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CPR – BRANDKLASSEN KABELS EN BOUWREGELGEVING
Inleiding
De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation (CPR)) geeft naast de
algemene brandklassen voor bouwproducten en brandklassen voor vloeren, nu ook specifieke
brandklassen voor kabels en thermische buisisolatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om de brandklassen voor kabels en buisisolatie op te nemen in
de bouwregelgeving. In opdracht van BZK is door DGMR, Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu
en software onderzocht hoe de brandklassen voor kabels en buisisolatie een plek kunnen krijgen in de
bouwregelgeving.
Niet een-op-een vergelijkbaar
De in de CPR opgenomen specifieke brand- en additionele klassen van elektrische leidingen en de
brand- en additionele klassen van de (algemene) bouwproducten die zijn opgenomen in de
bestaande bouwregelgeving mogen niet zonder meer een-op-een worden vergeleken. Dit komt
omdat de test- en beproevingsmethoden verschillend zijn.
Opname brandklasse en additionele klassen in bouwregelgeving
Het meest voor de hand liggend is dat, net zoals voor brandklassen van vloeren, naast de brandklassen
voor constructieonderdelen en vloeren in tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012, een extra kolom met
de brandklassen voor elektrische leidingen (en buisisolatie) in de betreffende tabel van het Bouwbesluit
2012 of het hiervoor in de plaats komende Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)wordt opgenomen.
Voorstel DGMR
Inmiddels is het rapport BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie van DGMR verschenen en
gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.
Zie voor meer inhoudelijke informatie over de brandklassen van kabels en het advies van DGMR, het
onder aan dit document gehechte rapport “BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie” .

Hoewel Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. met grote zorgvuldigheid de inhoud van dit document heeft samengesteld, is zij op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en
de toepassing van de in Nieuws1010 gepresenteerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, verspreiding of doorgeleiding van dit document
voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding: www.nieuws1010.nl
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Samenvatting
De Europese klassering van het brandgedrag van bouwproducten onder de Construction Products
Regulation bevat sinds kort een aparte klassering voor kabels en pijpisolatie. Het ministerie van BZK zal
daarom aparte voorschriften voor deze twee productgroepen introduceren in de Nederlandse
bouwtechnische eisen, naar verwachting door deze in 2019 op te nemen in het Besluit Bouwwerken
Leefomgeving (BBL). Het ministerie van BZK heeft DGMR gevraagd voor deze voorschriften een voorstel
te doen dat is afgestemd op de voorschriften voor andere bouwproducten.
De brandgedrag-eisen in het BBL beogen een bepaald prestatieniveau van (het oppervlak van) de
constructieonderdelen, onafhankelijk van het soort bouwproduct dat is toegepast. Voor ‘bouwproducten
algemeen’ op wanden en plafonds is het prestatieniveau al vastgelegd. De eisen voor kabels en
pijpisolatie moeten hierbij aansluiten in die zin dat deze zoveel mogelijk moeten leiden tot hetzelfde
prestatieniveau als de wanden en plafonds. Het betreft daarbij alleen de eisen aan de hoofdklassering
en de rookklassering, zoals dat ook voor de ‘bouwproducten algemeen’ het geval is.
Op basis van de technische vergelijking tussen de klasseringen voor de verschillende productgroepen
stelt DGMR de volgende klassen voor:
Voor pijpisolatie:
• Hoofdklassering: B => BL ; C => CL ; D => DL (geen voor de hand liggende afwijkingen van de klassering
voor ‘bouwproducten algemeen’)
• Rookklassering: s2 => s1(L) of s2(L)
Voor kabels:
• Hoofdklassering: B => B2ca of B1ca ; C => Cca of B2ca ; D => Dca of Cca
• Rookklassering: s2 => s1(ca) of s2(ca)
Op basis van regelgevingsdoelstellingen adviseert DGMR de volgende keuzen uit de opties:
Pijpisolatie:
• Hoofdklassering: B => BL ; C => CL ; D => DL
• Rookklassering:
• s2 => s1(L) voor extra beschermde vluchtroutes
• s2 => s2(L) voor overige ruimten

