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1. ONDERWERP 

Het proefstuk was een onbelaste, geïsoleerde scheidingswand uit sandwich panelen met 
afmetingen 4000 mm x 4000 mm (b x h), met een dikte van 80 mm. 
De wand was samengesteld uit Promisol S1000 sandwichpanelen met een Polyurethaan (PUR) 
vulling. 
De wand bestond uit vier sandwich panelen die onderling verbonden waren met geschroefde 
stalen omega profielen. De wand was drie-zijdig gemonteerd in stalen U-profiel waarbij de 
volledige wand was gemonteerd in een beproevingsframe van Efectis.  
De wand was conform EN 1364-1 aan één verticale zijde van het beproevingsframe voorzien 
van een zogeheten vrije rand, om onbelemmerde vervorming van de wand mogelijk te maken. 
Aan de niet-direct verhitte zijde en bovenzijde van de wand was op korte afstand een 
(wand)sprinkler systeem gemonteerd. 

1.1 ONDERZOEK 

Bepaling van de brandwerendheid op grond van de Europese norm EN 1364-1 voor: ‘niet-
dragende bouwdelen: wanden’ getest met een vrije rand volgens de in EN 1363-1 
gedefinieerde standaard verhittingscurve.  
Doel was het behalen van een minimale brandwerendheid voor de criteria vlamdichtheid (EI), 
thermische isolatie (I) en warmtestraling (W), van 120 minuten. 

1.2 OPDRACHTGEVERS 

Naam opdrachtgever(s) Naam fabrikant(en) 

BAM Bouw en Techniek Fire Protection 
Postbus 216 
3980 CE  BUNNIK 
 
ZERO Fire Systems B.V. 
Aert van Nesstraat 1g 
2901BH  CAPELLE a/d IJSSEL 
 

Promisol sandwich panelen: Arcelor Mittal 
Fire defender (wand) sprinklersysteem: Zero Fire 
Systems 
 
 

1.3 PLAATS EN DATA BETREFFENDE ONDERZOEK 

Het onderzoek vond plaats in het laboratorium van Efectis Nederland BV te Rijswijk. 
 

Opbouw proefstuk door opdrachtgever: Woensdag 6 april 2016 

Brandproef: Donderdag 7 april 2016 

1.4 PROEFSTUK 

Het proefstuk was een onbelaste, geïsoleerde scheidingswand, afmetingen 4000 mm x 4000 
mm (b x h), met een dikte van 80 mm. De wand was opgebouwd uit sandwichpanelen met een 
PUR vulling van Arcelor Mittal gemonteerd in een beproevingsframe van Efectis. 
 
De wand was conform EN 1364-1 aan een verticale zijde van het beproevingsframe voorzien 
van een zogeheten vrije rand, om onbelemmerde vervorming van het proefstuk mogelijk te 
maken. 
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1.5 VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN 

EN 1363-1: 2012 Fire resistance tests - Part 1: General Requirements 

EN 1363-2: 1999 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures 

EN 1364-1: 2015 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls 

2. ONDERZOCHTE CONSTRUCTIE 

2.1 ALGEMEEN 

De onderzochte wand bestond uit: 
• Geschroefde stalen U-profielen 
• steenwol sandwichpanelen met een dikte van 80 mm 
• geschroefde stalen omega profielen over de plaatnaden. 

 
Voor maten en specificaties van de materialen en onderdelen van de onderzochte constructie 
wordt verwezen naar de figuren in hoofdstuk 8. Kenmerkende details worden beschreven in 
onderstaande beschrijving. 

2.2 BEPROEVINGSFRAME 

Het beproevingsframe bestond uit stalen profielen met een vuurvast betonnen binnenkader 
met een inbouwopening van 4000 x 4000 mm (b x h). De breedte van het kader was 250 mm. 

2.3 WAND 

2.3.1 Algemeen 

De wand was opgebouwd uit vier stuks PUR gevulde sandwichpanelen, de afmetingen van de 
panelen was: 
Hoogte: 
Breedte: 
Dikte: 

4000mm 
1000mm 
80mm 

2.3.2  Opbouw 

De panelen bestonden in doorsnede uit 
• Gelakte staalplaat, dikte 0,63 mm (niet/direct verhitte zijde); 
• Kern van Polyurethaan schuim, 40 kg/m³, dikte 80 mm; 
• Gelakte staalplaat, dikte 0,50 mm. 
 
