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Brandbare Meubel-dag
Wat vindt het Bouwbesluit van meubilair
en
wat vinden wij er eigenlijk van

22 februari 2018

Even voorstellen

-

Peutz??
niet alleen adviesbureau maar ook laboratoria:
brandveiligheid, akoestiek, windtechnologie, bouwfysica
brandveiligheid

-

brandwerendheid: hoe lang houdt een constructie een brand tegen
brandgedrag: in welke mate draagt een materiaal bij aan een brand

geaccrediteerd voor diverse testen
notified body (3 aanwijzingen)
lid EGOLF
Jacques Mertens
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Brandgedrag van meubilair

-

Bouwbesluit hoofdstuk 7: regelt eisen ten aanzien van het gebruik
artikel 7.4: aankleding

-

toelichting: meubilair valt niet onder aankleding maar moet worden gezien
als inventaris; ook inrichtingselementen moeten worden gezien als
inventaris (eisen??)

artikel 7.5: brandveiligheid inrichtingselementen

-

wel eisen als 'navlamduur/nagloeiduur' maar geen bepalingsmethode

toelichting: doel is te voorkomen dat een beginnende brand zich snel kan
ontwikkelen

artikel 7.10: 'kapstokartikel': restrisico

-

beetje flauw: hier kan in feite alles onder worden geschoven hoewel het niet
de bedoeling is dat 'aanvullende eisen' worden gesteld

Meubilair als inrichtingselement?
Bouwbesluit art. 7.5: ‘stands, kramen, schappen, podia en vergelijkbaar’
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Eisen voor inrichtingselementen wel overgenomen

-

art. 7.5: aan de eis t.a.v. brandveiligheid ‘is in ieder geval voldaan’ als
het inrichtingselement

-

onbrandbaar is
valt in klasse A1
het materiaal > 3,5 mm dik is en valt in klasse D
materiaal < 3,5 mm is verlijmd aan een materiaal met klasse D

wat valt op?

-

enorme spreiding in niveau:
A1 in feite ‘steen’ of ‘staal’

-

gecoat staal niet meer A1

D is zelfs niet zelfdovend

Eisen aan brandgedrag materialen

-

Bouwbesluit formuleert voor meubilair dus geen eisen
NTA 8007 (uit 2007, inmiddels al jaren ingetrokken)

-

in praktijk vaak de eisen voor 'bouwmaterialen' overgenomen

-

Euroklasse B of D gevraagd
in praktijk ook wel klasse A2 tegengekomen

Euroklasse vraagt (o.a.) 'single burning item-test'

-

noemt serie testen die vaak niet goed vergelijkbaar zijn

testmethode moeizaam toepasbaar op niet-vlakke materialen
met name dus lastig voor zitmeubilair

dat zou beter kunnen – komen we op terug
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Veiliger meubilair door vlamvertragers?

-

toevoegen vlamvertrager leidt tot gunstiger brandgedrag

-

zelfdovend

ECHTER

-

minder snel ontbranden, tragere vlamuitbreiding

doorgaans minder vriendelijke zouten (bijv. broom)
gezondheidseffecten niet goed bekend
van een aantal stoffen is bekend dat deze zich in het lichaam ophopen
zeker bij langdurige blootstelling (denk aan matrassen)

daarom uiterst voorzichtig zijn met toepassing
brandvertragers (o.a. bij kunststofschuim) vaak ook nadelig voor levensduur
materiaal

SBI-test

-

simulatie van brandende prullenbak in de hoek van een kamer

-

fors proefstuk: 1m breed x 1,5 m hoog en 0,5 x 1,5 m

gekeken wordt naar de branduitbreiding, de ontwikkelde warmte en rook
en naar (brandende) vallende deeltjes (of delen)

in feite niet geschikt voor (sterk) geprofileerd materiaal
forse warmtebron (30 kW)
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SBI-test

Alternatieven – voor meubilair 'betere' testen

-

nagaan wat oorzaak beginnende brand bij meubilair kan zijn

-

meer bewuste actie (aansteker)
iemand die zijn (haar?) best doet (grotere bron)

is er toezicht?

-

onachtzaamheid: smeulen (sigaret)

zo ja, kleinere kans op forse ontstekingsbron

gebruik van het gebouw mede bepalend voor risico

-

wordt er ook geslapen?
zijn mensen slecht ter been?
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Beschikbare (en geschikte) testmethoden bijvoorbeeld

-

EN 1021-1: smeulende bron (sigaret, vgl. source 0)
EN 1021-2: aansteker (kleine vlam, vgl. source 1)
BS 5852: diverse bronnen gedefinieerd
Bron (‘source’)

Type verbranding

Ontstekingsbron

details

0

smeulen

sigaret

1

vlam

brander

45 ml/min

vlam ca. 35 mm

2

vlam

brander

160 ml/min

vlam ca. 145 mm

3

vlam

brander

350 ml/min

vlam ca. 145 mm

4

vlam

houtkribje

40x40x32,5 mm

8,5 gram

5

vlam

houtkribje

40x40x65 mm

17 gram

6

vlam

houtkribje

80x80x62,5 mm

60 gram

7

vlam

houtkribje

80x80x112,5 mm

126 gram

Ontstekingsbron sigaret
Niet zo stoer als het lijkt
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BS 5852:2006 - sigaret

Of een houtkribje
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BS 5852:2006 - houtkrib

BS 5852 beoordelingscriteria (in het kort)

-

-

sigaret

-

ontvlammen proefstuk

-

in/na de eerste 60 minuten slechts beperkt warmte/rook/gloeien
en ook geen intern smeulen, en dat twee keer

houtkrib 5

-

ontvlammen proefstuk, proefstuk binnen 10 minuten grotendeels
verbrandt, zodanig ontbranden dat voortzetten test niet veilig is

-

in/na de eerste 60 minuten geen ontbranden, gloeien/smeulen
aan de oppervlakte beperkt, geen intern gloeien, en dat twee keer
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Voorstel voor beoordeling meubilair

-

sluit aan bij bestaande testen

-

houd rekening met gebruik van het gebouw (risico)

-

zover mogelijk Europese varianten daarvan?

slaapgebouw/ziekenhuis hoger risico?

dan ontstaat bijvoorbeeld het volgende schema (gebaseerd op BS 5852)
RISICOGROEP

Laag

Midden

Hoog

ontstekingsbron

0 (sigaret) en
1 (kleine vlam)

0 (sigaret) en
5 (kleine houtkrib)

0 (sigaret) en
7 (grote houtkrib)

TOEPASSING
woningen
scholen
kantoren

ziekenhuizen (wachtgebied)
openbare ruimtes
theaters, bioscopen etc.
restaurants

ziekenhuizen (beddengebied)
hotels

Conclusie / discussie

-

meer eenduidigheid heeft de voorkeur

-

vraag voor SKH: is het opzetten van een BRL

eisen Bouwbesluit zijn onduidelijk c.q. ontbreken
daardoor gevaar voor willekeur en onnodig zware eisen

een optie?
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