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Alle rechtenvoorbehouden.
Niets uit dezeuitgavemag worden vermenigluldigd en/of openbaargemaaktdoor middel van
druk, foto-kopie,microfilm ofop welke anderewijze dan ook, zondervoorafgaande
toestemmingvan Efectis.
Indien dit rapport in opdrachtwerd uitgevoerd,wordt voor de rechtenen verplichtingenvan
opdrachtgeveren opdrachtnemerverwezennaar de AlgemeneVoorwaardenvoor onderzoeksopdrachten
aanTNO, dan wel de betreffendeterzaketussende partijen gesloten
overeenmkomst.
is toegestaan.
Het ter inzagegevenvan het Efectis-rapportaandirect belang-hebbenden
@ 2009 Efectis Nederland BV: een TNO bedrijf

Voor u ligt een rapport van Efectis Nederland BV (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid). Efectis Nederland BV en het
zusterbedrijf Efectis Frankrijk, zijn sinds I januari 2008 volle dochters van de Efectis Holding SAS, waarin TNO en het Franse
CTICM, participeren. De activiteiten van het TNO Centrum voor Brandveiligheid zijn sinds I juli 2006 ondergebracht in Efectis
Nederland BV. Dit is ingegeven door de intemationale marktontwikkelingen en klantwagen. Om de klantwagen nog beter te kunnen
beantwoorden, en een breder pakket aan diensten en faciliteiten van een hoge kwalileit aan te krmnen bieden, is de intemationale
samenwerking verder uitgebreid. Dit is gedaanmet ervaÍen, en in de brandveiligheidsector bekende, partners in Noorwegen (SintefNBL), Spanje (Afiti-Licof), Duitsland (IFT), de Verenigde Staten (South West Research Instihrte) en China (TFRI). Nadere
informatie hierover is te vinden oo onze website.
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Inleiding

I

In opdrachtvan Bloem Sealantste Den Haagheeft EfectisNederlandenkeleonderzoeken
beoordeeldop conformiteitmet NEN 6069:2005.Het betreft onderzoekendie zijn
uitgevoerdbij Bodycotewarringtonfireen zijn gerapporteefdondernr.s 181968en
151670.

Plaats en datum van het experimenteleonderzoek

2
Plaats:

Brand-laboratoriumvanBodycotewarringtonfire,Warrington,UK

Datum:

nr. 181968)
23 apr1l2009(testrapport
nr- 181970)
24 apnl2009(testrapport

De onderzochtevoegafdichtingen

3

3.1 TestrapportNr. 181968
Onderzochtwerdenin totaal 12 lineairevoegafdichtingen.Deze voegafdichtingenwaren
toegepastin eencellenbetonwand met eendikte van 150mm'
van het toegepastekit in de voegafdichtingenis in onderstaande
De naamsaanduiding
beschrijvinggewijzigd.Het betreft echterhet identiekeproductals in de brandproef
product is van type Fernoseal'
gebruikt in h"t testrapportbeschreven.Het toegepaste
"n verhitting opschuimendekitsoortDit is eenbij
Zes stuksvan deze l2 lineairevoegafdichtingenwarengerealiseerdm'b'v' dezekitsoort'
VoegafdichtingGt :
-

Wandelement,150 mm dik cellenbeton,vol. massaca' 650 kg/tn';

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen50 x 1000mm (b x h);

-

In de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Femosealmet eendieptevan 25 mm;
de diepte van25 mm was ingesteldm.b.v. twee stuksPE-snoeren(elk o 30 mm).

VoegafdichtingH:
-

vol. massaca' 650 kg/m3;
150mm dik cellenbeton,
Wandelement.