1

4

BVr: beschermde vluchtroute; EBVr: extra beschermde vluchtroute
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Kabels:
• Hoofdklassering:
• B => B1ca voor BVr voor minder-zelfredzamen, en voor EBVr1
• B => B2ca voor overige ruimten
• C => B2ca voor BVr voor minder-zelfredzamen, en voor EBVr
• C => Cca voor overige ruimten
• D => Cca voor BVr voor minder-zelfredzamen, en voor EBVr
• D => Dca voor overige ruimten

BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie
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•

Rookklassering:
• s2 => s1(ca) voor EBVr
• s2 => s2(ca) voor overige ruimten

5

BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie

1. Inleiding
De Europese klassering van het brandgedrag van bouwproducten bevat sinds kort een aparte klassering
voor kabels en pijpisolatie. Het ministerie van BZK zal daarom aparte voorschriften voor deze twee
productgroepen opnemen in de Nederlandse bouwtechnische eisen. Het ministerie van BZK heeft DGMR
gevraagd voor deze voorschriften een voorstel te doen, dat is afgestemd op de voorschriften voor
andere bouwproducten.
1.1 Europese klassering brandgedrag bouwproducten
De geharmoniseerde productnormen onder de Europese Verordening Bouwproducten (Construction
Products Regulation/CPR) verwijzen voor de klassering van het brandgedrag van bouwproducten naar de
delen 1 en 6 van de Europese klasseringsnorm EN 13501. Daarin is een algemene klassering gedefinieerd
voor bouwproducten, en enkele klasseringen voor specifieke groepen bouwproducten: vloeren,
pijpisolatie en kabels. De klasseringstabellen zijn door de Europese commissie gepubliceerd met
Commission Decision (CD) 2016/364, die is opgenomen in bijlage 2.
Een volledige Europese klassering van het brandgedrag van een bouwproduct bestaat uit:
• Hoofdklassering voor brandontwikkeling (A t/m F, mogelijk met splitsing in A1-A2 en/of B1-B2).
• Aanvullende klassering voor rookproductie (s1, (s1a, s1b), s2, (s3).
• Mogelijk aanvullende klassering voor brandend vallende deeltjes (d0, d1, d2).
• Mogelijk aanvullende klassering voor de zuurgraad van verbrandingsgassen (a1, a2, a3).
De klassering van een bijzondere productgroep is herkenbaar door een index bij de hoofdklassering:
‘fl’ voor ‘floorings’, ’L’ voor ‘linear pipe insulation’ en ‘ca’ voor ‘cables’.
Een klassering voor een bouwproduct, uit welke productgroep dan ook, is gebaseerd op het testresultaat
in één, twee of incidenteel drie testmethoden. Deze testmethoden verschillen gedeeltelijk tussen de
productgroepen. Hierdoor is een klasse voor een bepaalde productgroep niet rechtstreeks vergelijkbaar
met dezelfde klasse voor een andere productgroep. Bijvoorbeeld: de klasse C voor een wandpaneel
representeert niet hetzelfde prestatieniveau van brandgedrag als een Cfl voor een vloerafwerking of een
Cca voor een kabel.
Zie voor een verdere toelichting bij de Europese klassering de bijlagen 1 en 2.

2

Het geklasseerde gedrag is feitelijk het gedrag van een constructieonderdeel in Bouwbesluit-termen, meestal bestaand uit een
combinatie van materialen waaronder de ondergrond (‘substraat’). De aanwezige materialen beïnvloeden elkaar in hun
brandgedrag, zodat de term ‘materiaalgedrag’ vaak niet accuraat is. In de praktijk wordt deze term vanwege de eenvoud toch vaak
gebruikt.

