
BRANDVEILIGHEID VAN GEVELBEKLEDING
Om ervoor te zorgen dat mensen veilig zijn, is het essentieel om de juiste materialen te selecteren.
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Voor woongebouwen, midden- of hoogbouw, openbare gebouwen (ERP) is het 

soms ingewikkeld om te bepalen welke regels moeten worden toegepast op 

het gebied van brandveiligheid en hoe de regels moeten worden toegepast.

Als experts op het gebied van aluminium composiet gevelbekleding (ACM), 

is het onze plicht u op een eenvoudige en duidelijke manier te informeren en 

te begeleiden om te voorkomen dat er producten worden gebruikt die niet 

geschikt zijn voor uw type project.

INLEIDING IN REGENWERENDE GEVELBEKLEDING 

Een geventileerde gevel is een gevelconstructie met een luchtopening tussen 

de isolatie en de bekleding. Deze opening is open aan de boven- en onderkant, 

en de bedekking heeft ook kleine open voegen. Omdat de temperatuur aan 

de bovenkant lager is dan aan de onderkant, ontstaat hierdoor van onder tot 

boven een natuurlijke ventilatie van de gevel. De ventilatiezone reguleert de 

temperatuur, verlaagt de temperatuuramplitude, bespaart energie en verlengt 

de levensduur van de materialen.

Componenten van regenwerende bekledingen:

INLEIDING 

Dragend substraatframe (drager)
Het dragende substraatframe is de draagstructuur van het gebouw. Deze 

vangt de belastingen op die worden uitgeoefend door de gevel. De onder-

structuur is verankerd aan de draagstructuur. Oppervlaktelagen (zoals gips 

en coatings) kunnen meestal geen belastingen dragen.

Thermische isolatie
De thermische isolatie is de thermisch isolerende laag tussen het dragende 

substraatframe en de ventilatiezone aan de achterkant. Afhankelijk van het 

gebruikte materiaal kan de thermische isolatie ook functies vervullen in ver-

band met brandbeveiliging en geluidsisolatie.

De luchtopening en de firestop
De luchtopening (ventilatiezone aan de achterkant) is een ruimte tussen de 

binnenzijde van de bekleding en de voorzijde van de muur of de thermische 

isolatie waar buitenlucht doorheen stroomt. Deze opening is bedoeld om 

de lagen eronder te beschermen tegen vocht, om regenwater en condens 

af te voeren en ‘s zomers warmteophoping te beperken (temperatuurbuffer 

zowel in de zomer als in de winter). Deze ventilatiemogelijkheid kan echter 

een ‘schoorsteeneffect’ veroorzaken in geval van brand. Firestops voorkomen 

het ‘schoorsteeneffect’, compartimenteren of sluiten de luchtopening achter 

de gevel en beperken de verspreiding van rook.

Onderstructuur
Licht aluminium, staal, hout; compenseert onregelmatigheden in de schil en 

draagt de buitenbekleding.

Bekleding
Bekledingen bestaan uit elementen met open of gesloten/onderlegde voegen 

of uit aangrenzende of overlappende elementen. Ze functioneren als be-

scherming tegen weersinvloeden en zijn een kenmerk van het gevelontwerp. 

Bekledingen bieden een veelheid aan esthetische mogelijkheden.

INLEIDING 
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DE VOORDELEN VAN DE AAN DE ACHTERKANT GEVENTILEERDE GEVEL

1. Bescherming tegen condensatie en schimmel: 
Waterdamp kan zich vrij verspreiden, er zijn geen problemen met schimmel 

en vocht, omdat de gevel ‘zelfademend’ is.

2. Thermische bescherming in de winter: 
De thermische isolatie buiten het gebouw zorgt voor volledige isolatie, zonder 

koudebruggen op plaatniveau en bij de scheidingsmuren. De beugels die 

door de isolatie dringen, creëren slechts puntkoudebruggen in plaats van 

lineaire koudebruggen. Dankzij de lichtere bekleding zijn er minder beugels 

nodig, waardoor er minder koudebruggen zijn.

3. Warmteopslag binnen: 
De massa van de warmteopslag in muren en plafonds zwakt temperatuur-

verschillen af, waardoor het comfort in ruimten toeneemt.

4. Thermische bescherming in de zomer: 
De externe thermische isolatie beschermt tegen zomerse hitte. Door de 

luchtopening kan overmatige hitte omhoog worden afgevoerd.

5. Bescherming van de draagmuur: 
De externe thermische isolatie beschermt tegen barsten vanwege tempera-

tuurschommelingen. De bekleding kan vrij uitzetten en voorkomt rechtstreeks 

contact tussen de muur en wisselende buitencondities. Hierdoor wordt de 

duurzaamheid van het gebouw verbeterd.