Randprofielen: 
Electrolytisch verzinkte stalen U-profielen 80 x 80 x 2 voor drie-zijdige bevestiging van de 
wand aan het beproevingsframe. 
 
Wandnaadprofielen: 
Electrolytisch verzinkte stalen omega profielen 80 x 2 voor twee-zijdige bevestiging op de 
plaatnaden van de wand. 

2.3.3 Bevestigingsmiddelen 

• Zelfborende schroef Ø4.2 x 19 mm, h.o.h. 300 mm voor de bevestiging van de stalen 
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U-profielen en h.o.h. 100 mm voor de bevestiging van de stalen omega-profielen. 
• Fisher slagschroef N6 x 80/50s, h.o.h. 400mm voor de bevestiging van het stalen 

zetwerk aan het beproevingsframe. 

2.3.4 Fire Defender (wand) sprinkler systeem 

Aluminium buis 76 mm, lengte 3.60 meter, voorzien van Stortz koppelingen 
8 sprinkler aansluitingen h.o.h. 630 mm 
8 stuks BETE-FF129 sprinklers, k=6,84  

2.4 MONTAGE VAN DE CONSTRUCTIE 

• Bevestigen van het stalen zetwerk aan het beproevingsframe 
• Plaatsen panelen en verbinden aan het zetwerk 
• Monteren omega profielen beide zijden van de wand 
• Montage Fire Defender (wand) sprinkler systeem 

3. MONSTERNEMING EN VERVAARDIGING VAN DE CONSTRUCTIE 

Efectis Nederland BV Levering beproevingsframe 
Levering water voorraad- en toevoer systeem. 
montage (wand)sprinker systeem 

BAM Bouw en Techniek Fire 
Protection/ZERO Fire systems 

Levering wand materialen 
Opbouw wand 
Afstellen (wand)sprinkler systeem 

4. WIJZE VAN ONDERZOEK 

 VERIFICATIE PROEFSTUK 4.1

Efectis Nederland BV was niet betrokken bij de selectie van de te testen materialen, maar er 
zijn wel monsters van de materialen van de ingebouwde constructie verstrekt. Gedurende de 
inbouw werden de gebruikte materialen en onderdelen gecontroleerd aan de hand van de 
verstrekte gegevens. 

 CONDITIONERING 4.2

Vanaf de opbouw tot en met de beproeving bevond de onderzochte constructie zich in de 
beproevingshal van Efectis Nederland. 
Gedurende deze periode waren de omgevingscondities van deze ruimte: 
 

Omgevingstemperatuur: 20 ± 5°C. 

Relatieve luchtvochtigheid: 50 ± 10 %. 

 VOLUMIEKE MASSA EN EVENWICHTVOCHTGEHALTE 4.3

De resultaten van de bepaling van de volumieke massa en de evenwichtsvocht-gehalten van 
de toegepaste materialen zijn weergegeven in Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1: Volumieke massa’s en vochtgehalten 

Onderdeel/materiaal Volumieke massa 
[kg/m³] 

Vochtgehalte 
[%] 

PUR vulling 40 N.V.T. 

Steenwol vrije rand afdichting 115 1,0 

 BRANDPROEF 4.4

 Condities 4.4.1

Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de Europese standaard voor onbelaste wanden  
EN 1364-1:2015. 
 
Het proefstuk werd eenzijdig verhit volgens de standaard verhittingskromme gedefinieerd in 
de Europese norm EN 1363-1, zie figuur A.1 in bijlage A. 
 
Het Fire Defender (wand) sprinklersysteem was voorzien van 8 sprinklerkoppen. Van zowel de 
eerste als de laatste sprinklerkop bereikte tenminste 80% van het sprinklerdebiet niet het 
proefstuk. De waterinstellingen waren als volgt: 

• Waterdebiet per sprinklerkop: 10 l/min. 
• Totaaldebiet: 80 l/min. 
• Verlies : 16 l/min. 
• Effectief debiet op wand 16 m2: 64 l/min. 
• Waterdebietdichtheid: 4 (l/min)/m2      

4.4.2 Metingen 

Gedurende de verhitting werden gemeten en geregistreerd: 

Omgeving: 

• Omgevingstemperatuur in de beproevingshal. 

Ovencondities: 

• De gastemperaturen in de oven met plaatthermokoppels  
(TOV’s in figuur A.1 in bijlage A) 

• Overdruk in de oven, gemeten op 2,50 m boven het vloerniveau. 
 