6
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In de Nederlandse vertaling van CD 2016/364 is gekozen voor een aantal termen die wat afwijken van de
gangbare formulering. In het voorliggende rapport is in plaats van de CD-term een gangbare en/of
verkorte formulering gekozen:
•
‘Brandgedrag’ in plaats van ‘materiaalgedrag bij brand’2.
• ‘Vloeren’ in plaats van ‘bouwproducten voor vloeren’.
• ‘Kabels’ in plaats van ‘elektrische leidingen’.
• ‘Pijpisolatie’ in plaats van ‘lineaire warmte-isolatieproducten voor buizen’.
• ‘Bouwproducten algemeen’ in plaats van ‘bouwproducten met uitzondering van vloeren, lineaire
warmte-isolatieproducten voor buizen, en elektrische leidingen’.
Europese normen worden in dit rapport benoemd met hun Europese (EN) norm-nummer. In Nederland
worden deze normen door NEN uitgegeven met dezelfde naam voorafgegaan door ‘NEN-‘.

BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie

1.2 Nederlandse bouwtechnische eisen
Het Bouwbesluit 2012 bevat de Nederlandse technische bouweisen. Naar verwachting zullen deze eisen
in 2019 worden ondergebracht in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).
Het BBL gaat, net als het Bouwbesluit 2012, eisen stellen aan het brandgedrag van constructieonderdelen, uitgedrukt in de brandklassen volgens de Europese klasseringsnorm EN 13501.
Daarin worden tot nu toe alleen vloeren en bouwproducten in het algemeen onderscheiden. Kabels en
pijpisolatie moeten op basis van de CPR echter ook worden onderscheiden, zoals in paragraaf 1.1 is
aangegeven.
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Zoals eerder aangegeven bevat de Europese klassering van het brandgedrag van een bouwproduct naast
de hoofdklassering voor de brandontwikkeling en de aanvullende rookklassering, de klasseringen voor
brandend vallende deeltjes en de zuurgraad van verbrandingsgassen. Het nu geldende Bouwbesluit
gebruikt de laatste twee aanvullende klasseringen niet. De opdrachtgever heeft aangegeven die keuze
in het BBL ook voor de kabels en pijpisolatie te willen hanteren. Dit lijkt, in ieder geval op de korte
termijn, een logische keuze:
• De eigenschap brandend vallende deeltjes is relevant voor de productgroepen kabels en pijpisolatie,
zoals ook voor andere productgroepen. Het invoeren van een voorschrift voor deze eigenschap voor
alleen kabels en pijpisolatie zou in de meeste gevallen een inefficiënte investering zijn vanwege de
aanwezigheid van andere bouwproducten. Een alternatief is om deze eigenschap voor alle
bouwproducten in te voeren, en daar is gezien de potentiële invloed van deze eigenschap op de
brandveiligheid wellicht aanleiding voor, maar dat is geen onderwerp geweest van deze studie.
• De eigenschap zuurgraad van verbrandingsgassen is even relevant voor de productgroepen kabels en
pijpisolatie als voor andere productgroepen. De klassering voor de zuurgraad van verbrandingsgassen
op basis van Europese klassering is alleen mogelijk voor kabels. Het invoeren van een voorschrift
voor deze eigenschap voor alleen kabels zou in de meeste gevallen een inefficiënte investering zijn
vanwege de aanwezigheid van andere bouwproducten.
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2. Doel en opzet van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het geven van opties voor de brand- en rookklassen van kabels en
pijpisolatie in de BBL-voorschriften. Die klassen worden gedifferentieerd naar gebruiksfuncties en naar
type ruimten (extra beschermde vluchtroutes, beschermde vluchtroutes en overige ruimten in binnenof buitenlucht); dit is dezelfde differentiatie als voor de ‘bouwproducten algemeen’ in het huidige
Bouwbesluit.
Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:
1 Beschrijving van de wijze waarop nu onder het Bouwbesluit 2012 wordt omgegaan met de kabels en
pijpisolatie in relatie tot het brandgedrag.
