
Duurzame innovatie op het vlak van technologie 
en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw 



Brandreactie van houten gevelbekleding 



Inhoud 

• Wat is brandreactie ? 

• Classificatie van producten. 

• Koninklijk besluit brand 

• EN 14915 – Classified without further testing 

• Uitbreidingen via DO-IT houtbouw 

• Besluit 

3 



Wat is brandreactie ? 
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Brandreactie : invloed van een 

materiaal op ontstaan en 

uitbreiding van een brand 

Brandweerstand : tijd dat een 

bouwelement tijdens een volontwikkelde 

brand zijn functie blijft behouden 
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Tijd I II III IV 



• Belgische classificatie : A0 – A1 – A2 – A3 – A4 

• Europese classificatie : 
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Bron WTCB 

GEEN overeenstemming tussen Belgische en Europese klassen 

Classificatie  



Classificatie  
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Klassen   Testmethode 
 A1   brandbaarheidstest 

    calorische bom 

 A2   SBI (Fire growth index FIGRA, Lateral  

    flame spread LFS , Total Heat Release  

    THR, rook) 
 

 B   SBI 

 C   vlamtest (Flame Spread) 

 D 
 

 E   vlamtest 



Wat zegt het KB … ?  

• Eisen : 
– “... van toepassing op de bouwproducten in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden, 

met andere woorden met inbegrip van de onderliggende lagen en de bevestigingswijze” 

– Laagbouw  : D-s3,d1 

– Hoogbouw : B-s3,d1 

 

• Onderliggende lagen : 
– “De onderliggende lagen moeten echter niet beoordeeld worden als zij beschermd worden 

door een bouwelement met een brandbeschermingsvermogen K dat voldoet aan de 

vereisten van onderstaande tabel 4. Het brandbeschermingsvermogen wordt vastgelegd 

volgens de norm NBN EN 13501-2” 
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Toepassingen waarvoor minstens 
de klasse A2-s3,d2 vereist is 

Toepassingen waarvoor 

hoogstens de klasse B-s1,d0 

vereist is 

K2 30 K2 10 



Brandbeschermings-

vermogen 

• Proef volgens EN 14135 

• Classificatie volgens 13501-2 

– K2 10 

– K2 30 

– K2 60 
 

 

 

• Enkel toepasbaar in kader van brandreactie. 
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Gemiddelde stijging niet hoger dan 250° C 

Nergens een stijging hoger dan 270 °C 

Geen verkoling van spaanplaat 



Brandbeschermings-

vermogen 
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(*) Ook K1 10 voor substraten ≥ 300 kg/m³ 

Uit Hilling R. et al., Fire test of a covering, several SP test reports 



EN 14915 - CWFT 
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Ondergrond klasse A2-s1,d0 – 

 minimale densiteit 10 kg/m³ 

EN 14915 - CWFT 
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Geventileerde spouw minstens 20 mm, 

 houten draagstructuur 

Houten gevelbekleding : 

 dichtheid ≥ 390 kg/m³ 

 dikte ≥ 18mm/12mm 

 verticaal of horizontaal 

 Mechanische bevestiging 



EN 14915 - CWFT 
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Ondergrond klasse A2-s1,d0 – 

 minimale densiteit 10 kg/m³ 

Geventileerde spouw minstens 20 mm, 

 houten draagstructuur 

Houten gevelbekleding : 

 dichtheid ≥ 390 kg/m³ 

 dikte ≥ 18mm 

 verticaal of horizontaal 

 Mechanische bevestiging 



Uitbreiding 

• Afwijken van CWFT tabel = testen 

• Belangrijke test : SBI 
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Uitbreiding (nog te bevestigen via officiele proeven) 
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Skelet : 

houtachtige plaat, densiteit > 510 kg/m³, 

dikte > 10 mm, minstens D-s2,d0 

Isolatie cellulose, dikte > 120 mm 

houtachtige plaat, densiteit > 510 kg/m³, 

dikte > 10 mm, minstens D-s2,d0 

 
Geventileerde spouw minstens 20 mm voor 

horizontale gevelbekleding, minstens 40 

mm voor vertikale gevelbekleding,houten 

draagstructuur 

Ceder, 18mm/12mm, vertikaal of horizontaal 

geplaatst, mechanische bevestiging 



Uitbreiding (nog te bevestigen via officiele proeven) 
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Ondergrond plaat klasse A2-s1,d0 

  

Geventileerde spouw,minstens 44 mm

  

Houten gevelbekleding - lariks 

 vertikaal geplaatst 

 densiteit  610 kg/m³ 

 dikte 21 mm 

 breedte 50 mm – 100 mm 

 voeg 10 mm 
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Uitbreiding (nog te bevestigen via officiele proeven) 



Behandeling van het hout 

• Hout via behandeling brengen naar 

brandreactieklasse B 

• Testen noodzakelijk: 

– Houtsoort 

– Steeds in opbouw 

• Verbeteren brandreactieklasse = AVCP 

systeem 1= staalname door notified body 

• Duurzaamheid behandeling moet 

gecontroleerd worden 
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Besluiten 

• Brandreactie  brandweerstand 

• Classificatie brandreactie : Euroklasse verschilt 

van “oude” Belgische classificatie 

• Bewijs via CWFT of test maar aandacht 

toepassingsgebied 

• Laagbouw :  haalbaar met onbehandeld hout 

• Middelhoog en hoogbouw : behandeling nodig 

• Info @ TCHN 
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