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Inhoud van de presentatie

1. Inleiding: brandreglementering
2. Reactie bij brand en gevelbekleding

– De eisen
– Oplossingen voor houten gevelbekleding

3. Brandweerstand en gevels
– De eisen (interne en externe brandvoortplantingen)
– Nieuwe oplossing voor houtskelet gevelelement
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Voor een volledig overzicht… zie bibliografie [1]

Geldende brandreglementering in België
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Ter  illustratie – Niet exhaustief (Bron FOD BZ)



Geldende brandreglementering in België

• Het koninklijk besluit van 7‐7‐1994 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand (en zijn wijzigingen, 
meer specifiek KB 12‐07‐2012) [2]

• Minimale voorschriften voor de constructie van alle « nieuwe
gebouwen » in België (met uitzondering van ééngezinswoningen)

Lage gebouwen (h < 10 m)

Middelhoge gebouwen

Hoge gebouwen (h > 25 m)

(Industriële gebouwen) 
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Reactie bij brand – Classificatie

• Classificatie

Belgische klassen A0, A1, A2, A3, A4

Europese classificatie [2] [3]
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GEEN overeenstemming tussen de 
Belgische en Europese klassen!



Reactie bij brand – eisen voor gevelbekleding

• Laag gebouw (h < 10 m): D‐s3, d1
• Middelhoge en hoge gebouwen: B‐s3, d1
(art. 6 van bijlage 5) Een maximum van 5 % van de zichtbare oppervlakte van de 
gevels is niet onderworpen aan deze vereiste
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Reactie bij brand – eisen voor gevelbekleding

• ! Eisen op de bouwproducten in hun uiteindelijke 
toepassingsvoorwaarden (“end use conditions”) met inbegrip 
van de onderliggende lagen en bevestigingswijzen

Voorbeeld
– Sandwichpaneel MW : A2 s1,d0 
– Sandwichpaneel PUR : C s3, d0
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Reactie bij brand – eisen voor gevelbekleding

• Met andere woorden…
• Eisen niet op de afzonderlijke houten planchetten
• Maar op het « gevelbekledingssysteem »

Gezien de verplichte geventileerde spouw (20 mm)
achter de houten planchetten, spelen de onderliggende
lagen (isolatie, houten paneel, …) een belangrijke rol
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Huidige oplossingen voor houten gevelbekleding

• Zonder brandbehandeling van het hout, is het onmogelijk om de 
klasse voor MG en HG te behalen. Eventueel wel de klasse voor lage 
gebouwen (D‐s3, d1)

• Type‐oplossingen (EC beschikking) [4]

Gevelbekleding (gesloten) D‐s2,d0
– Dichtheid ≥ 390 kg/m³ (**)
– Dikte  ≥ 18 mm
– Mechanische bevestiging op

een houten draagstructuur
– Geventileerde spouw 20 mm
– Ondergrond achter de spouw van klasse A2‐s1,d0 (**) !

(*) OK voor Ceder (WRC) dichtheid ≥ 350 kg/m³  [5] [6]
(**) Foils, e.g. for protection against moisture, have an insignificant influence on the fire behaviour of the façade system  [5] [7]
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Nieuwe oplossingen voor houten gevelbekleding !

• Recente reactie bij brand testen (WFRGENT, TCHN en WTCB) 

• Doel: uitbreiding van de vrij beperkte type‐oplossing
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Nieuwe oplossingen voor houten gevelbekleding !

