een dranger), al dan niet een elektronisch gestuurde zelfsluitende inrichting, waardoor zeker is gesteld dat brandwerende
luiken gedurende de beoogde levensduur, bij signaleren van brand, zelfsluitend zijn.
4.2

Hang- en sluitwerk van branddeuren in een extra beschermde vluchtroute
(Deze eisen gelden alleen bij branddeuren voor in een extra beschermde vluchtroute)
Het hang- en sluitwerk dat toegepast is in de onder dit KOMO attest vallende branddeuren voldoet niet aantoonbaar aan de
eisen van duurzaamheid conform BRL 3104.
Het beslag dat toegepast is in de onder dit KOMO attest vallende branddeuren is, bepaald volgens NEN 6069, niet aantoonbaar
hittebestendig tot een temperatuur van 180oC.
Het hang- en sluitwerk is niet aantoonbaar voorzien van CE-markering overeenkomstig Annex ZA van NEN-EN 179 (nooddeur
beslag) of NEN-EN 1125 (paniekdeurbeslag).
De temperatuur van het bedieningsgarnituur loopt tijdens de uitvoering van de laboratoriumtest volgens NEN 6069 niet
aantoonbaar niet hoger op dan de voor de oppervlaktetemperatuur van de deur toegestane waarde van gemiddeld 140 C,
waarbij de temperatuur van de handgreep 15 minuten na aanvang van de beproeving niet hoger is dan 80 C. (Deze eis geldt
alleen bij branddeuren met een klassering volgens EI)
Aangezien het geattesteerde product niet aantoonbaar voldoet aan alle hierboven genoemde eisen, is dit product niet geschikt
om toegepast te worden in een extra beschermde vluchtroute.

Of bij verzamelattesten waarbij niet alle deuren voorzien van zijn van NEN-EN 179 (nooddeur beslag) en of NEN-EN 1125
(paniekdeurbeslag).
Het hang- en sluitwerk per deur, dat toegepast is in de onder dit SKG-IKOB KOMO attest vallende branddeuren voldoet wel of
niet aantoonbaar aan de eisen van duurzaamheid conform BRL 3104.
Het beslag per deur, dat toegepast is in de onder dit SKG-IKOB KOMO attest vallende branddeuren is, bepaald volgens NEN
6069, is wel of niet aantoonbaar hittebestendig tot een temperatuur van 180oC.
Het hang- en sluitwerk per deur, is wel of niet aantoonbaar voorzien van CE-markering overeenkomstig Annex ZA van NEN-EN
179 (nooddeur beslag) of NEN-EN 1125 (paniekdeurbeslag).
De temperatuur van het bedieningsgarnituur van de deur, loopt tijdens de uitvoering van de laboratoriumtest volgens NEN 6069
niet aantoonbaar niet hoger op dan de voor de oppervlaktetemperatuur van de deur toegestane waarde van gemiddeld 140 C,
waarbij de temperatuur van de handgreep 15 minuten na aanvang van de beproeving niet hoger is dan 80 C. (Deze eis geldt
alleen bij branddeuren met een klassering volgens EI)
Alleen wanneer het geattesteerde product aantoonbaar voldoet aan alle hierboven genoemde eisen, is dit product geschikt
om toegepast te worden in een extra beschermde vluchtroute.
4.3

Duurzaamheid van afdichtingsmaterialen
De afdichtingsmaterialen met een dichtingsfunctie bij vuurbelasting, in de sponningen van ramen, deuren en/of luiken, hebben
een levensduur van xx jaar. De technische specificaties van de afdichtingsmaterialen zijn opgenomen in hoofdstuk 1.
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