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen72x 1000mm (b x h);
Langséénvan de zijden van dezeopeningwas eenvurenhoutenlat(22 mm dikte)
aangebrachtzodatde wandopeningwas verkleind naar 50 x 1000mm;

-

I Dezeaanduidingis afkomstiguit het testrapport.
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In de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan25 fllrrr;

-

(ekA 30 mm).
de dieptevan25 Ínm wasingesteldm.b.v.tweestuksPE-snoeren

VoegafdichtingI:
-

Wandelement,
150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kglm3;

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen52 x 1000mm (b x h);

-

Langséénvan de zijden van dezeopeningwas eenhardhoutenlat (22 mm dikte)
aangebrachtzodatde wandopeningwas verkleind naar 30 x 1000mm;

-

In de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan l5 mm;

-

(ek A 25 mm).
de dieptevan 15 Ílm wasingesteldm.b.v.tweestuksPE-snoeren

VoegafdichtingJ:
-

Wandelement,
150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kg/m3;

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingenT2x 1000mm (b x h);

-

Langséénvan de zijden van dezeopeningwas eenhardhoutenlat.(22 mm dikte)
aangebrachtzodatde wandopeningwas verkleind naar50 x 1000mm;

-

In de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan 25 mm;

-

(ekA 30 mm).
de dieptevan25 Ílm wasingesteldm.b.v.tweestuksPE-snoeren

VoegafdichtingK:
-

Wandelement,
150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kd*';

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen53 x 1000mm (b x h);

-

M.b.v. eenrulling van keramischevezelsen een stalenhoeklijn (8 mm dik staal)was
de wandopeningwas verkleindnaar 30 x 1000mm;

-

In de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan l5 mm;

-

de dieptevan I 5 mm was ingesteldm.b.v. twee stuksPE-snoeren(elk A 25 mm).

VoegafdichtingL:
-

150mm dik cellenbeton,
Wandelement,
vol. massaca. 650 kg/mr;

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingenT3x 1000mm (b x h);

-

M.b.v. eenvulling van keramischevezelsen eenstalenhoeklijn (8 mm dik staal)was
de wandopeningwas verkleindnaar 50 x 1000mm;
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ln de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan 25 mm;

-

(ek O 30 mm).
de dieptevan25 mm was ingesteldm.b.v.tweestuksPE-snoeren

3.2 TestrapportNr. 181970
Onderzochtwerdenin totaal 12 lineairevoegafdichtingen.Zes van dezevoegafdichtingen
warentoegepastin eencellenbetonwand met eendikte van 150 mm; en zes
voegafdichtingenwarentoegepastin eencellenbetonvloer van 150mm dikte.
De naamsaanduiding
van het toegepastekit in de voegafdichtingenis in onderstaande
beschrijvinggewijzigd.Het betreft echterhet identiekeproductals in de brandproef
gebruikt en in het testrapportbeschreven.Het toegepaste
product is van type Fernoseal.
Dit is eenbij verhitting opschuimendekitsoort.
VoegafdichtingA2:
-

Vloerelement,150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kg/#;

-

In de vloer was eenopeningaangebrachtmet afmetingen12 x 1000mm (b x h);

-

In de openingwas aangebracht:
-

aande niet-directverhitte zijde, eenkitvoeg van Femosealmet eendieptevan
Ínm;

-

de dieptevan 6 mm wasingesteldm.b.v.eenPE-snoer(A L3 mm).

6

VoegafdichtingB:
-

Vloerelement,150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kg/m3;

-

In de vloer was eenopeningaangebrachtmet afmetingen30 x 1000mm (b x h);

-

In de openingwas aangebracht:
-

aande niet-directverhittezijde, eenkitvoeg van Fernosealmet een dieptevan 15 mm;

-

de dieptevan 15 Ínm was ingesteldm.b.v.eenPE-snoer(O 30 mm).