2 Een vergelijking van het brandgedrag van constructieonderdelen die voldoen aan de klassen voor
‘overige’ bouwproducten met het brandgedrag van kabels en pijpisolatie volgens de speciale kabelsen pijpisolatie-klassen, rekening houdend met het lijnvormige karakter van deze laatste
productgroepen.
3 Opstellen van opties voor de brandklassen van kabels en pijpisolatie in de BBL-voorschriften,
gedifferentieerd naar:
•
Gebruiksfuncties;
•
binnen- of buitenlucht;
•
type ruimte (extra beschermde vluchtroutes, beschermde vluchtroutes en overige ruimten);
•
brandaspect (hoofdklassering en rookklassering).
Deze differentiatie is dezelfde als in de huidige BB-voorschriften voor brand- en rookklassen.
Tevens is een advies opgenomen voor een keuze uit de onder stap 3 gegeven opties.
De onder 2 genoemde vergelijking is gebaseerd op bestaande kennis en literatuur, waaronder testseries
die in internationaal verband zijn uitgevoerd voor het opstellen van EN 13501-1 en EN 13501-6.
De brandgedrag-eisen in het BBL beogen een bepaald prestatieniveau van (het oppervlak van) de
constructieonderdelen, onafhankelijk van het soort bouwproduct dat is toegepast. Voor ‘bouwproducten
algemeen’ op wanden en plafonds is het prestatieniveau al vastgelegd. De eisen voor kabels en
pijpisolatie moeten hierbij aansluiten in die zin dat deze zoveel mogelijk moeten leiden tot hetzelfde
prestatieniveau als de eisen voor de wanden en plafonds. Als het vereiste prestatieniveau voor bepaalde
bouwproducten duidelijk hoger of lager ligt dan voor de andere bouwproducten levert dat namelijk
geen goede balans tussen veiligheid en kosten.
Op basis van de vergelijking tussen de prestatieniveaus van verschillende klasseringen (stap 2), zijn de
opties in stap 3 op te stellen.
k:\doc\b\2017\014300\b2017014300r001.docx 27-10-2017
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3. Huidige omgang met kabels en pijpisolatie
Nieuwe gebouwen worden nu meestal gebouwd zonder een eis te stellen aan de klassering van kabels en
pijpisolatie. Daarbij beschouwen de bouwpartijen de klassering van deze productgroepen helemaal niet,
of men gebruikt de vrijstellingsregel voor een beperkte oppervlakte (Bouwbesluit artikelen 2.70 en
2.79), waarbij 5% van de totale oppervlakte van alle constructieonderdelen van elke afzonderlijke
ruimte is vrijgesteld van de brandklasse-eis en soms 10% is vrijgesteld van de rookklasse-eis. Of kabels
en pijpisolatie in een bepaalde ruimte binnen deze vrijstelling kunnen vallen, is dus afhankelijk van de
verder nog aanwezige bouwproducten die ook binnen dat vrijstellingspercentage vallen.
Voor een deel van de kabels in gebouwen is geen wettelijke prestatie verplicht, omdat deze kabels geen
bouwproducten zijn. Simpel gezegd is een bouwproduct een product dat nodig is om aan de wettelijke
bouweisen te voldoen of dat in een bouwvergunning is opgenomen. Veel van de kabels in gebouwen
vallen niet in die categorie en hoeven daarom niet aan de bouweisen te voldoen.
De eisen aan de brandklasse van constructieonderdelen worden in Bouwbesluit 2012 gesteld om snelle
brandontwikkeling te voorkomen. Achter de vrijstelling van 5% ligt de aanname dat dit kleine
percentage verspreid over de ruimte voorkomt, en mede daardoor een beperkt effect heeft op
brandontwikkeling, een aanname die meestal correct is. In de praktijk zullen één of enkele kabels bijna
altijd dit beperkte effect hebben, maar met een groot aantal kabels geconcentreerd in bijvoorbeeld
een kabelgoot kan dat effect toch substantieel zijn. Er is dan een goede reden om aan deze
concentraties van kabels een brandgedrag-prestatie te vereisen.
Voor pijpisolatie geldt hetzelfde: daar waar de leidingen geconcentreerd zijn kunnen ze een
substantieel effect hebben op de brandontwikkeling.
Waar een prestatie van kabels en pijpisolatie nodig of gewenst is, kiest de bouw meestal een van de
volgende benaderingen.

