
Situatieschets opschuimende coating!
Ralph Hamerlinck!

Van aanzoek tot een lang en 
gelukkig huwelijk…….!



Inhoud presentatie!

•  Keten, rollen en verantwoordelijkheden!
•  Product : leverancier!
•  Specificatie : opdrachtgever, constructeur, 

aannemer, …..!
•  Uitvoering : applicateur!
•  Oplevering, inspectie en onderhoud!
•  Conclusie!
!
!



Keten, rollen en verantwoordelijkheden!

•  Een sterk, veilig en concurrerend product 
(ʻbrandwerend gecoate staalconstructieʼ) als we de 
keten weten te sluiten!

•  Alle spelers acteren vanuit hun rol en 
verantwoordelijkheid!

•  Net zoals……!
!
!
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•  Periode van onduidelijkheid achter de rug!
•  NEN 6072 – testrapporten!
•  Testrapporten met draadthermokoppels!
•  Buitenlandse rapporten obv ʻlocaleʼ normen!
•  ʻtussenfaseʼ met ʻconceptʼ NEN 7878!

•  Sinds 2013: EN 13381-8 verplichte Europese 
standaard!

•  Alle leveranciers hebben test- en beoordelings–
rapporten volgens EN 13381-8!

•  Onderscheid H/I en kokers/buizen!!
•  Bouwbesluit > Eurocodes > NEN-EN 1993-1-2!
•  NB: omzetting van ENV 13381-4 naar EN 13381-8!
!
!

Product : leverancier!



•  Tools met producten 
volgens EN 13381-8: 
http://
www.brandveiligmetstaal.nl/
brandwerendecoatings-
pagina.asp!

•  Brawesta: binnenkort met 
materialendatabase!

•  Laagdikte voor gegeven of 
berekende eis (minuten), 
kritieke staaltemperatuur 
(°C), profielfactor (m-1) en -
type en product!
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Specificatie : opdrachtgever, constructeur, aannemer, …..!

•  Ontwerpen van constructies op belastinggeval 
brand:!
–  de brandwerendheidseis bepalen !
–  de ʻhoofdʼdraagconstructie bepalen !
–  reductie met 30 minuten (berekening 

permanente vuurbelasting)?!
–  op tijd overleg met gemeente / brandweer!
–  constructeur ontwerpt op brand (maatregelen)!
–  constructeur specificeert wijze van 

beschermen (kritieke staaltemperatuur)!

•  Klopt dit plaatje?!
•  Hoe vaak maakt u dit mee?!



Ontwerpen van constructies!

•  Waarom is de gemiddelde constructeur bang van brand?!
–  Uitsluiten van het belastinggeval brand!
–  Bestek/tekeningen: hdk 90 minuten brandwerend!
–  Is dat ook zo bij ontwerpen op windbelasting?!

Ontwerpen met wind! Windwerende bescherming!



Ontwerpen van constructies!

•  Gevolgen van niet ontwerpen op brand, met name bij 
opschuimende coating?!

–  Onveilig of juist te duur?!

–  Aanhouden te hoge kritieke staaltemperatuur θcr door leverancier / 
constructeur controleert niet!

–  Of juist te laag?!

•  Soms vuistregels!

•  Soms eenvoudige som!

•  Soms lastige som: θcr 450 – 800 °C >>>!

–  Bepaling belastinggeval brand en θcr noodzakelijk!!



Ontwerpen van constructies!

•  Laagdikte opschuimende coating bij kokers/buizen!



Casus Timmerhuis, Rotterdam!

•  Hoogte 55 m; woningen boven 
5e verdieping!

•  tot de 5e: stadskantoor en 
publieke functies!

•  Staalconstructie beschermd 
deels met opschuimende 
coating en deels met beplating!

•  Staalplaat-betonvloeren !



Casus Timmerhuis, Rotterdam!

•  eis 120 minuten (woningen), 
gereduceerd naar 90 in 
gesprinklerde gebieden!

•  definitie ʻhoofdʼdraagconstructie!
•  membraanwerking vloeren met 

MACS+: 50% secundaire liggers 
onbeschermd!



Casus Timmerhuis, Rotterdam!

•  per ligger / kolom berekeningen 
kritieke staaltemperatuur θcr!

•  Bepaling laagdikte coating!
•  EN 13381-8!
•  Inspectierapport met metingen!
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Uitvoering : applicateur!

•  Goede ondergrond!
•  Verenigbare primer; niet te dun, maar zeker niet te 

dik!
•  Applicatietemperatuur- en vochtigheid!
!
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Uitvoering : applicateur!

•  Goede laagdiktemetingen en –controles!
•  Ook van de primerlaagdikte!
•  Akkoord vóór aanbrengen toplaag!

•  BmS-Applicatierichtlijn Brandwerende 
Coating (2e druk 2010)!

•  of nieuwe Europese richtlijn!

!
!



Uitvoering : applicateur!

•  Bij prefab (applicatie in de werkplaats), aandacht 
voor reparatie beschadigingen.!

•  Inspectie van een werk i.o. de aannemer (bowoto)!
!
!



Uitvoering : applicateur!

•  De beschadigingen vielen wel mee, maar de…!
•  …verbindingen!
!
!



Inhoud presentatie!

•  Keten, rollen en verantwoordelijkheden!
•  Product : leverancier!
•  Specificatie : opdrachtgever, constructeur, 

aannemer, …..!
•  Uitvoering : applicateur!
•  Oplevering, inspectie en onderhoud!
•  Conclusie!
!
!



Oplevering, inspectie en onderhoud!

•  Toezicht bij de applicatie!
•  Controle van het opleveringsdossier (laagdikten)!
•  Oplevering van het gebouw!

!
!



Oplevering, inspectie en onderhoud!

•  Na oplevering van het gebouw:!
•  Inspecties/onderhoud van!
•  Beschadigingen (stoot- en waterschade)!
•  Aantasting toplaag door UV!

•  Waar geen schade kan ontstaan: geen gevaar 
voor teruglopende prestaties (inert materiaal)!

!
!



•  Producten: goede kwaliteit en level playing 
field (En 13381-8)!

•  Specificatie: constucteur, speel uw rol! 
Eigenaar / aannemer: vraag uw constucteur!!

•  Applicateur: borg uw kwaliteit!!

•  Essentiële voorwaarden voor…!

Conclusie!



•  ……een prachtige, vruchtbare toekomst met!

!
!
!

•  “Staal en opschuimende coating passen perfect bij elkaar”!

Conclusie!



Bedankt voor de aandacht!!