VoegafdichtingC:
-

Vloerelement,150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kg/m3;

-

In de vloer was eenopeningaangebrachtmet afmetingen50 x 1000mm (b x h);

-

In de openingwas aangebracht:
-

aande niet-directverhittezijde, eenkitvoeg van Fernosealmet een dieptevan
25 mm;

-

(elk O 25 mm).
de dieptevan25 Ílm was ingesteldm.b.v.tweestuksPE-snoeren

" Deze aanduidingis afkomstiguit het testrapport.
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VoegafdichtingD:
-

Vloerelement,150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kglnf ;

-

In de vloer was eenopeningaangebrachtmet afmetingen35 x 1000mm (b x h);

-

M.b.v. eenvulling van keramischevezelsen een stalenhoeklijn (8 mm dik staal)was
de wandopeningwas verkleind naar 12 x 1000mm;

-

In de openingwas aangebracht:
-

aande niet-directverhitte zijde, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan
6 mm;

-

de dieptevan 6 mm was ingesteldm.b.v.eenPE-snoer(O l3 mm).

VoegafdichtingE:
-

vol. massaca. 650 kg/m3;
Vloerelement,150mm dik cellenbeton,

-

In de vloer was eenopeningaangebrachtmet afmetingen53 x 1000mm (b x h);

-

M.b.v. eenvulling van keramischevezelsen eenstalenhoeklijn (8 mm dik staal)was
de wandopeningwas verkleind naar 30 x 1000mm;

-

In de openingwas aangebracht:
-

aande niet-directverhittezijde, eenkitvoeg van Femosealmet eendieptevan
15 mm;

-

de dieptevan l5 mm was ingesteldm.b.v.eenPE-snoer(O 30 mm).

VoegafdichtingF:
-

Vloerelement,150mm dik cellenbeton,
vol. massaca. 650 kg/-';

-

In de vloer was eenopeningaangebrachtmet afmetingenT3x 1000mm (b x h);

-

M.b.v. eenmlling van keramischevezelsen een stalenhoeklijn (8 mm dik staal)was
de wand-openingwas verkleind naar50 x 1000mm;

-

In de openingwas aangebracht:
-

aande niet-directverhittezijde, eenkitvoeg van Femosealmet eendiepte van25
mm;

-

(ekA 25 mm).
de dieptevan25 rïrmwasingesteldm.b.v.tweestuksPE-snoeren

VoegafdichtingG:
-

Wandelement,150mm dik cellenbeton,iol+nassa ca. 650 kg/m3;

-

In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen12 x 1000mm (b x h);

-

In de openingwas aangebracht:
-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan 6 mm;

-

de dieptevan 6 mm wasingesteldm.b.v.eenPE-snoer(O l3 mm).
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VoegafdichtingH:
Wandelement,150 mm dik cellenbeton,vol' massaca' 650 tg/m3;

-

-Indewandwaseenopeningaangebrachtmetafmetingen30x1000mm(bxh);
-

In de openingwas aangebracht:
-aanbeidezijden,eenkitvoegVanFernosealmeteendieptevan15mm;
de dieptevan 15 mm wasingesteldm'b'v' eenPE-snoer(O 30

-

mm)'

VoegafdichtingI:
Wandelement,150 mm dik cellenbeton,vol' massaca' 650 kg/m ;
I 000 mm (b x h);
In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen 34 x
lat (22 mm dikte)
Langséénvan de zijden van dezeopeningwas eenvurenhouten
mm;
x
1000
12
naar
verkleind
aanfebrachtzodatde wandopeningwas

-

In de openingwas aangebracht:
-aanbeidezijden,eenkitvoegvanFemosealmeteendieptevan6mm;
mm)'
de dieptevan 6 mm wasingesteldm'b'v' eenPE-snoer(O l3

-

VoegafdichtingJ:
Wandelement,150 mm dik cellenbeton,vol. massaca' 650 kg/m ;
mm (b x h);
In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen 52 x 1000
(22 mm dikte)
Langséénvan de zijden van dezeopeningwas eenhardhoutenlat
mm;
1000
x
30
aaofebrachtzodaÍdewandopeningwas verkleind naar