Proefstuk: 

• De oppervlaktetemperaturen van de wand. 
• Warmtestraling op 1 m afstand van het geometrisch middelpunt van het proefstuk 

(W/m2). 
• De vervorming van de wand. 
• Waterdebiet 

 
 
De op het proefstuk aangebrachte thermokoppels zijn aangegeven in figuur B.1 in bijlage B. 
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5. RESULTATEN VAN DE BRANDPROEF 

 WAARNEMINGEN TIJDENS DE VERHITTING 5.1

Tijd 
[min] 

Zijde Waarneming 

-5  Instellen waterdebiet op 80 l/min. en afstellen sproeigebied 

-1  Start watertoevoer naar sprinklers 

0  Aanvang verhitting. 

2 N Rook aan bovenzijde omega profielen 

30 N Toename rook 

36 N Kortstondige vlammetje linksboven 

96 N Plaatselijk kleine hotspots (verkleuring) 

121 N Vlammen > 10 seconden rechtsbovenzijde wand 

122 N Einde verhitting 

N = niet direct verhitte zijde, V = direct verhitte zijde 

De foto’s in Bijlage C geven een beeld van het proefstuk voor, tijdens en na de verhitting 

 MEETRESULTATEN VAN DE BRANDPROEF 5.2

De meetresultaten zijn gegeven in de bijlagen A en B.  
Gedurende de verhitting voldeden de temperatuur en luchtsnelheid buiten de oven aan het 
gestelde in EN 1363-1. 

 MEETONZEKERHEID 5.3

Door de aard van brandwerendheidsproeven, waarbij verschillende niet-lineaire effecten in 
zowel de testopstelling als ook het proefstuk een rol spelen die elkaar onderling beïnvloeden, 
is het op dit moment nog niet mogelijk om een onderbouwde kwantificering van de 
meetonzekerheid te geven. 

 FOTO’S 5.4

De foto’s in bijlage C geven een beeld van de gevolgen van de verhitting voor het proefstuk 
tijdens de brandproef.  
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6. SAMENVATTING 

De brandwerendheid is bepaald van een onbelaste geïsoleerde scheidingswand van 80 mm 
dikke Promisol S1000 sandwichpanelen van Arcelor Mittal. De wand in aan de niet-direct 
verhitte zijde voorzien van een Fire Defender (wand) sprinklersysteem met acht 
sprinklerkoppen. Het waterdebiet bedroeg 80 l/min. Het debiet dat de wand bevochtigde 
bedroeg 64 l/min. daarmee bedroeg de waterdichtheid 4 (l/min)/m2. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens EN 1364-1.  
In Tabel 6-1 zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek gegeven. 
 
Tabel 6-1: Samenvatting beproevingsresultaten 

Criterium 

Tijdstip gerekend vanaf het begin van de proef 
waarop volgens EN 1364-1 een criterium werd 
bereikt. 

Tijdstip 
[minuten] Testresultaat 

Integriteit (E) 
• Wattenkussentje 
• Openingskalibers 

o ∅  6 mm 
o ∅ 25 mm 

• Vlammen langer dan 10 sec. 

 
 
 
 
 

121 

 
niet bepaald 
 
niet bepaald 
niet bepaald 
falen 
 

Thermische isolatie (I) 
• Gemiddelde temperatuurstijging 
• Maximale temperatuurstijging 

 
- 

105 

 
Niet bereikt  
bereikt  
 

Warmtestraling (W) - 
 

max 1,6 kW/m² na 116 minuten 

De verhitting werd in overleg met de opdrachtgever na 122 minuten beëindigd. 

De geteste constructie zal als volgt worden geclassificeerd: EI90 en EW120. 
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7. VOORWAARDEN EN TOEPASSINGSGEBIED 

Dit rapport geeft de opbouw van de proefstukken, de condities van de test en de bereikte 
resultaten weer van de constructie die in dit rapport is beschreven volgens de procedure 
beschreven in EN 1363-1 en, indien van toepassing, de EN 1363-2. Elke significante 
verandering van de afmetingen details van de constructie, belastingen, spanningen, 
randaansluitingen of afwerkingen anders dan die toegestaan in het directe toepassingsgebied 
van de beproevingsnorm is niet gedekt door dit rapport.  