k:\doc\b\2017\014300\b2017014300r001.docx 27-10-2017

Pijpisolatie
De bouw gebruikt bij een gewenste klassering voor pijpisolatie meestal de klassen die behoren bij de
algemene groep bouwproducten. De bepaling van de klasse is voor pijpisolatie niet eenvoudig aangezien
de bepalingsmethode geschreven is voor plaatmaterialen en niet voor lijnvormige producten. Dit is
ondervangen door een specifieke proefstukopbouw vast te leggen in de aanvullende productnorm
EN 15715 (instructies voor plaatsen en bevestigen van proefstukken van thermische isolatieproducten),
en de beoordeling te doen op basis van de criteria voor de algemene groep bouwproducten.
Kabels
De bouw gebruikt bij een gewenste klassering voor kabels meerdere opties:
A.

Het vereisen van de eigenschappen ‘zelfdovend/vlamdovend’, ‘moeilijk brandbaar’ (mb), ‘weinig
rook’/’low smoke’ en ‘zonder halogenen’ (zh), gekoppeld aan een norm of als losstaande
begrippen.
Gekoppeld aan een norm is de meest gangbare betekenis van de eerste drie termen:
• ‘zelfdovend’ volgens IEC 60332-1: de eigenschap ‘zelfdovend’ is niet gedefinieerd in de norm,
maar wordt meestal gebruikt voor het voldoen aan de in annex A van de norm aanbevolen
prestatie voor verticale vlamuitbreiding: <425mm bij verhitting met een 1 kW propaanvlam,
gelijk aan de klasse Eca volgens EN 13501-6;
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• ‘moeilijk brandbaar’ (wel/niet met bundeltest) volgens IEC 60332-3: meestal betekent dit het
voldoen aan de in annex B van de norm aanbevolen prestatie voor verticale vlamuitbreiding:
<2,5 m voor kabels met circa 1,5 liter (categorie C) brandbare componenten per m ladderlengte
(dat wil zeggen per m lengte van de gezamenlijk op de testladder gemonteerde kabels);
• ‘low smoke’ volgens EN 61034: meestal betekent dit het voldoen aan de prestatiezicht in de test
>60%, gelijk aan een van de eisen voor de klasse s1b volgens EN 13501-6.
B. Het verplicht stellen van de NTA 8012, die het brandgedrag van kabels klasseert met brandklassen
die niet overeenkomen met EN 13501-6, maar met een eerdere conceptversie daarvan.
Deze NTA legt ook een verband met de eerdergenoemde eigenschappen ‘moeilijk brandbaar’ (mb)
en ‘zonder halogenen’ (zh). Verder geeft de NTA aan, op basis van een risicobeschouwing, in welke
situatie welke klasse-eisen gelden.
Het Bouwbesluit verwees tot december 2016 voor veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties naar de NEN 1010:2007+C1:2008. Deze NEN 1010 refereert naar de NTA 8012, maar het
Bouwbesluit wees via deze NEN 1010 geen concrete eisen in de NTA 8012 aan.
C. Het verplicht stellen van de NEN 8012:2015, die het brandgedrag van kabels klasseert met
brandklassen volgens EN 13501-6.
NEN 8012 legt, net als de NTA met hetzelfde nummer, een verband met de eerdergenoemde
eigenschappen ‘moeilijk brandbaar’ (mb) en ‘zonder halogenen’ (zh).
Het Bouwbesluit verwijst sinds december 2016 voor veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties naar de NEN 1010:2015+C1:2016. Deze NEN 1010 verwijst in 521.11.13 naar de NEN 8012
om te bepalen in welke situatie welke leidingen moeten worden toegepast. Deze laatste verwijzing
is volgens artikel 1.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012 echter niet publiekrechtelijk bekrachtigd.
NEN 8012 wordt niet dus aangewezen vanuit het Bouwbesluit.
Na het van kracht worden van de Europese klassering voor pijpisolatie onder EN 13501-1 op 10/07/20164
en het van kracht worden van Europese klassering voor kabels onder EN 13501-6 op 1 juli 20175, ligt de
situatie anders. De Bouwbesluit-voorschriften zijn uitgedrukt in klassen die na die datum voor kabels en
pijpisolatie onder de CPR niet zijn gedefinieerd, zodat die voorschriften voor beide productgroepen
waarschijnlijk6 niet van toepassing zijn.
Via een beroep op gelijkwaardigheid volgens artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012 is het overigens wel
mogelijk (wel mogelijk, niet verplicht) om andere klassen te gebruiken dan de klassen die in het
Bouwbesluit zijn genoemd. Bijvoorbeeld de nieuwe klassen volgens EN 13501-1 voor pijpisolatie en de
klassen volgens EN 13501-6 voor kabels.