6. Bescherming tegen regen: 
De afvoer van water in de holte en de verdamping van al het andere vocht 

vindt plaats via de ventilatiezone aan de achterkant. Als de gevel nat is in de 

luchtopening vanwege de open voegen, verdampt het vocht op natuurlijke 

wijze dankzij de ventilatie.

7. Recycling: 
Dankzij de constructie van de geventileerde gevel kunnen alle componenten 

gemakkelijk worden gescheiden. De gebruikte gevelmaterialen zijn daarom ook 

scheidbaar tijdens het demonteren, wat de recycling ervan vergemakkelijkt. 

VOORDELEN BRANDBEGRIPPEN

BRANDBEGRIPPEN

Een brand heeft fysiek drie elementen nodig om te ontstaan en zich te ver-

spreiden:

 - een hittebron (bron van de brand)

 - een oxidatiemiddel, meestal zuurstof

 - een brandstof (materiaal)

Door de werking van een hittebron die een kritieke temperatuur bereikt, 

genaamd de ontbrandingstemperatuur, ontstaat er brand tijdens de ver-

branding tussen de zuurstof in de omgevingslucht en een vaste, vloeibare 

of gasvormige brandstof.

Als een materiaal overgaat tot verbranding, wordt de gegenereerde hitte 

tegelijkertijd overgedragen door warmtestraling, convectie en geleiding. Het 

is daarom belangrijk materialen te classificeren op basis van hun brandbaar-

heid en toepassing.

Classificaties in brandvoorschriften
De brandveiligheidseisen zijn gebaseerd op de brandontwikkelingscurve.  

De brandclassificaties zijn in 3 delen verdeeld:

 - Gebouwcategorieën

 - Brandreactie

 - Brandwerendheid

Gebouwcategorieën
Het gebruik met betrekking tot het gebouwtype bepaalt de eisen die moe-

ten worden toegepast in termen van het brandveiligheidsontwerp. Aan het 

begin van een bouwproject en tijdens de planningfase moet de ontwerper 

de operationele en bouwtechnische klasse bepalen waaraan het gebouw 

moet voldoen.

 - Woningen: de bouwverordening 2019, goedgekeurd document B, volume 1

 - Gebouwen anders dan woningen: de bouwverordening 2019, goedgekeurd 

document B, volume 2
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Brandreactie
Nationale classificaties worden al lange tijd gebruikt bij het ontwerpen van 

gevels van gebouwen. De "klasse 0" voor bekledingen in Groot-Brittannië 

of de "M-classificatie" in Frankrijk dekt alleen de vlamverspreiding op het 

materiaal. Bijgevolg was het Aluminium Composiet Materiaal (ACM) met een 

Polyethyleen Kern (PE-kern) een klasse “0” materiaal (klasse D volgens BS EN 

13501-1) in combinatie met een minimale beperkte brandbare isolatie, terwijl 

de ACM FR of A2 (vlam vertragend of brandvrij), hiermee ook een klasse 0 

zijn geweest. Er is geen differentiatie gemaakt tussen veilige en risicovolle 

materialen, wat leidde tot het gebruik van het goedkoopste product: ACM PE.

Overheden hebben dit nu begrepen, na de verschillende nationale en Europese 

testmethoden te hebben vergeleken. Dit heeft autoriteiten ertoe gebracht 

hun nationale classificatie te vervangen door de Europese classificatie vol-

gens BS EN 13501-1, bekend als ‘Euroclasses’, die betrekking heeft op de 

verschillende fasen van de brand.

Een Euroclasses-geclassificeerd product dat is onderworpen aan Europese 

classificatie moet maximaal 4 testmethoden ondergaan die de eerste 3 fasen 

van de brandontwikkeling simuleren:

Ontwikkelen en verspreiding van de brand in de loop van de tijd

BRANDBEGRIPPEN BRANDBEGRIPPEN

Let op: brandklassen volgens BS EN 13501-1
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BRANDBEGRIPPEN BRANDBEGRIPPEN

Calorische bovenwaardetest ISO 1716

Deze methode maakt het mogelijk de maximumhoeveelheid hitte te bepalen 

die wordt afgegeven door de volledige verbranding van een materiaal, de 

hoeveelheid hitte die ‘calorisch potentieel’ wordt genoemd en die wordt 

uitgedrukt in MJ/kg.

Het calorisch potentieel wordt berekend op basis van de stijging in temperatuur, 

rekening houdend met de hitteverliezen en de latente hitte van de waterdamp.

Een gespecificeerd gewicht (doorgaans 0,5 g) van het gepulveriseerde of 

gefragmenteerde product wordt in een kroes geplaatst gemengd met een 

identieke hoeveelheid brandbaar additief (paraffineolie). Ontstekingskabels 

worden in de drager ingebracht, die in direct contact staat met het teststuk. 

Zodra de drager is geplaatst in de calorimetrische bom onder hoge druk, 

wordt deze gevuld met zuurstof, en vervolgens onderworpen aan toenemende 

druk totdat deze explodeert.

