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Inleiding: 

Brandveiligheidsvereisten zijn geregeld in de afzonderlijke bouwvoorschriften. Deze wetgeving classificeert 

het gebruik van bouwmaterialen waarmee een gebouw is opgebouwd, evenals alle materialen die worden 

gebruikt om muren, plafonds of vloeren te bedekken, zowel intern als extern. Het uiteindelijke doel van de 

wetgeving is om te garanderen dat aanwezigen in een omsloten ruimte veilig geëvacueerd kunnen worden in 

het geval van gevaarlijke situaties veroorzaakt door brand. 

Overal in de EU zijn een groot aantal verschillende proeven gebruikt om vast te stellen hoe producten op 

brand reageren. Deze verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten hebben tot gevolg dat de vergelijking van 

de prestaties van een product, wanneer ze met verschillende methoden zijn beoordeeld, zeer ingewikkeld 

kan zijn. Dit leidt niet alleen tot belemmeringen voor acceptatie van producten voor de bouw in de pan-

Europese handel, maar zorgt ook voor verwarring. Om mogelijk ongemak en nationale sentimenten te 

elimineren is de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) met ingang van april 2011 vervangen door de 

Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulations, CPR). De geharmoniseerde 

classificatie met betrekking tot reacties bij brand is vastgesteld in EN 13501-1:2018. Het eindresultaat zou 

moeten zijn dat alle nationale classificatiesystemen worden vervangen door geharmoniseerde Europese 

normen. Deze procedure is gestart en zal te zijner tijd worden afgerond. Elk Europees land zal CPR 

moeten opnemen in de nationale bouwvoorschriften. 

Testen: 

Er zijn twee aspecten van brandproeven die moeten worden vastgesteld; 

 Brandweerstand;

Meting van het vermogen van een product of materiaal om brand te weerstaan.

 Reacties op brand;

Meting van gedrag en bijdrage van het materiaal aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van

brand.

Om een classificatie van reacties op brand te verkrijgen in overeenstemming met EN 13501-1 moeten twee 

tests worden uitgevoerd: 

 Vaststelling van de ontvlambaarheidseigenschappen van het product door direct klein vlamcontact 
overeenkomstig EN ISO 11925-2:2010

 Vaststelling van de reactie van het product op brand bij blootstelling aan een thermische aanval van 
één brandend voorwerp overeenkomstig EN  ISO 9239-1:2010
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Na uitvoering van beide tests zal het materiaal worden geclassificeerd, bijvoorbeeld: 

Classificatie reactie op brand:   B - s1, d0 

 Belangrijkste indicator; brandklasse.

Van de hoogste score A1 via A2, B, C, D, E tot

F, het laagste prestatieniveau.

 Aanvullende indicator; rookontwikkeling.

Van de hoogste classificatie s1 via s2 tot

s3, het laagste prestatieniveau.

 Aanvullende indicator; vorming brandende druppels.

Van de hoogste classificatie d0 via d1 tot

d2, het laagste prestatieniveau.

Vergelijking van verschillende classificaties: 

Elke nationale classificatie van reacties op brand is getest met gebruik van verschillende metingen of 

methoden. Een directe vergelijking van de afzonderlijke nationale tests of classificaties met de Europese 

classificatie is zeer moeilijk.Er zijn verschillende matrices en vele hebben een iets andere interpretatie. 

Wanneer een product een bepaalde brandclassificatie krijgt, betekent dat niet dat het automatisch de 

vergelijkbare Europese (of andere nationale) classificatie krijgt.  

De matrix op pagina drie geeft naar onze mening een goed overzicht van de belangrijkste bestaande 

classificaties, hun scoresystemen en de mate waarin ze corresponderen met de Europese classificatie van 

reactie op brand. 

Overzicht van de Europese en meest gebruikte nationale prestatieklassen; 

 Europees: NL 13501-1:2018
 Duits: DIN 4102-1,1998 (vaak aangeduid als "B1" dat in feite een classificatie is) 

 Frans: NF P92-507:2004 (vaak aangeduid als "M1" dat in feite een classificatie is) 

 VK BS 476-6:1989 +A1:2009 and BS 476-7:1997 

Bij het aanvragen van een brandcertificering dient de klant er altijd voor te zorgen dat deze certificering geldt 
voor de specifieke toepassing. Bovendien geldt de certificering uitsluitend voor het product dat op het 
corresponderende classificatiedocument wordt vermeld.  

Voor zelfklevende producten geldt dat ze op een specifieke ondergrond of op een andere zelfklevende film 
worden aangebracht. Combinaties van producten moeten, indien nodig, worden getest als één product om 
de reactie op brand vast te stellen. Wanneer twee materialen met bijvoorbeeld een "B - s2, d1" classificatie 
bij elkaar worden gevoegd, dan resulteert dat niet automatisch in een eindproduct met dezelfde classificatie. 
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Indien in bovenstaande tabel bijvoorbeeld "B / C - s1/s2/s3, d0/d1/d2" wordt aangegeven, dan houdt dat in 
dat elke combinatie van deze scores op Euroklasse/rook/druppels mogelijk is. 
Het drievoudige classificatieresultaat geldt alleen voor; 

 verticale toepassingen, zowel loshangend als aangebracht op een onbrandbaar substraat.

 horizontale toepassingen waarbij het product is opgehangen aan het plafond of op het plafond is
aangebracht.

Materialen die bedoeld zijn als vloerbedekking hebben meestal een dubbele classificatie, aangeduid met het 
achtervoegsel "fl" en zonder informatie over druppelvorming, bijvoorbeeld "Bfl - s2" 

Avery Dennison heeft alles in het werk gesteld om een duidelijk en correct overzicht van de bestaande  normen en/of wetgeving te geven. Wij doen ons 
best om alle informatie up-to-date te houden. De inhoud van dit document is indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. Avery 
Dennison is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.Deze vergelijking en delen van de gebruikte terminologie 
zijn opgesteld door Avery Dennison.  