NEN 1010:2015+C1:2016 verwijst in meerdere artikelen naar NEN 8012, maar alleen vanuit ‘opmerkingen’. ‘Opmerkingen’ in
normteksten zijn echter niet verplichtend.
4 Via de geharmoniseerde productnormen EN 13162 t/m EN 13171.
5 Via de geharmoniseerde productnorm EN 50575.
6 Dit is een inschatting van DGMR, zonder verder onderzoek naar alle juridische consequenties van het ontbreken van de specifieke
pijpisolatie- en kabel-klassen.
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4. Europese klasseringen; een vergelijking
Een brandgedrag-klassering, gebaseerd op de resultaten van tests, geeft idealiter het volledige beeld
van het brandgedrag van een bouwproduct in de praktijk, onder welke condities dan ook. Tests kunnen
echter nooit alle relevante aspecten van de praktijk correct representeren. Een klassering is dus altijd
een (ruwe) indicatie van het gedrag in de praktijk.
Doel van dit onderzoek is het zo goed mogelijk afstemmen van de eisen aan kabels en pijpisolatie op de
eisen aan de bouwproducten in het algemeen. Daarvoor moeten de klasseringen voor de verschillende
productgroepen met elkaar worden vergeleken. De klassering wordt bepaald door het brandgedrag van
het product, door de hoeveelheid en vorm van het te testen product dat is opgenomen in het proefstuk,
en door de gekozen klassegrenzen/criteria. In deze paragraaf wordt de vergelijking tussen de klassering
van de genoemde productgroepen uitgewerkt op basis van deze factoren.
De vloerenklassering wordt in dit hoofdstuk niet besproken, omdat kabels en pijpisolatie vooral op of
nabij een wand of plafond worden toegepast. De zuurgraadklassering voor kabels wordt in dit hoofdstuk
niet besproken, omdat deze klassering niet in het BBL zal worden gebruikt (zie § 1.2).
4.1 Factoren die het brandgedrag bepalen
De huidige voorschriften voor het brandgedrag van constructieonderdelen leggen een prestatieniveau
vast voor de snelheid van ontwikkeling van brand en rook. Deze snelheid is, zowel in tests als in de
praktijk, niet alleen afhankelijk van de brandbare producten zelf, maar ook van de wijze waarop deze
zijn toegepast, dat wil zeggen de plaatsing ten opzichte van andere constructieonderdelen, de wijze
van montage en het brandscenario.
Voor inzicht in de relatie tussen een klassering van een bouwproduct op basis van tests en het
brandgedrag in de praktijk is dus inzicht nodig in de mate waarin het brandscenario en de toepassing
van het product in de tests en de vorm en hoeveelheid product in het proefstuk overeenkomen met de
praktijk. Dit wordt daarom in deze paragraaf toegelicht.
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4.1.1 Brandscenario
De snelheid van brandontwikkeling hangt af van de snelheid waarmee de brandbare materialen worden
opgewarmd tot hun ontstekingstemperatuur en de snelheid waarmee de brandbare ontledingsgassen
worden gevormd. De warmteproductie door de brand en de warmteoverdracht naar de brandbare
materialen zijn hiervoor bepalend, en zijn een belangrijk onderdeel van het brandscenario.
Een proef vertegenwoordigt één brandscenario. Aangezien het vooraf niet bekend is aan welke
brandscenario’s een bouwproduct in de praktijk zal worden blootgesteld, zou het ideaal zijn om
bouwproducten te beoordelen in een groot aantal brandscenario’s om een breed overzicht te krijgen
van de mogelijke impact op de brand- en rookontwikkeling. Informatie over het brandgedrag van een
product in één scenario, bijvoorbeeld blootstelling aan de vlammen van een brandende prullenbak in
een kamer, is namelijk niet altijd bruikbaar om te beoordelen hoe het product brandt in een ander
scenario, bijvoorbeeld bij brand in een spouw of een schacht. De Europese klassering is echter slechts
gebaseerd op drie scenario’s die alleen in brandstadium verschillen: het product in contact met een
kleine vlam, het product in contact met een middelgrote brand (zoals een brandende prullenbak) en het
product omgeven door een volledig ontwikkelde brand.
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BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie

