Brandgedrag van
Isolatiematerialen
Uitgave van het Platform Onderlinge Verzekeraars

Voorwoord
Voor de toepassing van isolatie is er een grote verscheidenheid aan materiaal op de markt.
De materialen verschillen in prijs, in structuur, in kwaliteit en in toepassingsmogelijkheden.
Ook zijn er verschillen in brandbaarheid.
De brochure toont de verschillen tussen isolatiematerialen onderling en op welke plaatsen
deze materialen gebruikt kunnen worden. Dit stelt u, als verzekeringnemer, in staat om
preventieve maatregelen te nemen.
Deze brochure is vervaardigd door de Technische Commissie Schadepreventie van het
Platform Onderlinge Verzekeraars (POV), in samenwerking met het voormalig Nationaal
Centrum voor Preventie. De inhoud is ontleend aan verschillende bronnen, maar is
hoofdzakelijk gebaseerd op de ervaringen van de technische verzekeringsexperts in hun
werkzaamheden.
Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de vervaardiging van deze brochure aanvaardt het
Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit
het treffen van maatregelen of het opvolgen van adviezen zoals die zijn
vermeld in deze brochure.
Het opvolgen van genoemde preventiemaatregelen biedt geen 100% garantie tegen schade,
maar is uitsluitend bedoeld als een hulpmiddel om eventuele schade te voorkomen.
Uit hoofde van leesgemak is officiele informatie als bijvoorbeeld Euro-brandklassen
vereenvoudigd weergegeven.
Technische Commissie Schadepreventie van de POV
Uitgave: november 2004
Herzien: 2013 , 2016

Platform Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (POV)
Het Platform Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (POV) is het overkoepelende
orgaan van onderlinge (coöperatieve) verzekeraars. Om schade te voorkomen, besteden
de onderlinge verzekeraars van oudsher veel aandacht aan preventie.
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Inleiding
Aan de keuze van isolatiematerialen liggen verschillende afwegingen ten grondslag.
De overheid en de bouwnijverheid spelen in deze een grote rol.
Zo zullen bouwsector, maar ook gebruikers zoals ondernemers, agrariërs en particulieren,
proberen een zo goed mogelijk isolatieresultaat te behalen met daar tegenover zo laag
mogelijke kosten. Met deze insteek kunnen consequenties met betrekking tot het
brandrisico gemakkelijk uit het oog worden verloren. Als gevolg van een minder
brandveilige constructie kan daardoor een op het eerste gezicht onschuldige brand zich
ontwikkelen tot een fel uitslaande brand. Een brand waarbij ook de bedrijfscontinuïteit,
naast verlies van opstal en inventaris, in gevaar kan komen. Dit met alle mogelijke financiële
gevolgen van dien.
De rookontwikkeling van brandende isolatiematerialen is een tweede risico. Rook brengt
schade toe aan het gebouw en de inhoud. Ook kunnen aanwezige personen of dieren in
de rook stikken of hierdoor ernstige gezondheidsletsels oplopen. Dit laatste zorgt voor een
kritische blik van de overheid naar de gevaren voor personen. De veiligheid van mensen
krijgt in het Bouwbesluit volop aandacht.
Te gebruiken of reeds toegepast isolatiemateriaal en de brandveiligheid van de volledige
constructie zijn voor verzekeraars belangrijke punten bij de bepaling van het brandrisico.
Deze brochure bevat op materiaalniveau een aantal herkenningspunten van de diverse
soorten isolatie. Daarnaast is een beschrijving gegeven van het vanaf 1 maart 2003 in de
Europese Unie geldende classificatiesysteem. Hierbij wordt opgemerkt dat het nu eenmaal
zo is dat het merendeel van de aangeboden te verzekeren risico’s is gebouwd voordat de
huidige regelgeving van kracht is geworden.
Daarnaast is een beschrijving gegeven van het vanaf 1 maart 2003 in de Europese Unie
geldende classificatiesysteem. Waarbij wordt opgemerkt dat het nu eenmaal zo is dat het
merendeel van de aangeboden te verzekeren risico’s is gebouwd voordat de huidige
regelgeving van kracht is geworden.
Op bladzijde 14 zijn preventietips opgenomen.
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Productnaam

Productnaam

Dikte
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Épaisseur
Thickness
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Épaisseur
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Largeur
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Spouwplaat