7.1 TOEGESTANE WIJZIGINGEN 

Het directe toepassingsgebied van de beproevingsnorm stelt dat de volgende wijzigingen bij 
elke geslaagde test zijn toegestaan: 
• Verkleinen van de hoogte 
• Vergroten van de wanddikte 
• Vergroten van de dikte van materiaalcomponenten 
• Verkleinen in lineaire dimensies van panelen m.u.v. dikte 
• Verkleinen van onderlinge verankeringsafstand 

7.2 VERGROTING VAN DE WANDBREEDTE 

• De breedte van een identieke wandconstructie mag onbeperkt worden vergroot onder 
voorwaarde dat de sprinklerdebiet pro rata wordt verhoogd. 

7.3 VERGROTING VAN DE HOOGTE 

• Op grond van het niet overschrijden van de maximaal toegestane vervorming van de wand 
van 100 mm, mag de hoogte van de wand worden vergroot met 1 meter, mits de 
toegestane vergroting pro rata wordt toegepast, en de sprinklerwater dichtheid van  
4 (l/min.)/m2 blijft gehandhaafd. 

7.4 ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES 

• Het testresultaat van de onbelaste wand getest in een leeg beproevingsframe, is ook 
toepasbaar op elke ondersteuningsconstructie van hetzelfde type met een hogere 
brandwerendheid in de zin van bijvoorbeeld grotere dikte van de wand, grotere dikte van 
de materialen, meer lagen, enz. 
 

  
 
Ing. P.B. Reijman  Ing. R.D. Scheepe 
Projectleider Special Testing  Manager Testing 
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8. FIGUREN 

Figuur 1 : Specificaties Promisol S1000  
 
Figuur 2 : Paneel met aansluiting 
 
Figuur 3 : Boven-aansluiting 
 
Figuur 4 : Onder-aansluiting 
 
Figuur 5 : Vaste verticale aansluiting 
 
Figuur 6 : Verticale vrije rand 
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Figuur 1 : Specificaties Promisol S1000 
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Figuur 2 : Omega profiel 
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Figuur 3 : BETE FF129 Floodjet Nozzle 
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Figuur 4 : Fire Defender (wand) sprinkler systeem 
 
 

 
 
Figuur 5 : detail Fire Defender (wand) sprinkler systeem 
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 BIJLAGE A: OVENCONDITIES, DRUK EN OMGEVINGTEMPERATUUR 
  
  

Figuur A.1 Oventemperaturen  
Figuur A.2 Afwijking stookcurve conform EN 1363-1 
Figuur A.3 Druk in de oven op 0,5 m en 2,7 m 
Figuur A.4 Omgeving temperatuur 
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Figuur A.1 

 

Figuur A.2 
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Figuur A.3 

 

Figuur A.4 
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 BIJLAGE B: POSITIE THERMOKOPPELS EN MEETRESULTATEN DEUR 
  
  

 
Bijlage B.1 Posities thermokoppels 
Bijlage B.2 Gemiddelde temperatuur wand 
Bijlage B.3 maximaal temperatuur wand 
Bijlage B.4 doorbuiging wand 
Bijlage B.5 warmtestraling op 1 meter afstand 
Bijlage B.6 Sprinkler flow 
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Figuur B.1: locaties meetpunten 
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Figuur B.2 

 

Figuur B.3 

 

Figuur B.4 
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Figuur B.5 

 

Figuur B.6 
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 BIJLAGE C: FOTO’S 
  
  

 
Foto C.1 Paneel 
Foto C.2 Fire defender (wand)sprinkler systeem 
Foto C.3 Constructie bij aanvang van de proef 
Foto C.4 Constructie bij 5 minuten verhitting 
Foto C.5 Constructie bij 122 minuten verhitting 
Foto C.6 Verhitte zijde tijdens de proef 
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Foto C.1 Paneel 
 
 

 
Foto C.2 Fire defender (wand)sprinkler systeem 
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Foto C.3 Constructie bij aanvang van de proef 
 
 

 
Foto C.4 Constructie na 5 minuten verhitting 
 



 

Efectis Nederland 
2016-Efectis-R000391 
april 2016  
BAM Bouw en Techniek Fire Protection 

RAPPORT 

 

Dit rapport bestaat uit vijfentwintig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 25 / 25 

 
Foto C.5 Constructie na 122 minuten verhitting 
 
 

 
Foto C.6 Verhitte zijde tijdens de proef 
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