RENVOOI BRANDVEILIGHEID
brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60 minuten conform NEN6069
brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten conform NEN6069
brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 20 minuten conform NEN6069
(uitsluitend criterium vlamdichtheid).

60 min

brandwerende deur-, luik of raamconstructie conform NEN6069 met 60 minuten brandwerend beschouwd van zijde met kruis
brandwerende deur-, luik of raamconstructie conform NEN6069 met 30 minuten brandwerend beschouwd van zijde met kruis

30 min
20 min

brandwerende deur-, luik of raamconstructie conform NEN6069 met 30 minuten brandwerend beschouwd van zijde met kruis
zelfsluitende deur

VL

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen
vluchtrouteaanduiding volgens NEN3011 welke voldoet aan de zichtbaarheidseisen
bedoeld in artikel 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838
ruimte voorzien van noodverlichting
brandslanghaspel (slanglengte in meters aangeven)

afschot

afschot

afschot

draagbaar blustoestel (6 kg schuimblusser)

BC.__

= brandcompartiment aanduiding

EBV

= extra beschermde vluchtroute

BV

= beschermde vluchtroute

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin
zijn de volgende beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E), temperatuur (I) en warmtestraling (W).
Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet
aangrenzende bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90 minuten. Een vloer, trap of
hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende
brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende scheiding.
Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. De bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN
6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.
Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoet tenminste aan
brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In
afwijking hierop is deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten
hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen.

60 min

ondersteuningsconstructie
tbv installatie (koelmachine, ca 2.500 kg):
HE140 A
op voetjes cf opg constr.

TRAP 2

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse D, Dfl overeenkomstig
NEN-EN 13501-1 B. In afwijking hierop is deze brandklasse C, Cfl ter plaatse van extra beschermde vluchtroutes en B vanaf
het aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13 meter en hoger alsook welke onderdeel van een
brandwerende constructie vormen ter voorkoming brandoverslag. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan
niet te voldoen.
De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende
tenminste 1 uur over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden
uitgevoerd conform NEN3011 (NEN6088 bij bestaande aanduidingen) en zichtbaarheidseisen conform artikelen 5.2 t/m 5.6
van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting.
De brandcompartimenten zijn/worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met ‘niet automatische’
bewaking aangevuld met ‘ruimtebewaking’ bij verdere indeling daar waar sprake van samenvallende vluchtroutes. Voorts
is/wordt een ontruimingsalarminstallatie conform NEN2575 met luid alarm (type B) voorzien. Uitvoering overeenkomstig een
programma’s van eisen.
Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt
tenminste 1,3 m³/h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan
hoofdstuk 10 van de publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.
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