Länge

Length

100 cm
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CE-markering
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2
Breedte
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Producent

Gedeclareerde
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2.4 m

0.035 W/mK

: 0,035 W/mk
Rn: 2,25 m2K/W
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Brandklasse
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2
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EC-cert.: 1073-CPD-137
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Waar wordt isolatiemateriaal bevestigd?
Men isoleert voornamelijk vanwege de bouwfysische eisen die men aan een gebouw stelt. Dat zijn
enerzijds eisen die wettelijk zijn voorgeschreven.
Anderzijds betreft het eisen die de gebruiker van
het gebouw zelf stelt.

is wel groter, vooral als een brandbaar isolatiemateriaal niet afgeschermd is aangebracht. Belangrijk
aandachtspunt is welk isolatiemateriaal er wordt
gebruikt in combinatie met de inrichting en het
gebruik van het gebouw.

Nieuw te bouwen gebouwen moeten in ieder geval,
evenals de hiervoor te gebruiken bouwmaterialen,
voldoen aan het Bouwbesluit. De meeste gebouwen in Nederland zijn gebouwd voordat de huidige
regelgeving van kracht is geworden. Verzekeringsexperts treffen het veelvuldig aan dat de toegepaste bouwmaterialen niet conform de opgegeven
specificaties van de desbetreffende fabrikanten zijn
aangebracht. Hierdoor kunnen brandgevaarlijke
situaties ontstaan. Vooral in de toepassingssfeer van
isolatiemateriaal is het zeer belangrijk dat er een
deskundige inschatting van het risico wordt gemaakt. In zo’n risico-inventarisatie zijn de volgende
elementen bepalend:

Gevels en wanden
Het gebruikte materiaal voor de constructie van
enkelwandige of dubbelwandige wanden loopt
uiteen van steen tot houten, metalen en kunst
stoffen beplating.

- welk type isolatiemateriaal is hoe en waar
toegepast;
- welke werkzaamheden vinden plaats;
- welke warmte- en ontstekingsbronnen zijn
aanwezig;
- welke stoffen/goederen bevinden zich in het
te verzekeren object.
De redenen voor het toepassen van isolatie zijn
akoestisch en/of thermisch. Vaak wordt om beide
redenen geïsoleerd. Isolatie wordt toegepast in
vloeren, gevels, wanden en daken.
Vloeren
Een vloer bestaat doorgaans uit steenachtig of
houtachtig materiaal. Als de onderzijde van een
betonnen begane grondvloer wordt voorzien van
een isolatielaag geeft dat nauwelijks problemen. De
isolatielaag is geheel opgesloten tussen fundering
en ondergrond waardoor het isolatiemateriaal niet
kan bijdragen aan de uitbreiding van een brand.
Hetzelfde geldt voor de houten begane grondvloer.
Hier treedt wel een ander risico op als de houten
delen onvoldoende geventileerd worden. Het hout
kan dan gaan schimmelen en rotten. Ventilatie
verdient dan ook grote zorg en aandacht bij een in
hout uitgevoerde begane grondvloer die geïsoleerd
gaat worden.
Een verdiepingsvloer in een gebouw kan ook worden
voorzien van een isolatielaag. Deze tussenvloer
kent minder ventilatieproblemen. Het brandrisico
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Bij een dubbelwandige wand kan de aanwezige
spouwruimte - de ruimte tussen de twee wanden
-uitstekend gebruikt worden om het isolatiemateriaal volledig opgesloten te verwerken. Net als bij
de begane grondvloer is het risico dat het gebruikte
isolatiemateriaal daadwerkelijk bijdraagt aan de
uitbreiding van een brand gering. Aandachtspunt in
dergelijke gevallen is wel de uitvoering/detaillering
bij openingen in de wand. Denk hierbij aan deuren
en ramen en aan doorvoeringen als water-, gas- en
elektriciteitsleidingen, maar ook doorvoeringen
als verbrandingsgasafvoerleidingen. Evenals bij
grondvloeren geldt hierbij het aandachtspunt dat
als gevolg van onvoldoende ventilatie de gebruikte
bouwmaterialen aangetast kunnen worden door
schimmelvorming. Het is belangrijk zorgvuldig na
te gaan hoe en waar een dampdichte laag wordt
aangebracht.
Vooral bij een enkelvoudige wand dient het toe
te passen isolatiemateriaal afgestemd te worden
op het gebruik en de inrichting van het gebouw.
Een voorbeeld hierbij is dat in een werkplaats waar
gelast en geslepen wordt, het onverantwoord is in
deze ruimte onbeschermd polystyreen te gebruiken
als wandisolatiemateriaal. Verstandig (en bij de
meeste verzekeraars noodzakelijk geacht) is het
brandbare polystyreen in deze bestaande situatie
voldoende af te schermen met brandwerend plaatmateriaal.
Daken
Bij de isolatie van een dak zijn er twee mogelijk
heden: een zogenaamd koud of warm dak.
Bepalend hiervoor is de plaats waar de isolatie
zich bevindt. Van een warm dak is sprake als de
isolatie op de dakconstructie maar net onder
de dakbedekking is aangebracht. Een koud dak
betekent dat de isolatie aan de onderzijde van de
dakconstructie is aangebracht.
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aantal bruikbare adviezen die de brandveiligheid
van platte daken vergroten.
Ook hier geldt dat bij de toepassing van isolatie
materiaal de dakisolatie moet worden afgestemd
op de inrichting en het gebruik van het gebouw.

