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THEMA | Brandpreventie en Brandveiligheid

Sprinkler activering.

Het antwoord op al uw 
brandwerende vraagstukken!

Handboek Brandveilig doorvoeren en bevestigen

■ Duidelijke praktijksituaties
■ Overzichtelijke selectieschema‘s
■ Uitgebreide productinformatie
■ Conform Bouwbesluit 2012
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BIS Brandwerende Systemen Selector
De app waarmee u snel en eenvoudig het juiste 
brandwerende systeem kiest voor de meest gangbare 
buis- en kabeldoorvoeringen.

Kijk op onze website voor meer informatie: 
www.walraven.com/qr/brandwerend

• Brandwerend
  afdichten van doorvoeringen 
• Staal brandwerend coaten • Gebouwinspecties  
• Staal brandwerend bekleden • Onderhoud
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Klopperman 6, 2292 JD Wateringen
T 0174 285170  F 0174 285171
E brand@vistech.nl
www.vistech.nl
www.brandwerendeafdichtingen.nl

BRANDWEREND
AFDICHTEN
Brandscheidingen worden vaak onderbroken door bijvoor-
beeld kabelgoten, leidingen en allerlei kanalen. Het is zaak 
deze sparingen brandwerend af te dichten om aan de vereiste 
brandwerendheid te voldoen, zodat personen en goederen 
optimaal beschermd zijn tegen brand, rook en explosiegevaar. 
Marcel van der Meijs van Vis Brandwerende Afdichtingen komt 
in de praktijk veel situaties tegen, waarvan de kwaliteit van de 
afdichtingen toch wel een graadje omhoog zou kunnen. 

Vis Brandwerende Afdichtingen is gespecialiseerd in het maken van sparin-
gen en het achteraf brandwerend afwerken daarvan. “Denk hierbij aan het 
afdichten van doorvoeren en sparingen in wanden en vloeren, maar ook het 
brandwerend afwerken van een hoofddraagconstructie,” vertelt Van der Meijs. 
“Voor nieuwbouw is het Bouwbesluit 2012 nog steeds van kracht, maar bij 
gebouwen van vóór die tijd wordt het spannender. Het merendeel van de 
gebouwen voldoet niet aan het laatste Bouwbesluit, maar tot het rechtens 
verkregen niveau. En dan gelden er andere regels, die op meerdere manie-
ren geïnterpreteerd kunnen worden. De praktijk leert, dat dat veelal ook het 
geval is. Ook tijdens nieuwbouw komen we facetten tegen waarbij wij veelal 
een afdichting moeten aanbieden op basis van een, ons inziens, gelijkwaar-
digheid. Veelal een kostbare situatie in uitvoering en tijd doordat meerdere 

partijen het hoofd erover moeten buigen. Vaak zien we dat dit door een 
andere constructie vanaf de tekentafel, heel anders had gekund.”

Bij het brandwerend afdichten van doorvoeren, geven we altijd eerst de verschil-
lende mogelijkheden aan en adviseren welk product het best past bij de vraag 
op dat moment, vervolgt Van der Meijs. “Aan alle producten die we inzetten 
hangt een attest en een rapportage vast. Na afloop van de werkzaamheden 
wordt de sparing en brandwerende afdichting in ons digitaal logboek opge-
nomen. We maken een sparingkaart van elke afdichting met daarin gegevens 
als datum, locatie, type sparing en brandwerendheid. Tevens wordt er een foto 
toegevoegd. Opdrachtgevers zijn verzekerd van een gecertificeerde afdichtin-
gen en kunnen online via een webportal het logboek inzien.” 

Behalve het aanbrengen van brandwerende voorzieningen, houdt Vis Brand-
werende Afdichtingen zich ook bezig met het brandwerend bekleden van 
betimmeringen en staalconstructies, alsmede het treffen van brandpreven-
tieve maatregelen in lucht- en ventilatiesystemen en kanalen.     ❚
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