Het hittepotentieel in MJ/kg wordt vervolgens omgezet naar MJ/m2 in over-

eenstemming met het gewicht en de dikte van het materiaal. Deze waarde 

is van groot belang bij te bepalen hoe veilig de regenwerende bekleding is.

Onbrandbaarheidstest ISO 1182

De test wordt uitgevoerd op cilindrische monsters met een doorsnede van 

45 mm en een hoogte van 50 mm, die met behulp van een drager verticaal 

in een oven worden gehouden op 750 °C. Thermokoppels meten de oven-

temperatuur.

De test duurt 60 minuten of totdat het temperatuurevenwicht is bereikt. 

Er worden drie classificatiecriteria gedefinieerd op basis van de tempera-

tuurstijging (∆T ≤ 30 °C of 50 °C), het massaverlies (∆m ≤ 50%) en de duur 

van de ontbranding (0 of ≤ 20 seconden).

Op basis van de resultaten van deze verschillende tests wordt de Euro-

class-classificatie bepaald met de volgende 3 criteria:

 - Bijdrage aan brand:

 A1 en A2: geen significante bijdrage aan brand = onbrandbaar materiaal

 B: zeer beperkte bijdrage aan brand = laag brandbaar materiaal

 C: beperkte bijdrage aan brand = brandbaar materiaal

 D: gemiddelde bijdrage aan brand = brandbaar materiaal

 E:  significante bijdrage aan brand = brandbaar materiaal dat gedurende 

20 seconden aan de ontbrandingstest voldoet

 F: materiaal niet geclassificeerd of gemakkelijk ontvlambaar

 - Rookopaciteit (s voor ‘smoke’ [rook]):

 S1: zeer lage rookproductie

 S2: beperkte rookproductie

 S3: hoge rookproductie

Ontvlambaarheidstest ISO 11925-2

Deze test is bedoeld om de ontvlambaarheid van een monster te beoorde-

len dat verticaal wordt geplaatst en wordt blootgesteld aan een kleine vlam 

(0,8 kW) die de rand en/of het oppervlak van het materiaal aanvalt met een 

hoek van 45°. Blootstelling aan vlammen gedurende 15 of 30 seconden.

Een klein bakje met twee lagen filterpapier wordt onder het te testen mate-

riaal geplaatst, om druppels en/of brandend afval op te vangen en om de 

ontvlambaarheid van het filterpapier te bepalen.

Tijdens en na de aanval van de vlam wordt het vlamtraject geïnspecteerd om 

vast te stellen of het de 150 mm markering behaalt tijdens de testtijd van 20 of 

60 seconden na de blootstelling, waarna de behaalde klasse wordt bepaald.

SBI-test (single burning item) EN 13823

Deze SBI-test wordt gebruikt om een schatting te doen van de bijdrage van 

een materiaal aan de verspreiding van een brand. Dit wordt gesimuleerd 

met behulp van een brandend object dat in de hoek van een ruimte wordt 

geplaatst en een warmtestroming afgeeft aan de naburige wanden.

Het materiaal wordt tegen twee verticale wanden van ongelijke afmetingen 

geplaatst, die samen een hoek van 90° vormen. Het kleine paneel meet 0,5 m 

x 1,5 m, het grote 1 m x 1,5 m. Het teststuk wordt 20 minuten lang blootgesteld 

aan de vlammen van een brander met een sterkte van ongeveer 30 kW, die 

in de binnenhoek van de twee wanden is geplaatst.

De classificatieparameters van de SBI-test zijn de index van de brandgroei-

snelheid (FIGRA), laterale vlamverspreiding (LFS) en de totale vrijkomende 

hitte (THR600s). Er zijn aanvullende classificatieparameters gedefinieerd 

voor rookproductie zoals de index van de rookgroeisnelheid (SMOGRA) en 

de totale rookproductie (TSP600s), en voor brandende druppels en deeltjes 

volgens het verschijnen ervan tijdens de eerste 600 seconden van de test.



F

E

D

C

B

A2 EN ISO 13823
SBI-test (Single Burning Item)

A1

Classificatie EN 13501-1

EN ISO 1716
PCS ≤  2 MJ/kg

EN ISO 1716
PCS ≤  3 MJ/kg

EN ISO 11925-2
Ontvlambaarheidstest

Geen test

EN ISO 1182
∆T ≤ 50 °C & ∆m ≤ 50% & tf ≤ 20 s

EN ISO 1182
∆T ≤ 30 °C & ∆m ≤ 50% & tf ≤ 0 s

of

150 mm

150 mm

bloot-
stellingstijd

vlamver-
spreiding

testtijd

FIGRA ≤ 750 W/s
d2

s1

s2

s3

geen laterale 
vlamverspreiding
FIGRA ≤ 120 W/s & THR ≤ 7,5 MJ

SMOGRA ≤ 30 m2/s2

TSP ≤ 50 M2

SMOGRA ≤ 180 m2/s2

TSP ≤ 200 M2

geen laterale 
vlamverspreiding
FIGRA ≤ 250 W/s & THR ≤ 15 MJ

d0

d1

1340

8200

210

990

990

510

1990

2265

2265

1680

niveau 1

niveau 2

2

1

12 13ALUCOBOND® Brandveiligheid van gevelbekleding NLALUCOBOND® Brandveiligheid van gevelbekleding NL

