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Met dit wijzigingsbladontwerp wordt het mogelijk om gevels, beproefd volgens NEN-EN 1364-1,
NEN-EN 1364-3 en NEN-EN 1364-4, in Nederland toe te passen. In NEN 6069:2005 was het deel
buitenwanden onder 5.3.2 opgenomen. Bij NEN 6069:2011 is dit deel vervallen, omdat de normcommissie
de buitenwanden en de vliesgevels op gelijke wijze wil behandelen. Bij het uitbrengen van NEN 6069:2011
was het tekstvoorstel voor gevels nog niet gereed.
Omdat criteria en beproevingsmethoden voor gevels ingrijpend wijzigen, geldt een overgangsperiode van vijf
jaar. Indien tijdens deze overgangsperiode blijkt dat de criteria en beproevingsmethoden voor
onoverkomelijke problemen bij fabrikanten zorgen, dan kan dit leiden tot een herziening van de aansturing
van de Europese normen. De normcommissie is van plan om vijf jaar na definitieve publicatie van de versie
van NEN 6069 waarin de Europese beproevingsnormen voor gevels worden aangestuurd, een herziening te
publiceren waarmee alleen de criteria uit tabel 2 en de Europese beproevingsnormen van toepassing zijn
voor gevels.
Naar verwachting publiceert de normcommissie binnenkort een herziening van dit wijzigingsbladontwerp om
enkele onduidelijkheden te repareren, vooral op het gebied van de horizontale brandoverslag.
Dit wijzigingsbladontwerp is opgesteld door de normcommissie 353 084 " Brandveiligheidsaspecten
bouwproducten en bouwdelen". Op het ogenblik van publicatie van dit ontwerp was de normcommissie als
volgt samengesteld:
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Commentaar op dit wijzigingsbladontwerp kan vóór 1 augustus 2013 worden ingediend via
www.normontwerpen.nen.nl.
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Wijzigingen
Op NEN 6069:2011 gelden de volgende wijzigingen:
Blz. 4, Voorwoord, “Specifiek bij NEN 6069”, 2e en 3e alinea:
Verwijder:

Vo

“Gebruik van de klassering op basis van beproeving volgens de bestaande nationale beproevingsmethoden
blijft mogelijk tot het moment dat voor het product in kwestie CE-markering verplicht is. Dit zal het geval zijn
op het moment dat de coëxistentieperiode voor de desbetreffende nationale productnormen is verstreken.
Deze datum wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, het Official Journal (OJ).
Producten die zijn geproduceerd na die datum mogen slechts op de markt worden gebracht indien zij zijn
voorzien van CE-markering en zijn beproefd volgens de Europese normen.
Het moment dat de nationale overheden verplicht zijn de klassering volgens de Europese normen te
accepteren is gekoppeld aan het beschikbaar komen van geharmoniseerde Europese productnormen. De
desbetreffende datum wordt afzonderlijk in het OJ gepubliceerd.
Indien voor een product op het moment van de bouw CE-markering van toepassing is, geldt de hoofdtekst.”

Blz. 7, 2.a):

Verwijder:

or

“NEN-EN 1364-3:2006

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen – Deel 3:
Vliesgevels – volledige configuratie

NEN-EN 1364-4:2007

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen – Deel 4:
Vliesgevels – gedeeltelijke opstelling”

NEN-EN 1364-4:2011

Blz. 10, na 3.9:

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen – Deel 4:
Vliesgevels – gedeeltelijke opstelling (in voorbereiding)”

eld

Voeg toe:

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen – Deel 3:
Vliesgevels – volledige configuratie

iew

“NEN-EN 1364-3:2006
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Blz. 7, 2.c.2):

“3.10
borstwering
deel van de gevel tussen bovenkant vloer en onderkant opening

3.11
dicht deel
deel van gevel met voldoende brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie

3.12
opening
deel van gevel dat als open mag worden verondersteld omdat de brandwerendheid met betrekking tot de
scheidende functie onvoldoende is
OPMERKING

Deze definitie is ontleend aan de definitie van gevel-/dakopening in NEN 6068.
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3.13
schort
deel van de gevel tussen bovenkant opening en onderkant vloer”
Blz. 11, 5.3.2, na de alinea:
Voeg toe:
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“Bij de beproeving van de brandwerendheid van vliesgevels in gedeeltelijke opstelling volgens
NEN-EN 1364-4 is de beoordeling afhankelijk van de beproevingsopstelling. Voor de beoordeling van een
brandwerend schort (van binnen naar buiten) moet gebruik worden gemaakt van de opstelling volgens
figuur B.3 uit NEN-EN 1364-4 (zie figuur x1). Voor de beoordeling van een brandwerende borstwering (van
buiten naar binnen) moet gebruik worden gemaakt van de opstelling volgens figuur B.4 uit NEN-EN 1364-4
(zie figuur x2). Als andere configuraties worden gebruikt mag geen gebruik worden gemaakt van de criteria
zoals bepaald in tabel 2 maar moeten de criteria EI worden toegepast.

eld
Figuur x1 — Beoordeling brandwerendheid schort (figuur B.3 uit NEN-EN 1364-4)
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Figuur x2 — Beoordeling brandwerendheid borstwering (figuur B.4 uit NEN-EN 1364-4)”

iew

Blz. 12, 6.1.3.2:

