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In opdracht van Albo Deuren B.V. te Albergen is de brandwerendheid onderzocht van twee 
enkelvleugelige deur-/kozijnconstructie bestaande uit een 39 mm dikke Albo deur, afgehangen 
in een gevuld, metalen Monoplus kozijn. 
 
Het experimentele onderzoek is uitgevoerd volgens NEN EN 1634-1:2001. De constructie werd 
onderzocht voor het geval “deurbladen draaiend naar het vuur toe”. Details en resultaten 
worden weergegeven in Efectis rapport 2008-Efectis-R0218[Rev.1]. De uitbreiding van het 
toepassingsgebied staat beschreven in Exap rapport 2019-Efectis-R001981 van december 
2019. Aanvullende beoordelingen  staan beschreven in rapporten 2008-Efectis-R0628[Rev.2] 
en rapport 2009-Efectis-R0332[Rev.1]. 
 
Enkele kenmerkende gegevens van de onderzochte constructie zijn als volgt: 
 
Stompe deur (beide deuren) Glasopeningen    Stalen kozijn 
hoogte: 2350 mm   Type glas: Pyrobel Type EI60/16  Materiaaldikte 1,5 mm 

breedte: 950 mm   Deur 1 : afmetingen glas 442 x 1192 mm Sponning 45 x 25 mm 

dikte: 39 mm   Deur 2 : afmetingen glas 662 x 1592 mm Vulling aanwezig 

 
Het kozijn van deur 1 is gemonteerd in een 100 mm dikke cellenbeton 
ondersteuningsconstructie. Het kozijn van deur 2 is gemonteerd in een 100 mm dikke metal-
stud wand.    
 
Conclusie 
Een classificatierapport van deze proef is nog niet opgesteld. Als dit rapport zou worden 
opgesteld dan zou de classificatie volgens EN 13501-2:2016 als volgt zijn: 
EI130, EI230, EW60 en E60. Deze classificaties zijn als het classificatiedocument wordt 
gemaakt alleen geldig voor het direct toepassingsgebied en het uitgebreide toepassingsgebied 
maar niet voor de beoordelingen 
 
Voorwaarden volgens EN 1634-1:2001 
De conclusie geldt uitsluitend voor deur-/kozijnconstructies welke in detail, inclusief materialen, 
type en positie van het hang- en sluitwerk en bij verhitting opschuimende strippen, enz., gelijk 
zijn aan de onderzochte constructie en waarbij tevens is voldaan aan de navolgende 
voorwaarden: 

• de deur betreft de 39 mm dikke Albo deur: 
• met afmetingen gelijk of kleiner dan 2350 x 950 mm (h x b); 
• afgehangen aan drie scharnieren op posities als aangegeven in dit rapport. 
• het kozijn betreft een gevuld, metalen Monoplus kozijn als gespecificeerd: 
• een vloer van onbrandbaar materiaal. 

 
Direct toepassingsgebied volgens EN 1634-1:2001 
 
De volgende wijzigingen zijn toegestaan: 
• De dikte van het deurpaneel mag niet worden verkleind, wel vergroot. 
• De dikte en/of dichtheid van het deurpaneel mag worden vergroot, onder voorwaarde dat 

het totale gewicht niet meer toeneemt dan 25%. 
• Van hout gebaseerde producten (bijv. spaanplaat), mag de samenstelling (bijv. type hars) 

niet worden veranderd. De dichtheid mag niet worden verkleind, wel vergroot. 
• De afmetingen van de doorsnede en/of de dichtheid van houten kozijnen (inclusief 

sponningen) mogen niet worden verkleind, wel vergroot. 
• de deuren zijn getest met een dubbele boven- en onderregel van Pyrostone. Een extra 

boven- en/of onderregel van Pyrostone mag worden toegevoegd. 
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• Het type glas en de bevestigingstechniek, inclusief het type en het aantal per strekkende 
meter, mag niet veranderen ten opzichte van de test.  

• Het aantal glasopeningen en de maten (breedte en hoogte) van elk stuk glas op zich, zoals 
aanwezig in het geteste proefstuk, mag worden verkleind, proportioneel in verhouding tot 
verkleining van het proefstuk 

• Het aantal glasopeningen en de maten (breedte en hoogte) van elk stuk glas op zich, zoals 
aanwezig in het geteste proefstuk, mag niet worden vergroot. 