 - Druppelend (d voor ‘drop’ [druppel]):

 D0: geen brandende druppels

 D1: aanhoudende brandende druppels tot 10 seconden

 D2: brandende druppels

Samenvatting:

ALUCOBOND® PLUS (klasse B-s1,d0) is een materiaal met een zeer beperkte 

bijdrage aan brand, laag brandbaar materiaal, met zeer lage rookproductie, 

geen brandende druppels.

ALUCOBOND® A2 (klasse A2-s1,d0) is een materiaal zonder significante 

bijdrage aan brand, niet-brandbaar materiaal, met zeer lage rookproductie, 

geen brandende druppels.

Er zijn enkele speciale gevallen. Bijvoorbeeld A1 gecoat bouwmateriaal (zo-

als geschilderde vaste metalen) vereist een SBI-test om het brandgedrag te 

controleren van het geschilderde oppervlak.

BRANDBEGRIPPEN

BS 8414 grootschalige tests

BS 8414 tests simuleren het scenario van vlammen die uit een compartiment-

brand komen via een raam onderaan de muur (gestandaardiseerde houtstapel 

≈ 400 kg hout ≈ 300 kW).

Deel 1 is gemaakt met metselwerk.

Deel 2 is gemaakt met licht frame.

Testduur: Blootstelling 15 minuten / Waarneming 30 minuten

Faalcriteria in het Verenigd Koninkrijk: 

 - Temperatuur boven 600 °C op niveau 2, voor een periode van minstens 

30 s binnen 15 minuten.

 - Aanvullend: vroegtijdige beëindiging van de test, indien zichtbare vlammen 

binnen 30 minuten over de randen van de proefopstelling komen.

Proefopstelling volgens BS8414 2015

BRANDBEGRIPPEN
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Brandwerendheid
Brandwerendheid is een classificatie die aangeeft hoe lang het construc-

tiesysteem bestand is tegen brand na de vlamoverslag tussen 2 ruimten of 

tussen 2 gebouwen.

De Europese classificatie is gebaseerd op 4 criteria met een tijd in minuten 

(15-30-60-90-120-180-240 minuten), maar 3 criteria zijn relevant voor bekle-

dingssystemen.

Weerstand R toegepast op dragende elementen

R = Mechanische weerstand of draagvermogen

Criteria ter bepaling van de bestendigheid van het element of de structuur 

tegen specifieke belastingen en/of acties. Het bouwelement moet bestand 

zijn tegen blootstelling aan brand, onder mechanische belastingen, zonder 

verlies van structurele stabiliteit.

 - Verlies van stabiliteit 

 - Vervormingssnelheid of doorbuiging (balken)

 - Verticale vervorming (kolommen, muren)

Weerstand E toegepast op de scheidende elementen

E = Beheersing van vlam en heet gas

Integriteit toont het vermogen om te voorkomen dat vlammen of hete gassen 

door de scheidingswand gaan wanneer een kant is blootgesteld aan brand.

 - Er gaan geen vlammen doorheen (ontbranding katoen)

 - Geen kritieke barsten 

Weerstand I toegepast op de scheidende elementen

I = Thermische isolatie

Criteria ter bepaling van het vermogen van een scheidend element om de 

doorgang van hitte te voorkomen. Het element moet voldoende thermische 

isolatie bieden om personen in de buurt te beschermen.

 - ∆Tmax ≤ 180 °C

 - ∆Tgemiddeld ≤ 140 °C

Regenwerende bekleding hoeft geen brandwering te bieden. In geval van 

regenwerende bekleding wordt de brandwering gegarandeerd door de 

dragende muur en de isolatie.

De brandwering is alleen vereist voor holtebarrières (Firestop).

Vergelijking van het bronvermogen van verschillende tests:

ALUCOBOND® voldeed aan tests op werkelijke schaal conform BS 8414 en 

kreeg daarna een beoordeling in overeenstemming met BR 135:

 

ALUCOBOND® Systeem Substraat Isolatie Holtebarrière

PLUS Geklonken
Lichtbouw-
wand

Rockwool 
duoslab 80 mm

Siderise  
Lamatherm RH25

PLUS
Cassette-
paneel

Metselwerk
Rockwool 
duoslab 80 mm

verzinkt mid staal

PLUS
Cassette-
paneel

Lichtbouw-
wand

Rockwool 
duoslab 80 mm

verzinkt mid staal

A2
Cassette-
paneel

Metselwerk
Rockwool 
duoslab 80 mm

verzinkt mid staal

A2
Cassette-
paneel

Lichtbouw-
wand

Rockwool 
duoslab 80 mm

Siderise  
Lamatherm RH25

BRANDBEGRIPPENBRANDBEGRIPPEN
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A2
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68,9
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123,0
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65,0