vuldig overwogen worden hoe en waar een dampdichte laag wordt aangebracht. Schade aangericht
door aanwezig vocht kan zo worden voorkomen. Bij
daken speelt het materiaal van de dakconstructie
een belangrijke rol. Bij een betonnen dak zal een brand
van binnenuit veel minder snel invloed uitoefenen op
het isolatiemateriaal dat erop ligt, dan bij een dak-
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Minerale producten
Een bijzondere gunstige eigenschap is het nagenoeg niet-brandbare karakter van alle minerale
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bouwmateriaal geniet, is het wel degelijk een zeer
brandbestendig product. De fabricage geschiedt
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Brandgevaarlijkheid isolatiematerialen
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Minerale producten (MWG,
MWR, CG)

Praktisch onbrandbaar

Resolschuimen (PF)
PIR Schuim met glasvezel

Moelijk brandbaar

PIR Schuim
Polyurethaanschuimen (PUR)
Polystyreenschuimen (EPS-SE)

Goed brandbaar

Polystyreenschuimen (EPS/XPS)
Plantaardige producten

Zeer brandbaar

Bijdrage aan brand

. Brandgevaarlijkheid isolatiematerialen op materiaalniveau (excl. beschermende constructies).
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Aandachtspunten
• In het Bouwbesluit wordt nadrukkelijk gekeken
naar de vuurbelasting en de maximale grootte van
een brandcompartiment. Deze is gesteld op 1.000
m2. Het maximale uitbreidingsgebied van brand
voor een brandcompartiment met een industriefunctie is verruimd van 1.000 m2 tot 2.500 m2. Dat
geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsloodsen en stallen.
De voorschriften voor andere gebruiksfuncties
waarin regelmatig brandcompartimenten groter
dan 1.000 m2 voorkomen zijn niet aangepast.
Hiervoor blijft de eis dus gewoon 1.000 m2. Een
mogelijkheid om bij toekomstige plannen niet
tegen de beperking van het brandcompartiment
aan te lopen, is er voor te zorgen dat er in het
gebouw zo weinig mogelijk of geen brandbaar
(isolatie)materiaal wordt verwerkt.
De gebruikte materialen bepalen samen met
onder andere de inhoud van het gebouw de
totale vuurbelasting. De inhoud van het gebouw
bepaalt de variabele vuurbelasting. Het gebouw
en het isolatiemateriaal worden gerekend tot de
permanente vuurbelasting.
• Neem voor de isolatie van het gebouw bij
voorkeur onbrandbaar materiaal dat valt in de
Eurobrandklasse A1 of A2. Dit geldt ook voor de
isolatie van het dak en voor verlaagde plafonds.
Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan verbeterde
kunststofschuimisolatieplaten die vallen in de
Euro-brandklasse B volgens NEN EN 13501-1.
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• Brandklasse B is in het Bouwbesluit de minimale
eis in de zogenaamde vluchtroute van het
gebouw (klasse D voor de overige ruimten en in
intensieve dierverblijven). De rookproductie van
de wanden en daken in het gehele gebouw mag
maximaal S2 (gemiddelde rookproductie) zijn.
Zie voor de indeling van de Euro-brandklasse
de CE-markering op de verpakking van het
isolatieproduct.
• Let goed op bij de vaststelling van de brandeigenschappen. De Eurobrandklasse kan betrekking
hebben op alleen het isolatieproduct (producteigenschap) of op een totale constructie (enduse). Voor de verzekeraar die het brandrisico wil
beoordelen zijn de testmethode en de producteigenschappen van groot belang. Vooral in de
agrarische sector wordt nog steeds veel isolatie