• De afstand tussen de buitenrand van het glas en de buitenrand van het deurblad, of de 
onderlinge afstand tussen meerdere glasopeningen, mag niet worden verminderd ten 
opzichte van de test. Een andere positionering in het deurblad is uitsluitend mogelijk indien 
hiervoor geen constructieve elementen worden verplaatst ten opzichte van het glas of 
verwijderd.  

• Als verwacht wordt dat een afwerklaag van verf geen bijdrage levert aan de 
brandwerendheid van de deur-/kozijnconstructie zijn alternatieve verven toegestaan en 
mogen toegevoegd worden aan deurbladen of kozijnen die zonder afwerking getest zijn. 
Decoratieve laminaten en houten fineerlagen tot een dikte van 1,5 mm mogen worden 
aangebracht op het deuroppervlak (niet op de randen van de deur) van deuren die voldoen 
aan het isolatiecriterium (normale of additionele procedure). Dit is bij deze constructie dus 
toegestaan maar alleen voor een EI230 klassering. 

• Het aantal bevestigingsmiddelen per onderdeel om de constructie aan de 
ondersteuningsconstructie te bevestigen mag worden vermeerderd maar niet worden 
verminderd en de h.o.h. afstand tussen de bevestigingsmiddelen mag worden verkleind, 
maar niet worden vergroot. 

• Het aantal scharnieren en sluitpunten mag worden vergroot, maar niet verkleind. 
• Ander hang- en sluitwerk mag worden toegepast onder voorwaarde dat het is getest in een 

deurconstructie met een gelijke opbouw als de in dit rapport beschreven constructie. 
• De afmetingen van ruiten (breedte en hoogte) mogen niet vergroot worden. 
• Voor verkleinde deurconstructies zullen de posities van de bewegende delen (bijv. 

scharnieren en dagschoten) hetzelfde blijven als getest, of iedere verandering in afstand 
zal beperkt blijven tot hetzelfde percentage verkleining als de gehele deur. 

• Voor vergrote deurconstructie afmetingen zijn de volgende regels van toepassing: 
• De hoogte van de dagschoot vanaf de vloer zal gelijk of groter zijn dan de geteste 

hoogte, een verhoging van de deur zal op zijn minst de hoogte van de dagschoot 
proportioneel mee verhogen; 

• De afstand van het bovenste scharnier vanaf de bovenkant van de deur zal gelijk zijn 
of minder dan getest; 

• De afstand van het onderste scharnier vanaf de onderkant van de deur zal gelijk zijn of 
minder dan getest; 

• Waar drie scharnieren of bewegingsbeperkers zijn gebruikt, zal de afstand tussen de 
onderkant van de deur en het middelste scharnier/bevestiging gelijk zijn of groter dan 
getest. 

• De deuren zijn getest met de deurbladen draaiend naar het vuur toe. Op grond van de 
testnorm zijn de resultaten dus ook geldig als de deuren van het vuur af draaien echter 
enkel voor de klasseringen E60 of EW60 en onder de in het testrapport weergegeven 
voorwaarden. 

• De testresultaten van een houten deur met een metalen kozijn, getest in een standaard 
flexibele ondersteuningsconstructie zijn toepasbaar op die deurconstructie gemonteerd in 
een steenachtige wandconstructie, maar niet vice versa. 

• De testresultaten van een niet-geïsoleerde metalen deur (EW), getest in een standaard 
steenachtige ondersteuningsconstructie zijn toepasbaar op die deurconstructie 
gemonteerd in een flexibele wandconstructie, maar niet vice versa. 