Steenwol
klasse A1

7,0

Glaswol
klasse A2

10,0

Fenolschuim
klasse B-C

90,0

Type isolatie

PCS (MJ/m2)

PIR-schuim
klasse C-D

111,0

EPS 
Geëxpandeerd

polystyreen
klasse D-E

216,0

PUR-schuim
klasse C-D

216,0
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PRESTATIES VAN DE BEKLEDING IN GEVAL VAN BRAND

Waarom is de brandbare massa (hittepotentieel PCS) van de coating-
materialen belangrijk?
Het hittepotentieel is de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd door 

de totale verbranding van een materiaal. Deze hoeveelheid energie bepaalt 

hoeveel hitte een bepaald materiaal bijdraagt aan een brand. Hoe groter de 

hitte-inbreng, hoe groter de verspreiding van de brand. Ter vergelijking wordt 

deze waarde, uitgedrukt in MJ/kg, geconverteerd naar MJ/m2 in de gebouwschil.

VERGELIJKING VAN PCS-WAARDEN

In het algemeen geldt dat hoe lager de calorische waarde (waarde van 

PCS in MJ/m²) van een product, hoe beter het is voor de brandveiligheid. 

Met betrekking tot de regenwerende systemen moeten de waarde van de 

gevelbekleding en de waarde van de isolatie bij elkaar worden opgeteld. We 

hebben de brandlast van de verschillende bekledingsmaterialen vergeleken op 

basis van soortgelijke statische waarden, en de brandlast van verschillende 

isolaties door gebruik van dezelfde thermische weerstand U=0,2 W/m²K.

ALUCOBOND® A2 is een van de best mogelijke gevelbekledingen met 

slechts 17 MJ/m2.

ALUCOBOND® PLUS is een brandvertragend tussenproduct dat onder 

80 MJ/m2 blijft.

WELKE VERSCHILLENDE TYPEN REGENWERENDE BEKLEDINGSMATE-
RIALEN ZIJN ER?

Hogedruklaminaat (HPL), bestaat uit hout- of papiervezels (60-70%), met 

toevoeging van een bindmiddel op basis van fenolhars (30-40%). Al deze 

componenten zijn inherent brandbaar en reageren daarom slecht op brand. 

Dit kan echter worden verbeterd door vlamvertragers toe te voegen (HPL FR), 

maar het calorisch potentieel van deze materialen blijft hoog. ‘HPL A2’, is 

een met mineralen gevuld paneel met een HPL-oppervlak. Dit is een paneel 

met een laag calorisch potentieel en goede prestaties met betrekking tot 

de brandreactie.

De mineraal composietpanelen zijn gevelplaten gegoten in polyesterharsmor-

tel. Het grote aandeel hars dat inherent brandbaar is, biedt een significant 

hittepotentieel. Het kan echter worden verbeterd door vlamvertragers toe 

te voegen, maar het calorisch potentieel van deze materialen blijft hoog.

Vezelcement is een composietmateriaal bestaande uit een homogene mix van 

cement, zand en cellulose. Het vezelcement heeft een laag calorisch potenti-

eel en biedt daardoor goede prestaties met betrekking tot de brandreactie.

Panelen gemaakt van steenwolvezels en thermohardende harsen. Dit is 

een paneel met een laag calorisch potentieel en goede prestaties met be-

trekking tot de brandreactie. In het algemeen is steenwol primair gemaakt 

van basalt, een vulkanisch gesteente, en heeft de bijzonderheid dat het hitte 

kan accumuleren (hoge thermische capaciteit) en dit geleidelijk kan terugge-

ven (behoorlijk lage thermische geleidbaarheid), waardoor de nooddiensten 

tijdens een brand langer de tijd krijgen om de vlammen te bestrijden en te 

voorkomen dat de brand weer oplaait. Er is een risico van gloeibrandgedrag.

ACP of ACM (aluminium composietpanelen of materialen) zijn panelen 

gemaakt van twee lagen aluminium, die doorlopend zijn geschilderd en gelijmd 

aan weerszijden van een kern. Er zijn 3 typen aluminium composietproducten 

op de markt:

 - Aluminium composiet met PE-kern (100% polyethyleen) – Deze panelen 

zijn brandbaar (klasse D-E volgens BS EN 13501-1).

 - Aluminium composiet met FR-kern (ongeveer 70% mineraal), het equivalent 

van ALUCOBOND® PLUS. Deze panelen worden behandeld met vlamver-

tragers en bieden goeden prestaties met betrekking tot de brandreactie 

(klasse B volgens BS EN 13501-1). Calorisch potentieel (kern) ≤ 13,6 MJ/kg 

volgens MHCLG 2020.