Vervang de gehele paragraaf inclusief titel door:
“6.1.3.2

Buitenwanden blootgesteld aan brand

Blz. 13, 6.1.3.5, na het negende aandachtsstreepje:
Voeg toe: “

eld

De aanduiding (i  o) bij de klassering van buitenwanden betekent dat de klassering uitsluitend geldt voor
de richting: “inside  outside”. De aanduiding (o  i) bij de klassering betekent dat de klassering uitsluitend
geldt voor de richting: “outside  inside”.
De toevoeging –ef bij de klassering betekent dat de klassering uitsluitend geldt bij verhitting volgens de
buitenbrandkromme. Indien de standaardbrandkromme is toegepast vervalt de toevoeging –ef. In dat geval
kan bij een symmetrische wand ook een klassering (o  i) zijn gegeven, wat betekent dat de klassering voor
beide richtingen geldt.”

 Bij verticale brandoverslag zijn de volgende criteria van toepassing, afhankelijk van de situatie:
1. Gevel met borstwering, schort en openingen
Borstwering van buiten naar binnen EW, of E-ef aangevuld met EI 15-ef, om de
oppervlaktetemperatuur niet te ver te laten oplopen.
OPMERKING EW 60 met de standaardbrandkromme leidt tot ongeveer dezelfde oppervlaktetemperatuur als
E 60-ef in combinatie met EI 15-ef.
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Schort van binnen naar buiten E, het schort hoeft alleen te blijven hangen zodat de plaats van de vlam
hetzelfde blijft.
Openingen moeten een brandwerendheid hebben van minder dan E 5 om te garanderen dat de
vlammen uit de openingen komen.
2. Gevel zonder openingen: in beide richtingen brandwerend
De brandwerendheid van buiten naar binnen en van binnen naar buiten mag bij elkaar worden
opgeteld. Voor de brandwerendheid van binnen naar buiten geldt E, de gevel moet de brand
tegenhouden. Voor de brandwerendheid van buiten naar binnen geldt EW, of E-ef aangevuld met
EI 15-ef, om de oppervlaktetemperatuur niet te ver te laten oplopen.

Vo

3. Gevel zonder openingen: brandwerend van buiten naar binnen
EW, of E-ef aangevuld met EI 15-ef, om de oppervlaktetemperatuur niet te ver te laten oplopen.
4. Gevel zonder openingen: brandwerend van binnen naar buiten
E, de gevel moet de brand tegenhouden.

or

5. Om en om brandwerende verdieping zonder openingen
Voor de brandwerendheid van buiten naar binnen geldt EW of E-ef aangevuld met EI 15-ef, om de
oppervlaktetemperatuur niet te ver te laten oplopen. Voor de brandwerendheid van binnen naar buiten
geldt E, de gevel moet de brand tegenhouden. Deze methode kan alleen worden toegepast indien uit
een brandoverslagberekening volgens NEN 6068 blijkt dat de warmtestralingsflux op de nietbrandwerende verdieping lager is dan 15 kW/m2, en indien er alleen sprake is van verticale
brandoverslag.

 Bij horizontale brandoverslag zijn de volgende criteria van toepassing, afhankelijk van de situatie:

be

iew

ev

Pr

6. Afstand tussen gevels ten minste 5 m of driemaal de vlamdikte
Voor de brandwerendheid van binnen naar buiten geldt voor de dichte delen EW, de straling op de
tegenover gelegen gevel moet worden beperkt. Als de afstand tussen de gevels groter is dan 10 m is
E voldoende. Van buiten naar binnen geldt voor de dichte delen EI-ef, om de oppervlaktetemperatuur
niet te ver te laten oplopen.
7. Afstand tussen gevels kleiner dan 5 m of driemaal de vlamdikte, en ten minste 1 m
Voor de brandwerendheid van binnen naar buiten geldt EW, de straling op de tegenover gelegen
gevel moet worden beperkt. Van buiten naar binnen geldt EI-ef, om de oppervlaktetemperatuur niet te
ver te laten oplopen. Openingen zijn niet toegelaten.
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8. Afstand tussen gevels kleiner dan 1 m
Indien de afstand tussen gevels kleiner is dan 1 m moeten de gevels samen als een
scheidingsconstructie worden beschouwd en mogen de brandwerendheden van beide gevels worden
opgeteld. Als criterium geldt EI.
9. Bij een hoek tussen gevels kleiner dan 135º
Bij gevels onder een hoek kleiner dan 135º moet brandoverslag worden voorkomen door:
 In de zone van 1 m binnen de hoek: de gevels moeten samen als een scheidingsconstructie
worden beschouwd (zie punt 8 hierboven) en de brandwerendheden van beide gevels mogen
worden opgeteld. Als criterium geldt EI.
 In de zone buiten 1 m van de hoek, als punt 7 hierboven: voor de brandwerendheid van binnen
naar buiten geldt EW, de straling op de tegenover gelegen gevel moet worden beperkt. Van buiten
naar binnen geldt EI-ef, om de oppervlaktetemperatuur niet te ver te laten oplopen. Openingen zijn
niet toegelaten.
OPMERKING
Voor de afstand tussen gevels geldt de afstand tussen de gevel en de spiegelsymmetrische gevel, of
de afstand tussen de gevel van het ene brandcompartiment en de gevel van het andere brandcompartiment op hetzelfde
perceel.”
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