-

In de oPeningwas aangebracht:
-ranbeidezijden,eenkitvoegvanFemosealmeteendieptevanl5mm;
-dedieptevanl5nrmwasingesteldm.b.v.eenPE.snoer(o30mm).
VoegafdichtingK:
vol. massaca. 650 kg/m ;
150mm dik cellenbeton,
Wandelement,

-

-Indewandwaseenopeningaangebrachtmetafmetingen34x1000mm(bxh);
- Langséénvan de zijden van dezeopeningwas eenhardhoutenlat (22 mm dikte)
x 1000mm;
aanlebrachtzodatde wandopeningwas verkleind naar 12
-

In de oPeningwas aangebracht:
-aanbeidezijden,eenkitvoegvanFernosealmeteendieptevan6mm;
-

(O 13 mm)'
de dieptevan 6 mm wasingesteldm'b'v' eenPE-snoer

VoegafdichtingL:
-

vol' massaca' 650 kg/m ;
150mm dik cellenbeton,
Wandelement,
x 1000mm (b x h);
In de wand was eenopeningaangebrachtmet afmetingen35
(8 mm dik staal)was
M.b.v. eenlulling van keramischevezelsen eenstalenhoeklijn
de wandopeningwas verkleind naar 12 x 1000mm;

6^0
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-

In de openingwas aangebracht:

4

-

aanbeidezijden, eenkitvoeg van Fernosealmet eendieptevan 6 mm;

-

de dieptevan 6 mm was ingesteldm.b.v. eenPE-snoer(A B mm).

Beproevingsprocedureen resultaten

De beschrevenbrandproevenzijn uitgevoerdvolgensBS-EN 1366-4:2006.
De belangrijksteresultatenvan de onderzoekzijn samengevatin Tabel 4.I en4.2.

Tabel 4.l :

Samenvattingvan de resultatenuit testrapportNr. 181968
Voegafdichting

Vlamdichtheid
[min]

Thermische
isolatie [min]

300

300

284

284

285

285

240

240

300

97

300

t54

Wandconfiguraties,150 mm dik cellenbeton
Femoseal, 50 mm breedte en 25 mm diepte
Femosealaanbeide ziiden
Fernoseal,50 mm breedte en 25 mm diepte,
langs vurenhouten lat
Fernosealaan beide ziiden
Fernoseal,30 mm breedte en l5 mm diepte,
langs hardhouten lat
Femosealaan beide ziiden
Fernoseal,50 mm breedte en 25 mm diepte,
langs hardhouten lat
Fernosealaan beide ziiden
Fernoseal,30 mm breedte en 15 mm diepte,
langs 8 mm dikke stalen hoeklijn
Femosealaanbeide ziiden
Femoseal, 50 mm breedte en 25 mm diepte,
langs 8 mm dikke stalen hoeklijn
Femoseal aan beide zijden
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Trbel4.2:

Samenvattingvan de resultatenuit testrapport Nr. 181970
Voegafdichting

Vlamdichtheid
Imin]

Thermische
isolatie [min]

244

t22

300

r86

246

65

300

48

300

43

229

JJ

Vloerconfiguraties,150 mm dik cellenbeton
Fernoseal, 12 mm breedte en 6 mm diepte
Femosealaan de niet-directverhitteziide
Fernoseal,30 mm breedteen l5 mm diepte
Fernosealaan de niet-direct verhitte ziide
Femoseal,50 mm breedteen 25 mm diepte
Fernosealaan de niet-direct verhitte ziide
Fernoseal, 12 mm breedte en 6 mm diepte,
langs 8 mm dikke stalen hoeklijn
Fernosealaan de niet-direct verhitte ziide
Fernoseal,30 mm breedteen 15 mm diepte,
langs 8 mm dikke stalen hoeklijn
Femoseal aan de niet-direct verhitte ziide
Fernoseal,50 mm breedte en 25 mm diepte,
langs 8 mm dikke stalen hoeklijn
Femoseal aan de niet-direct verhitte ziide

