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Inhoud | Esther Hebly

Geventileerde spouwgevel

▪ Spouwbrand

Vliesgevels

▪ Branddoorslag tussen vloer en gevel

Praktijklessen

▪ Uitvoering & onderhoud

Aanbevelingen

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_911_17i.htm

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_911_17i.htm


3De geventileerde spouwgevel

http://speedclad.co.uk/facade-products/rainscreen-cladding/

http://speedclad.co.uk/facade-products/rainscreen-cladding/
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Opbouw

▪ Binnenblad

▪ (Dampremmer)

▪ Isolatie

▪ (Waterkerend 

dampopen 

membraan)

▪ Geventileerde 

spouw

▪ Buitenblad

Functie spouw

▪ Droog houden 

isolatie

▪ Verdamping condens

▪ Afvoer 

regendoorslag

▪ Drukvereffening

Geventileerde spouwgevel | Typologie

http://www.architekwiki.com/wiki/rainscreens

http://www.architekwiki.com/wiki/rainscreens
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Valkuil

Spouwbrand

▪ Branddoorslag

▪ Brandoverslag

Gevolgen

▪ Soms: Onopgemerkt 

▪ Moeilijk te blussen

▪ Grote verspreiding 

(5 – 10 x grotere 

vlamhoogte)

▪ Aanval op meerdere 

compartimenten
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Spouw

Compartimentering 

(UK)

▪ Spouwranden

▪ Rondom raam- en 

deuropeningen

▪ Ter plaatse van 

compartimentering

▪ Grote spouwen (tot 

max. 20 m *)

• Uitzonderingen 

mogelijk.

• Bron: UK Building Regulations -

Approved Document B2

Spouwcompartimentering

(EN: cavity barrier)

Compartimenterende 

vloer- en wandaansluiting

(EN: Fire stop

https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b

https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b


8Spouwcompartimentering – staal > 0,5 mm

https://envirograf.com/product/flexible-cavity-barrier-range/

https://envirograf.com/product/flexible-cavity-barrier-range/


9Spouwcompartimentering – hout > 38 mm

http://www.nationwidewindows.co.uk/cavityclosers.php

http://www.nationwidewindows.co.uk/cavityclosers.php


10Spouwcompartimentering – gecomprimeerd steenwol

http://mayplas.co.uk/products/cavity-barriers-firestopping-cavity-closers/aim-thermal-liner-units/

http://mayplas.co.uk/products/cavity-barriers-firestopping-cavity-closers/aim-thermal-liner-units/


11Spouwcompartimentering steenwol + opschuimende laag
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http://www.ykkapfacade.com/completed-projects

http://www.ykkapfacade.com/completed-projects
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Vliesgevel| Typologie

Kenmerken

▪ Stijl- en regelwerk

▪ Zelfdragend

▪ Voor vloeren langs

▪ Aan vloerrand 

bevestigd

▪ Licht in gewicht

Uitvoeringen

Regelwerk

▪ Aluminium

▪ Staal

▪ Hout

Vlakvulling

▪ Glas

▪ Sandwichpanelen

http://www.joostdevree.nl/shtmls/vliesgevel.shtml

http://www.joostdevree.nl/shtmls/vliesgevel.shtml
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Valkuil

Scenario’s

▪ Branddoorslag 

tussen vloer/wand 

en gevel

Gevolgen

▪ Te snelle uitbreiding 

naar andere 

compartimenten 

Voorbeelden

▪ Torre Windsor         

8 min./verdieping

▪ TU Delft

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_911_17i.htm

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_911_17i.htm
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Vliesgevels

Zonder brandwerende 

eisen

Onderdelen gevel

▪ Verankeringen

▪ Aansluitingen 

rondom

▪ Aansluitingen op 

wanden en vloeren

Functie 

aansluitdetail:

▪ Vlamdicht tot gevel 

bezwijkt



17

Vliesgevels

Brandwerend

EN 1364-3:2014 

Meetpunten 

temperatuur koude 

zijde:

