
Brandwerende PIR-panelen

PIR-PANEEL MET BRANDWEERSTAND

Om de problemen rond brandeigenschappen van de panelen op te lossen heeft
ISOCAB gewerkt aan een oplossing: het PIR-pentaanpaneel heeft een aanvaardbare
brandweerstand (20 cm: 68 minuten; 11 cm: 37 minuten - Getest als scheiding
wand en buitenwand).

Het paneel werd ontwikkeld met een schuimsysteem dat een blaasmiddel inhoudt
dat de ozonlaag niet aantast. De PIR-sandwichpanelen die tot op heden op de
markt aanwezig zijn, hebben immers allemaal een ozonafbrekend blaasmiddel
(H141B) en mogen (na verlenging) nog slechts tot eind 2003 op de markt gebracht
worden.Wij zijn uiteraard fier op onze grote voorsprong.

TNO gecertificeerd.

ZWELKIT BRANDWERENDE SILICONE

ZWELKIT BRANDWERENDE SILICONE



Brandwerende PIR-panelen

BESCHRIJVING PIR-PENTAANPANEEL

- Een lambda-waarde die niet onderdoet voor deze van een PU-paneel: 0,024W/mK
- Een mechanische weerstand die vrijwel gelijk is aan deze van een PU paneel
- Een milieuvriendelijke oplossing qua blaasmiddel: geen ozonafbrekende bestanddelen
- Betere brandweerstand dan tot op heden bestaande PIR sandwichpanelen

MONTAGE

De montage van het PIR-pentaanpaneel gebeurt op
net dezelfde wijze als van een gewoon PU-paneel,
waarbij wel enkele speciale regels gelden voor de onder-
linge afdichting en de aansluiting van de panelen aan
vloer, andere wanden en plafond om de brandwerend-
heid te garanderen:

- Tussen de panelen wordt langs weerszijden,
als verborgen afdichting, een zwelkit 
aangebracht (Lorient mastiek).

- De voegen tussen de panelen worden na 
montage langs weerszijden afgedicht met 
brandwerende silicone (Firestop 700).

- De panelen worden gemonteerd op de vloer 
tussen twee geplooide hoekprofielen die 
tegenover de vloer en tegenover het paneel 
worden afgedicht met brandwerende silicone.

BESCHRIJVING TESTRAPPORT

- Een brandweerstand gemeten volgens de verhittingscurve EN1363deel1 (comparti-
mentering!) en getest volgens EN1364deel1 van 68 minuten (dikte 20 cm) of 37
minuten (dikte 11 cm) waarbij aan de volgende criteria voldaan bleef:

- isolatie
- vlamdichtheid
- rookdichtheid
- stabiliteit

Dit maakt volgende classificaties mogelijk (certificaten in voorbereiding)
- Een classificatie IE60 (20cm) IE30 (11cm) volgens prEN13501deel2.
- Een classificatie CF/PF 1h (20cm) CF/PF 

1
/2h (11cm) volgens de Franse wetgeving

en CSTB.
- Een classificatie volgens NEN 6069: 68 minuten (20 cm) 37 minuten (11cm) als

scheidende functie.
- Een classificatie volgens LPS1208 (UK): FR60 (20 cm) FR30 (11 cm).
- Een classificatie volgens NBN 713.020: brandweerstand 1h (20 cm) 

1
/2h (11cm) als

scheidende functie.

We houden het voor belangrijk erop te wijzen dat de test gebeurde op een 
scheidingswand, wat een veel strengere test als deze voor een paneel dat alleen als
buitenwand mag gebruikt worden. De verhitting van het paneel gebeurt volgens de
normale curve beschreven in EN1363deel1 en niet de gereduceerde curve van
EN1363deel2. Laat u daarom niet misleiden en lees altijd goed de rapporten van
brandproeven!

- De wand-wand en de wand-plafond aansluiting gebeuren
ook bij middel van geplooide hoekprofielen (zoals gewoon-
lijk) maar met een spleet tussen het PIR-paneel en de andere
wand/plafond. Deze spleet wordt opgevuld met rotswol van
100 kg/m3. De profielen worden tegenover wand/plafond en
tegenover het paneel zorgvuldig afgedicht met zwelkit langs
de binnenkant van de profielen en met brandwerende silico-
ne langs de buitenkant van de panelen.

- Er komen geen plaatstroken over de voegen.
- De mogelijke gordingsafstanden zijn vrij vergelijkbaar met

deze PU-panelen - gelieve ons geval per geval te contacteren.



Brandwerende steenwolpanelen

DECAWOOL

Benaming Decawool [rotswolpaneel]
Modulemaat 1170 mm
Diktes 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm
Densiteit (rotswol) 100 kg/m3 - optie: 120 kg/m3

Uitzicht opties standaard genervureerd, vlak, linea
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