Wandconfiguraties,150 mm dik cellenbeton
Femoseal,12 mm breedteen 6 mm diepte

300

300

300

300

r99

145

t43

143

208

208

300

69

Femosealaan beideziiden
Femoseal,30 mm breedteen 15 mm diepte
Femosealaanbeide ziiden
Fernoseal, l2 mm breedte en 6 mm diepte,
langs vurenhouten lat
Femosealaanbeide ziiden
Fernoseal,30 mm breedteen 15 mm diepte,
langs lurenhouten lat
Fernosealaan beide ziiden
Fernoseal,12 mm breedteen 6 mm diepte,
langs hardhouten lat
Fernosealaan beideziiden
Fernoseal, 12 mm breedteen 6 mm diepte,
langs 8 mm dikke stalen hoeklijn
Femosealaanbeideziiden
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Beoordelingbeproevingsprocedure

ln Nederlandis er geenspecifiekNEN-blad voor de bepalingvan de brandwerendheidvan
afdichtingsystemen
voor voegenbeschikbaar,terwijl NEN 6069 daarvoorook geen
specifiekebeproevingsvoorwaarden
bevat. De laatsteeditie van NEN 6069 (t.w. NEN
6069:2005)geeft echtereenmogelijkheidop de bepalingvan de brandwerendheiduit te
voerenvolgensde Europesenorm EN 1366-4.
De gevolgdemethodiekis daaromtoelaatbaarbinnen de voorwaardenzoalsgegevenin
Bijlage A van NEN 6069:2005.Derhalvezullen de conclusiesworden gegevenin de zin
van BijlageA van NEN 6069:2005.

6

Conclusies

6.1 Brandwerendheid
300minuten
Op grond van de beoordelingverklaartEfectis dat de brandwerendheidm.b.t. de
scheidendefunctie van voegafdichtingenafgedichtmet Fernoseal,in de zinvan
Bijlage A van NEN 6069:2005en met in achtnemingvan de hiernagegeven
voorwaarden,ten minste 300 minuten zalzijn.
Een lineairevoeg in eenwand van steenachtigmateriaalmet eendikte en
volumiekemassavan respectievelijkten minste 150mm en 650 kg/m3,waarbij
- de breedtemaximaal50mm is;

6.2

-

de voeg is geruld met Fernosealover eendiepteminimaal gelijk aande helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Femosealis toegepastaanweerszijdenvan de wand.

Brandwerendheid120 minuten
Op grond van de beoordelingverklaartEfectis dat de brandwerendheidm.b.t. de
scheidendefunctie van voegafdichtingenafgedichtmet Fernoseal,in de zinvan
Bijlage A van NEN 6069:2005en met in achtnemingvan de hiernagegeven
voorwaarden,ten minste 120 minuten zal zljn.
Een lineairevoeg in eenwand van steenachtigmateriaalmet eendikte en
volumiekemassavan respectievelijkten minste 150 mm en 650 kglm3,waarbij
- de breedtemaximaal50 mm is;
-

dezebreedtemagzijn ingesteldm.b.v. eenvurenhoutenof eenhardhouten
lat;

-

de voeg is gevuldmet Femosealover eendiepteminimaal gelijk aande helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Femosealis toegepastaanweerszijdenvan de wand.
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Brandwerendheid60 minuten
Op grond van de beoordelingverklaartEfectisdat de brandwerendheidm.b.t. de
scheidendefunctie van voegafdichtingenafgedichtmet Fernoseal,in de zinvan
Bijlage A van NEN 6069:2005en met in achtnemingvan de hiernagegeven
voorwaarden,ten minste 60 minuten zalzljn.
Een lineairevoeg in eenwand van steenachtigmateriaalmet een dikte en
volumiekemassavan respectievelijk
ten minste150mm en 650 kg/m3,waarbij
- de breedtemaximaal50mm is;
-

dezebreedtemagzijn ingesteldm.b.v. eenvurenhoutenof eenhardhoutenlat
of eenstalenhoeklijn (max. 8 mm dik staal);

-

de voeg is gevuld met Femosealover een diepteminimaal gelijk aan de helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Femosealis toegepastaanweerszijdenvan de wand.