▪ Afdichting

▪ Glas 

▪ Stijlen 

▪ Regel

ΔT: max. 180°C, gem. 

max. 140°C
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Vliesgevels

Brandwerend

1364-3:2014 

Classificatie per 

onderdeel

▪ Brandwerende 

beglazing volgens 

NEN 6069 EW (io) 

of EIef (oi)

▪ Vloer EIvloer

▪ Vloeraansluiting 

EIgevel

▪ Regel EIgevel
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Vliesgevels

Vloeraansluiting

De uitdaging

▪ Dichting behouden

▪ Evt. isoleren

Extreme krachten/ 

vervormingen:

▪ Uitzetten (stijlen)

▪ Doorbuigen 

(vloeren)

▪ Kromtrekken

▪ Smelten

▪ Branden

http://www.tectonica-online.com/products/1795/curtain_walls_sealant_protection_fire_elastic/

http://www.tectonica-online.com/products/1795/curtain_walls_sealant_protection_fire_elastic/
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Vliesgevels

Vloeraansluiting

Oplossing1 

▪ Stalen zetwerk 

boven (dichting) (6)

▪ Steenwol onder 

compressie (3)

▪ Stalen zetwerk 

onder (mechanische 

bevestiging (5)

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=597

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=597
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Vliesgevels

Vloeraansluiting

Oplossing 2 

▪ Stalen zetwerk 

boven (dichting)

▪ Steenwol onder 

compressie 

▪ Beugels 

(mechanische 

bevestiging)
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Vliesgevels

Vloeraansluiting 

Oplossing 3

▪ Steenwol 

Compressie 30%

▪ Fire Stop Spray

https://www.hilti.com/content/hilti/W1/US/en/engineering/design-centers/firestop/firestop-curtain-wall-edge-of-slab.html

https://www.hilti.com/content/hilti/W1/US/en/engineering/design-centers/firestop/firestop-curtain-wall-edge-of-slab.html


24Praktijklessen

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4637004/Grenfell-Tower-s-flammable-insulation-stairwell.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4637004/Grenfell-Tower-s-flammable-insulation-stairwell.html
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Praktijklessen

Uitvoering – rook- en 

vlamdicht

Ontwerp

vs

Uitvoering
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Praktijklessen

Onderhoud

Ontwerp

▪ Western Red Cedar, 

brandvertragend 

behandeld

Na 12 jaar

▪ Uitloging van 

brandvertrager      

(29% resteert)

Remedie:

▪ Onderhoud verflaag 

met classificatie 

DFR-EXT (EN15912)
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Bouwen we in Nederland beter dan in de UK?

Nederland UK

Compartimentering vloeren

hoge woongebouwen

EI60 EI120

Verplichting tot sprinkler + 70 m + 30 m

Geveltesten Kleine schaal Grote schaal

Vloeraansluiting = E<30 voor niet brandw.  gevels/ 

EI30 voor brandwerende vliesgevels

= EI vloer (tot EI120)

Spouwcompartimentering Functionele eis (geen brandoverslag 

via de spouw NEN 6068, indien 

openingen aanwezig)

Verplicht (approved documents)

Conclusies:

▪ Britse wetgeving is op sommige punten strenger dan de Nederlandse.

▪ Britse markt kent breed aanbod van geteste oplossingen voor fire stops & cavity barriers.

▪ Er is geen reden om aan te nemen dat de bouwkundige brandveiligheid in Nederland beter is.
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Samenvatting

Een gevelbrand: een gevaarlijk scenario

Oplossingen zijn beschikbaar

Brandveiligheid: ook voor niet brandwerende geveldelen

Bouwkundige brandveiligheid:  verandert in de tijd

Stelling

Een periodieke keuring van gevels op brandveiligheid is net zo relevant als de periodieke keuringen 

op brandscheidingen en sprinklers.