onbeschermd toegepast.
• In het Bouwbesluit van 2014 wordt aandacht
geschonken aan de brandveiligheid van
veestallen. Zo moet bij de nieuwbouw van
stallen de ruimte waarin belangrijke apparaten of
installaties staan, de technische ruimte, minimaal
60 minuten brandwerend zijn. Ook moeten de
materialen bij nieuwbouw en verbouw voldoen
aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal
brandklasse B).
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Preventietips
• Let op het brandgedrag van alle reeds toegepaste of
nog te gebruiken bouwmaterialen.
• Verwerk bouwmaterialen conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
• Bij werkzaamheden kan sprake zijn van verhoogde
brandrisico’s. Let in het bijzonder op:
o lassen, snijden, branden, loodgieterswerk 		
aan goten e.d.;
o dakdekken met open vuur;
o dakreparaties met open vuur.
• Kies bij voorkeur voor een kunststoffen dakbedekking: hier is geen open vuur bij nodig.
• Zorg dat bij onderhoud of reparaties met open vuur
de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen
(conform de speciaal hiervoor bestemde procedure
van het voormalig Nationaal Centrum voor
Preventie).
• Kies bij voorkeur isolatiemateriaal dat niet, nauwelijks
of heel moeilijk brandbaar is volgens de Eurobrandklassen A1, A2 en/of B.
• Ga niet zonder meer af op aanduidingen als
‘vlamdovend’ of ‘brandvertragend’. De enige juiste
manier om het brandgedrag van de materialen te
beoordelen is het raadplegen van de normen.
• Vraag naar testrapporten. Zorg dat er voldoende
bekend is over het brandgedrag van het isolatie
materiaal. Vooral als het gaat om het isoleren van
leidingen of het afdichten van voegen of openingen.
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•O
 nbrandbaar isolatiemateriaal heeft soms brandbare
cacheerlagen of brandbare toevoegingen (sandwichpanelen).
•D
 e uitvoering/detaillering bij de openingen in
wanden en gevels moeten voldoende worden
afgeschermd. Denk hierbij aan deuren, ramen en
doorvoeren.
•K
 ijk naar de plaats waar het isolatiemateriaal is
toegepast. Een brandbaar isolatiemateriaal op
een betonnen dak of in een spouwmuur is minder
gevaarlijk dan op een stalen dak, of onbeschermd
onder een dak of plafond.
•Z
 org dat brandbaar isolatiemateriaal niet in het zicht
komt. Dek het af met een brandwerende beplating.
Denk ook aan plaatsen waar later onderhoud moet
worden uitgevoerd, zoals goten.
•Z
 org op daken met een brandbaar isolatiemateriaal
dat de onderhoudsgevoelige plaatsen zoals dakdoorvoeren voor hemelwater en langs randen worden
uitgevoerd in een onbrandbaar isolatiemateriaal.
• Indien een dak met brandbaar isolatiemateriaal
wordt voorzien van een ballastlaag is het niet alleen
minder gevoelig voor vliegvuur of straling van een
brand uit de omgeving, maar is het ook minder
gevoelig voor schade door storm.
•B
 randveilig isoleren komt de veiligheid en de
continuïteit van het bedrijf ten goede. Kies bewust!
Doe aan schadepreventie!
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Internationale afkortingen isolatieproducten
CG:
EPB:
EPS:
EPS-SE:
MW:
MWG:
MWR:
PF:
PIR:
PUR:
XPS:

cellulair glas/schuimglas
geëxpandeerd perliet
geëxpandeerd polystyreen
geëxpandeerd polystyreen (schwer entflammbar)
mineraalwol (bijvoorbeeld glaswol en steenwol)
glaswol
steenwol
resolschuim
polyisocyanuraat
polyurethaan
geëxtrudeerd polystyreen
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