 - Aluminium composiet met A1/A2 kern (minimum 90% mineraal), het equivalent 

van ALUCOBOND® A2. Deze panelen zijn niet-brandbaar en bieden daar-

door zeer goede prestaties met betrekking tot de brandreactie (klasse A1/

A2 volgens BS EN 13501-1). Calorisch potentieel ACM A2 ≤ 3,0 MJ/kg, 

calorisch potentieel ACM A1 ≤ 2,0 MJ/kg.

TYPEN REGENWERENDE BEKLEDINGSMATERIALEN PRESTATIES VAN DE BEKLEDING IN GEVAL VAN BRAND

BEKLEDINGEN

+

=

ISOLATIES

TOTALE BRANDLAST 
VAN DE GEVEL



18 19ALUCOBOND® Brandveiligheid van gevelbekleding NLALUCOBOND® Brandveiligheid van gevelbekleding NL

Er zijn twee redenen om rekening te houden met puin:

 1.  Bewoners en nooddiensten worden niet in gevaar gebracht tijdens 

evacuatie van een gebouw

 2.  Geen secundaire brand door vallende brandende delen

Het vallen van gevelelementen, inclusief de draagstructuur, gebeurt progres-

sief tijdens de brand, in de vorm van stukken die, afhankelijk van de gekozen 

materialen, van beperkte omvang en van beperkt gewicht en daardoor zonder 

risico kunnen zijn. Of het kan gaan om een significante hoeveelheid, zware 

stukken die daardoor gevaarlijk zijn.

Deze vallende objecten blijven in het afdrukgebied van de vlam en blijven voor 

de ALUCOBOND® van beperkte omvang en van beperkt gewicht.

ALUCOBOND® is een materiaal met geringe vallende objecten tijdens 
een brand.

Dit kan als volgt worden uitgelegd:

Tijdens een brand en tijdens een BS8414-simulatie, bereikt het deel dat zich 

bevindt in een latei van een brandbron een temperatuur van ongeveer 1000 °C, 

de materialen die worden gebruikt in dit deel van de gevel (voorbeeld hieronder: 

oppervlakte van 1,7 m2) verbranden, smelten, exploderen of zetten eenvoudig 

weg uit en veroorzaken zodoende de breuk van de omliggende materialen.

Schatting van de verschillende brandlasten bij bekende branden

De Grenfell-toren in Londen in 2017, was voorzien van een ACM PE bekleding 

in combinatie met PIR-schuim. Als we de PCS-waarden van de 2 materialen 

optellen (hierboven), krijgen we een enorm totaal van 123 + 216 = 339 MJ/m2.

Het woongebouw Adoma voor migranten in het Franse Dijon waar in 2010 

brand uitbrak, was voorzien van ETICS/EWI op polystyreen schuim. Brand-

lastwaarde van meer dan 111 MJ/m2.

De brand in een studentenhuisvesting in Bolton in 2019. Dit gebouw was 

voorzien van een HPL-bekleding op PIR-schuim, en we krijgen een enorme 

brandlast van 256 + 216 = 472 MJ/m2.

De Lakanal House-toren in Camberwell in 2009. Dit gebouw was voorzien 

van een HPL-bekleding op polystyreen schuim en we krijgen een enorme 

brandlast van 256 + 111 = 367 MJ/m2.

Met gebruik van ALUCOBOND® A2 in combinatie met steenwol krijgen we 

een brandlast van 17 + 7 = 24 MJ/m2. Wat onbeduidend is.

PRESTATIES VAN DE BEKLEDING IN GEVAL VAN BRAND PUIN



ALUCOBOND® A2
4 mm - 7,6 kg/m2

klasse A2-s1,d0

ALUCOBOND® PLUS
4 mm - 7,6 kg/m2

klasse B-s1,d0

< 30 kg < 40 kg
Terracotta

30 mm - 40 kg/m2

klasse A1-s1,d0
Bekleding

Puin
Massief aluminium

2 mm - 5,4 kg/m2

klasse A1-s1,d0

< 40 kg
Vezelcement

6 mm - 10,5 kg/m2

klasse A2-s1,d0

< 100 kg
Op basis van steenwol

8 mm - 8,4 kg/m2

klasse B-s1,d0

< 120 kg
HPL

10 mm - 13,5 kg/m2

klasse B-s1,d0

< 150 kg < 150 kg
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Vaak hebben de eisen betreffende de toxiciteit van materialen betrekking op 

de gezondheidsgerelateerde evaluatie van binnenbouwproducten (AgBB, 

versie juni 2012) voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) en 

semi-vluchtige organische stoffen (SVOS).

Volgens de Franse VOS-verordening voldoen ALUCOBOND® PLUS en 
ALUCOBOND® A2 aan de eisen van de beste categorie: klasse A+.