• Bij de eisen hierboven wordt er van uit gegaan dat de bevestiging in ieder type 
ondersteuningsconstructie passend is bij die constructie.  
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Uitgebreid toepassingsgebied volgens EN 15269-3:2012 
 

Vergroten afmetingen en oppervlak deurblad 
 
In onderstaande tabel zijn de toegestane vergrotingen met de bijbehorende classificatie 
gegeven: 
 
Deur geteste 

hoogte 
classificatie resultaat overrun 

t.o.v. 
classificatie 

overrun x 
0,25 

maximaal 
toegestane 
hoogte 

 mm  min % % mm 
1 2350 E60 69 15 3.75 2438 
 2350 EW60 69 15 3.75 2438 
 2350 E30 69 130 32.5 3113 
 2350 EW30 69 130 32.5 3113 
 2350 EI230 48 60 15 2702 
2 2350 E60 69 15 3.75 2438 
 2350 EW60 69 15 3.75 2438 
 2350 E30 69 130 32.5 3113 
 2350 EW30 69 130 32.5 3113 
 2350 EI230 37 23.3 5.83 2487 
 
Deur geteste 

breedte 
classificatie resultaat overrun 

t.o.v. 
classificatie 

overrun x 
0,25 

maximaal 
toegestane 
breedte 

 mm  min % % mm 
1 950 E60 69 15 3.75 985 
 950 EW60 69 15 3.75 985 
 950 E30 69 130 32.5 1258 
 950 EW30 69 130 32.5 1258 
 950 EI230 48 60 15 1092 
2 950 E60 69 15 3.75 985 
 950 EW60 69 15 3.75 985 
 950 E30 69 130 32.5 1258 
 950 EW30 69 130 32.5 1258 
 950 EI230 37 23.3 5.83 1005 
 
Deur getest 

oppervlak 
classificatie resultaat overrun 

t.o.v. 
classificatie 

overrun x 
0,25 

maximaal 
toegestaan 
oppervlak 

 m²  min % % m² 
1 2,23 E60 69 15 3.75 2.31 
 2,23 EW60 69 15 3.75 2.31 
 2,23 E30 69 130 32.5 2.95 
 2,23 EW30 69 130 32.5 2.95 
 2,23 EI230 48 60 15 2.56 
2 2,23 E60 69 15 3.75 2.31 
 2,23 EW60 69 15 3.75 2.31 
 2,23 E30 69 130 32.5 2.95 
 2,23 EW30 69 130 32.5 2.95 
 2,23 EI230 37 23.3 5.83 2.36 
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• ALTERNATIEVE SLOTEN 

Toegestaan onder voorwaarde dat het alternatieve slot van hetzelfde type is (opbouw of 
inbouw), voldoet aan de relevante product standaard, past op of in de geteste deur en is getest 
in een volledige test volgens EN 1634-1 of een kleinschalige test volgens EN 1634-2. Geen van 
de afmetingen van het slot zal groter zijn dat  de afmetingen van het geteste slot. De dagschoot 
zal een gelijke of grotere afmeting en insteek in de sluitplaat hebben t.o.v. het geteste slot. 
Voor inbouw sloten mag de hoeveelheid verwijderd materiaal uit het deurblad gelijk of minder 
zijn dan in de geteste situatie. Elke toegevoegde component moet van metaal zijn en de afstand 
tussen de opschuimende materialen, indien toegepast, en de voorkant van het slot of de 
sluitplaat zal blijven zoals getest. Anders moet er opnieuw getest worden. 
 
Deze regel geldt voor de in dit rapport beschreven deuren en voor de classificatie E60, EW60 
en EI230. 
 
Uitbreiding toepassingsgebied op basis van beoordelingen 
 
Op basis van Efectis rapportages 2008-Efectis-R0628[Rev.1] en 2009-Efectis-R0332[Rev.1] zijn 
aanvullende beoordelingen uitgevoerd, te weten: 

• het stalen kozijn mag worden vervangen door een houten kozijn waarvan de volumieke 
massa minimaal 650 kg/m3 en een minimale sponningmaat van 45 x 25 mm; 

• het is toegestaan dopjesdichting te gebruiken; 
• de deuren mogen worden voorzien van een hardhouten kantlat tot maximaal 10 mm; 
• het toevoegen van een ABS kantlat met een dikte van 2 mm is toegestaan mits: 

o direct achter de kantlat een opschuimende strip wordt geplaatst; 
o de opschuimende strip drukopbouwend is; 
o de naadwijdten rondom de deur niet vergroot worden t.o.v. de geteste situatie; 
o de afmetingen van de deur niet worden vergroot t.o.v. de geteste situatie. 
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