Een lineairevoeg in eenvloer van steenachtigmateriaalmet een dikte en
volumiekemassavan respectievelijk
ten minste150mm en 650 kglm3,waarbij
- de breedtemaximaal50mm is;
-

dezebreedtemag zijn ingesteldm.b.v. eenvurenhoutenof eenhardhoutenlat'

-

de voeg is gewld met Fernosealover eendiepteminimaal gelijk aande helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Fernosealis toegepastaande bovenzijdevan de vloer.

Een lineairevoeg in eenvloer van steenachtigmateriaalmet eendikte en
volumiekemassavan respectievelijk
ten minste150mm en 650 kg/m3,waarbij
- de breedtemaximaal30mm is;

6.4

-

dezebreedtemagzijn ingesteldm.b.v. een stalenhoeklijn (max. 8 mm dik
staal);

-

de voeg is gevuld met Fernosealover eendiepteminimaal gelijk aande helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Femosealis toegepastaande boven-en de onderzijdevan de vloer.

Brandwerendheid30 minuten
Op grond van de beoordelingverklaartEfectisdat de brandwerendheidm.b.t. de
scheidendefunctie van voegafdichtingenafgedichtmet Fernoseal,in de zinvan
Bijlage A van NEN 6069:2005en met in achtnemingvan de hiernagegeven
voorwaarden,ten minste 30 minuten zal zijn.
Een lineairevoeg in eenwand van steenachtigmateriaalmet eendikte en
volumiekemassavan respectievelijkten minste 150mm en 650 kg/m3,waarbij
- de breedtemaximaal50 mm is;
-

dezebreedtemag zijn ingesteldm.b.v. eenvurenhoutenof eenhardhoutenlat
of een stalenhoeklijn (max. 8 mm dik staal);

-

de voeg is gewld met Femosealover eendiepteminimaal gelijk aan de helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Femosealis toegepastaanweerszijdenvan de wand.
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Een lineairevoeg in eenvloer van steenachtigmateriaalmet eendikte en
volumiekemassavan respectievelijkten minste 150mm en 650 kg/m3,waarbij
- de breedtemaximaal50mm is;
-

dezebreedtemagzljn ingesteldm.b.v. eenlurenhoutenof eenhardhoutenlal
of een stalenhoeklijn (max. 8 mm dik staal);

-

de voeg is geruld met Fernosealover eendiepteminimaal gelijk aande helft
van de breedtevan de voeg (de diepteis ingesteldmet eenPE-snoer);

-

de Fernosealis toegepastaande bovenzijdevan de vloer.

Voor u ligt een rapport van Efectis Nederland BV (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid). Efectis Nederland BV en het
zusterbedrijf Efectis Frankrijk, zijn sinds I januari 2008 volle dochters van de Efectis Holding SAS, waarin TNO en het Franse
CTICM, participeren. De activiteiten van het TNO Centrum voor Brandveiligheid zijn sinds I juli 2006 ondergebracht in Efectis
Nederland BV. Dit is ingegeven door de intemationale marktontwikkelingen en klantwagen. Om de klantvragen nog beter te kunnen
beantwoorden, en een breder pakket aan diensten en faciliteiten van een hoge kwaliteit aan te kunnen bieden, is de internationale
samenwerking verder uitgebreid. Dit is gedaanmet eryaren, en in de brandveiligheidsector bekende, partners in Noorwegen (SintefNBL), Spanje (Afiti-Licof), Duitsland (IFT), de Verenigde Staten (South West Research Institute) en China (TFRI). Nadere
informatie hierover is te vinden oo onze website.