In geval van brand is het VOS- en SVOS-certificaat niet langer relevant om 

de niet-toxiciteit van de materialen te garanderen. De vlammen produceren 

grote rookvolumes in het gebouw (meubels, apparaten, verf, etc.), en ook 

daarbuiten. Rook van de brandende gevel kan namelijk het gebouw binnen-

komen voordat de inhoud van elk appartement ontbrandt. Dit gebeurt via de 

ventilatiekanalen of eenvoudigweg door een open/kapot raam. 

Het is bekend dat de inhalatie van rook de belangrijkste doodsoorzaak 
is en de belangrijkste oorzaak van letsel in geval van brand!

Slachtoffers die worden blootgesteld aan rook, raken bedwelmd (bewusteloos), 

waarschijnlijk gevolgd door de dood tenzij ze worden gered. Bedwelming en 

sterfte kunnen worden geschat in termen van de fractionele effectieve dosis 

(FED), volgens ISO 13571 (bedwelming) of ISO 13344 (sterfte). 

Wanneer de FED gelijk is aan 1, voorspellen de vergelijkingen dat de helft 

van de blootgestelde populatie wordt bedwelmd of gedood.

ALUCOBOND® A2 voldoet aan de eisen van spoorwagons en tunnels (bij-

voorbeeld LUL).

Zijn er veel onderzoeken geweest over aluminium composiet door onafhan-

kelijke laboratoria. Niet alleen in termen van brandverspreiding, maar ook in 

termen van toxiciteit. Dat verleent de producten ALUCOBOND® PLUS en 

ALUCOBOND® A2 een aanzienlijk voordeel! Sterker nog, dit zijn de enige 

materialen voor gevelbekleding die hun niet-toxiciteit kunnen aantonen in 

geval van brand!

Er zijn op internet 2 verschillende publicaties beschikbaar waarin de toxiciteit 

van verschillende aluminium composieten wordt vergeleken (PE, FR en A2) 

in combinatie met verschillende isolatiematerialen:

 - Een studie over de toxiciteit van bekledingssystemen door dr. Jim Glockling

  https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved- 

document-b

 - Een studie naar brandgedrag van gevels door Efectis en de Universiteit 

van Ulster

  https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/Study_fire_behaviour_ 

facadetest.pdf

  In deze studie zijn de isolatiediktes niet representatief voor de diktes die 

zijn gebruikt om te voldoen aan de geldende thermische voorschriften 

(ongeveer 50% lager), waardoor de invloed van de isolatie geneigd is af 

De brandclassificatie speelt een cruciale rol in het beperken van het bloot-

gestelde oppervlak, een product met classificatie B zal een groter vernietigd 

oppervlak hebben dan een product met classificatie A2.

Gelukkig kunnen we het vallen van objecten beperken: 

 1.  Door de lichtst mogelijke bekleding te gebruiken. Want zelfs materi-

alen die goede prestaties leveren met betrekking tot de brandreactie 

(classificatie A1/A2) maar die zwaar zijn zoals keramiek- of vezel-

cement- of steenwolgebaseerde panelen, etc. vallen uiteindelijk uit 

deze blauwe zone. 

 2.  Het gebruik van lichte bekleding leidt tot het gebruik van kleinere 

beugels waardoor het gewicht van de objecten wordt beperkt. Voor 

ALUCOBOND® hoeven slechts de kleinst op de markt verkrijgbare 

beugels te worden gebruikt.

 3.  Door een product te gebruiken met de grootst mogelijke overspan-

ning tussen rails, omdat dit minder draagprofielen per m2 betekent 

en daardoor minder profielmassa die kan vallen. ALUCOBOND® 

beschikt over een zeer goede stijfheid die grote overspanningen 

mogelijk maakt.

Door de beschikbare testrapporten in detail te analyseren (bijvoorbeeld: 

MHCLG tests 8414), merken we op dat het puin valt tussen de 10de en 30de 

minuut, ongeacht de isolatie/bekleding-combinatie. Het is daarom belangrijk 

rekening te houden met het maximumgewicht en de maximumgrootte van het 

puin, na de eerste 10 minuten, maar ook om de gevelelementen te vergelijken 

volgens het totale gewicht van het puin dat door de brand wordt gegenereerd 

tijdens de volledige duur van de test.

Vergelijking van de puinhoeveelheid tijdens de BS8414 test van verschillende 

bekledingsmaterialen:

PUIN TOXICITEIT

https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b
https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b
https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/Study_fire_behaviour_facadetest.pdf
https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/Study_fire_behaviour_facadetest.pdf
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ALUCOBOND® heeft als voordeel dat de afmetingen van de cassettes groter 

kunnen zijn, zelfs bij zware windbelastingen, door lijming van een of meer 

onzichtbare verstijvers aan de achterkant van het cassettepaneel (blauwe 

stippellijnen).