Bij de vergelijking tussen de klasseringen voor verschillende productgroepen moeten dus de
brandscenario’s worden meegewogen die in de verschillende testmethoden worden gebruikt.
Vooral deze weging is verre van eenvoudig.
De Europese klasseringsnorm EN 13501, delen -1 en -6, gebruikt voor klassering meerdere testmethoden
om brandscenario’s in verschillende stadia van brandontwikkeling te onderscheiden en zo de
belangrijkste stappen van brandontwikkeling, van ontsteking tot volledig ontwikkelde brand, mee te
laten wegen in de klassering. Bijlage 1 geeft een toelichting bij de testmethoden en de brandscenario’s
die door de testmethoden worden gerepresenteerd. In tabel 1 is aangegeven voor welke klassering de
testmethoden gebruikt worden.

EN 13501-1
EN 13501-6
Algemeen bouwprod.
Pijpisolatie
Vloeren
Kabels
A-F s1-s3 d0-d2 AL-FL s1-s3 d0-d2 Afl-Ffl s1-s2 Aca-Fca s1-s3 s1a-s1b d0-d2 a1-a3
EN ISO 1182

x

x

x

EN ISO 1716

x

x

x

EN 13823

x

x

x

x

x

x

EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2

x
x

x

x

x

x

x

x

EN 50399

x

EN 60332-1-2

x

EN 61034-2
EN 60754-2

x

x
x
x

tabel 1: testmethoden gebruikt voor klassering van diverse productgroepen
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Voor elektrische kabels zou een beoordeling van het ontsteekgedrag bij interne verhitting ook voor de hand liggen. Dat scenario is
echter niet opgenomen in de Europese klassering. Dat scenario zou overigens alleen van belang zijn voor de laagste klassen; voor de
hogere klassen zijn de andere scenario’s bepalend.
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De brandscenario’s waarop de testen voor de verschillende productgroepen zijn gebaseerd, komen sterk
overeen:
• EN ISO 1182 en EN ISO 1716 representeren een volledig ontwikkelde brand. Deze tests bepalen de
potentiële bijdrage van de bouwproducten in die gehele brandfase, zonder informatie over de
verdeling van die bijdrage in de tijd. Deze tests bepalen de klassering in de hoogste klassen
waarvoor de afstemming tussen de klassen voor de verschillende productgroepen geen problemen
oplevert, zodat op dit scenario niet verder wordt ingegaan.
• EN ISO 11925-2 en EN 60332-1-2 representeren zichzelf: een startende brand in de vorm van een
vlam van circa 1 kW. Deze tests bepalen de ontstekingsreactie7 en eerste vlamuitbreiding over het
product. Deze tests bepalen de klassering in de laagste klassen waarvoor de afstemming tussen de
klassen voor de verschillende productgroepen geen problemen oplevert, zodat op dit scenario niet
verder wordt ingegaan.
• EN 13823 en EN 50399 representeren een kleine brand met de omvang van een brandende
prullenbak. De thermische belasting bestaat bij beide testnormen uit rechtstreeks vlamcontact.