• Ceder 18 mm, horizontaal geplaatst, tand en groef
• Spouw 20 mm
• Houtachtige platen (dikte > 10mm, densiteit > 510 kg/m³, minstens D‐s2,d0)
• Cellulose

Resultaat D‐s2,d0 (te bevestigen)

OK voor lage gebouwen (D‐s3,d1)!
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Inhoud van de presentatie

1. Inleiding
2. Reactie bij brand en gevelbekleding

3. Gevels en brandvoortplanting
– De eisen (interne en externe brandvoortplantingen)
– Nieuwe oplossing voor houtskelet gevelelement
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[Gevels en KB Basisnormen] 
laatste wijziging van 12/7/2012

Branduitbreiding langs de gevel (art. 3.5.1 van bijlagen 2, 3 en 4)
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 Brandvoortplanting via de gevels moet beperkt blijven, 

zowel voor de voortplanting langs de binnenzijde tussen de 

gevel en de compartimentswand / vloer, als voor 

brandvoortplanting langs de buitenzijde

 Stijlen van het gordijngevelskelet moeten op elk niveau 

bevestigd worden (met een brandweerstand R 60), teneinde 

instorting van de ganse gevel te voorkomen. 



[Voorschriften]
Brandvoortplanting langs de binnenzijde

 Aansluiting tussen de compartimentswand/vloer en de gevel moet 

minimaal brandweerstand EI 60 hebben (*)

 Uitzondering voor laag gebouw

 Indien de lineaire voeg ≤ 20 mm 
 Lineaire voeg gevuld met een vervormbaar en luchtdicht product (bv. 

soepele kit), zodanig dat er zich geen koude rook tussen de gevel en de 
compartimentsvloer kan verspreiden
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[Voorschriften]
Brandvoortplanting langs de buitenzijde
 Lage gebouwen

 geen eis 
 Eventueel eisen igv specifieke gebouwen (bv. school)

 Middelhoge en hoge gebouwen: 4 mogelijkheden

1. Gevelelement E 60 van 1 m
2. Of Gevel E 30 (gehele hoogte)
3. Of Gevel E 60 (1 niveau op 2)
4. Of Gesprinklerde compartimenten
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[Voorschriften]
Brandvoortplanting langs de buitenzijde
Lage gebouwen

geen eis 
Eventueel eisen igv specifieke gebouwen (bv. school)

 Middelhoge en hoge gebouwen
1. Gevelelement E 60 van 1 m

a + b + c + d ≥ 1 m

Of Gevel E 30 (gehele hoogte)
Of Gevel E 60 (1 niveau op 2)
Of Gesprinklerde compartimenten
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Nieuwe oplossing op basis van brandtest

[Houtskelet gevelelementen]
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VLOER

HOUTELEMENT

HOUTELEMENT

OPENING (RAAM)

BINNEN

BINNEN

BUITEN
Vloer (beton)

Gevel (hout)

Gevel (hout)



Nieuwe oplossing op basis van brandtest

[Houtskelet gevelelementen]
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BINNEN

BINNEN

BUITEN
Vloer (beton)

Gevel (hout)

Gevel (hout)

HOUTELEMENT

VLOER











Nieuwe oplossing op basis van brandtest

[Houtskelet gevelelementen]
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a. Naaldhout C24 (38 (45) x 190)
b. Isolatie 190 mm geschrankt (rotswol 45 kg/m³)
c. Isolatie 50 mm (rotswol 45 kg/m³ ‐ 20% 

gecomprimeerd)
d. Isolatie 75 mm (rotswol 45 kg/m³ ‐ 20% 

gecomprimeerd)

f. Spano Durélis 12 mm
g. PE‐folie 0,2 mm

l. Staalanker (boven de vloer)
m. Spaanplaatschroef6 mm
n. Segmentanker M8

EI 60
E 60

OK voor middelhoge en hoge gebouwen ! 



Bijkomende testen (reactie bij brand) voor houten gevelbekleding
• Bevestiging van de eerste resultaten en uitbreiding van de oplossingen

voor lage gebouwen
• Evaluatie (en nieuwe oplossingen?) voor open gevelbekledingen

Brandvoortplanting en houtskelet gevelelementen
• Extrapolatie van de testresultaten naar andere configuraties (lopend)

Valorisatie naar de sector via TCHN en WTCB publicaties

[Toekomst]
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