Om de invloed te controleren van een adhesief, een ontvlambaar product,

op de brandprestaties van onze producten, zijn ALUCOBOND® PLUS en A2 

getest door een goedgekeurd laboratorium om de toevoeging van verschil-

lende gelijmde verstijvers te valideren, en zo te bewijzen dat onze materialen 

hun classificatie behouden in deze configuratie.

 - ALUCOBOND® A2 met verstijvers: 

 klasse A2-s1,d0 (certificaat n°319082903-A.REV1)

Stel uzelf de juiste vragen!

Enkele adviezen voordat u de gevelmaterialen voor uw project kiest:

1. Voor alle typen materialen

Vraag altijd om de volledige Euroclass-certificaten, inclusief het toepassings-

gebied, en controleer vervolgens de volgende punten: 

 -  Maakt het frame (hout of metaal) deel uit van het toepassingsgebied?

 -  Is de isolatie vergelijkbaar met mijn project? In termen van brandclas-

sificatie, dikte en dichtheid

 -   Is de opening tussen de panelen in overeenstemming met het toe-

passingsgebied?

 -  Is de luchtopening in overeenstemming met het toepassingsgebied?

 -  Is de dikte van de lak in overeenstemming met het toepassingsgebied?

Vraag altijd naar het volledige classificatierapport in overeenstemming met 

BR135 van het gebruikte bekledingsproduct, aangezien dit belangrijke infor-

matie bevat over het toepassingsgebied en ook over de duur van de test (in 

sommige testrapporten wordt een testduur van 10 minuten weergegeven, 

maar niet wat daarna gebeurt: brandverspreiding en puin). Het systeem moet 

worden getest met de volledige duur (blootstelling 15 minuten / waarneming 

30 minuten) en moet voldoen aan de eisen.

2. Voor aluminium composiet in het bijzonder

U moet weten dat aluminium composiet het enige bekledingsmateriaal 
is dat regelmatig wordt getest om de brandlast ervan te controleren 
(PCS-waarde), wat deel uitmaakt van de BBA-certificering, audits en exter-

ne observaties. Het doel is het verkrijgen van zekerheid over de stabiele en 

correcte brandlast van het composiet dat op uw project is aangebracht.

 -  Is de kern geproduceerd door de producenten zelf of geprefabriceerd 

door een externe bron? Wat zijn de certificaten/controles voor de 

kern als deze afkomstig is van een externe bron?

te nemen vergeleken met het aluminium composiet. Maar desondanks 

wordt de niet-toxiciteit van ALUCOBOND® PLUS (FR) en ALUCOBOND® 

A2, aangetoond en wordt aangetoond dat de keuze van de isolatie heel 

belangrijk is, waarbij mineraalwol wordt aanbevolen.

Bijdrage van CO en HCN aan bedwelming (ISO 13571) bij 30 minuten voor 

gassen die een ruimte binnengaan van 50 m³ door bekleding via 100 mm 

ventilatiegat:

Bijdrage van CO, HCN, CO2 en gebrek aan O2 voor sterfte (ISO 13344) bij 

30 minuten voor gassen die een ruimte binnengaan van 50 m³ door bekleding 

via 100 mm ventilatiegat:

TOXICITEIT GELIJMDE VERSTIJVERS
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3. Hoe kunnen de zwakke punten van het bouwsysteem tijdens een brand 

worden geanalyseerd?

Het is relatief eenvoudig om visueel vast te stellen wat de redenen zijn die 

leiden tot de verschillende typen gevelbrand:

 -  Als de brand zich bevindt tussen 2 verdiepingen: Goede comparti-

menting tussen de 2 verdiepingen, lage brandlast van de isolatie en 

bekleding, effectieve holtebarrières.

 -  Als de brand zich snel verspreidt over verschillende verdiepingen achter 

de bekleding, in de luchtopening: lage brandlast van de bekleding, de 

brandlast van de isolatie moet worden gecontroleerd, niet-bestaande 

of ineffectieve holtebarrières.

 -  Als de brand zich snel verspreidt over verschillende verdiepingen vóór 

de bekleding: significante brandlast van de bekleding, de brandlast 

van de isolatie moet worden gecontroleerd, holtebarrières moeten 

worden gecontroleerd.

 -  Als de brand zich snel verspreidt over verschillende verdiepingen 

en zich bijna tegelijkertijd verspreidt in het gebouw (vlammen zijn 

zichtbaar door elk verbrand raam): Onvoldoende compartimentering 

tussen verdiepingen, doorgang van vlammen via de vloerplaat en/

of de periferie van de ramen. Een goede compartimenteing zorgt 

voor een faseverschuiving tussen de gevelvlammen en de vlammen 

binnen. Brandlast van materialen en luchtopening moeten worden 

gecontroleerd.

GELIJMDE VERSTIJVERS
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Next & Beyond.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Duitsland
Tel. +49 7731 - 941 2060 
info@alucobond.com
www.alucobond.com
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