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Metacon BV
EW 180 (+C) brandwerende rolluiken van staal uit
het RGS EW180 systeem voor toepassing in
scheidingsconstructies
Verklaring van SKG
Dit attest is op basis van BRL 3241: 13-12-2012 afgegeven conform het SKG Reglement attestering,
productcertificatie en procescertificatie: 2011.
SKG verklaart dat brandwerende gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit
attest zijn beschreven, mits:
 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
 de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
SKG verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de brandwerende gevelelementen in hun
toepassingen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze
kwaliteitsverklaring.
SKG verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de brandwerende
gevelelementen, noch op de montage in bouwwerken.
Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het “Overzicht
van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw“ op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.
Voor SKG
ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De
gebruikers van dit attest worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 13 bladzijden.

Bouwbesluit

Product is:
eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar.
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IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze
duurzaam te voorzien van de naam c.q. het logo van de fabrikant,
tezamen met vermelding van het attestnummer evenals de
waarde, zoals deze als indicatie voor de prestaties met betrekking
tot brandwerende eigenschappen geldt voor de in dit attest
omschreven producten. Een en ander zoals hiernaast is
aangegeven.
Plaats van de identificatie:
In de kozijnsponning van elk bewegend element of in de
glassponning van elk element met vaste beglazing.

blad 2 van 13
De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een witte zegel
met zwarte opdruk als volgt opgezet:
LOGO
attesthouder

Metacon BV
Attestnummer: SKG.0680.0483
rolluiken

EW 180 (+C)
S 270

‘EW 180 (+C) ’ is de aanduiding voor de toepassingsindicatie
volgens tabel 3, gerelateerd aan brandwerende eigenschappen
volgens de bepalingen in BRL 3241, gevolgd door een nadere
klasse-aanduiding.

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES 1)
Overige prestaties en technische specificaties in relatie tot aspecten van het Bouwbesluit zoals luchtdichtheid, waterdichtheid, sterkte en
inbraakwerendheid, zijn niet in het aanhangsel TS van dit attest vastgelegd, maar in een SKG-KOMO attest op basis van BRL 2701 (voor
ramen en deuren) of BRL 2705 (voor vliesgevels), voor zover verstrekt.
Tabel 1
BOUWBESLUITINGANG
Afd. nr.
Onderwerp
2.9
Beperking van het ontwikkelen
van brand en rook

Grenswaarde/bepalingsmethode
Klasse A1, A2, B,C,D volgens NEN-EN
13501-1 (minimaal klasse D)
Rookklasse s1 of s2 volgens NEN-EN
13501-1 (minimaal klasse s2)
WBDBO ≥ 30 minuten, volgens NEN
6068

Prestaties volgens kwaliteitsverklaring
Klasse B
Klasse s2

2.10

Beperking van uitbreiding van
brand

6.6

Vluchten bij brand

Zelfsluitendheid te bepalen middels
verificatie

2.11

Verdere beperking van
uitbreiding van brand en
beperking van verspreiding van
rook
Vluchtroutes

WBDBO ≥ 20 minuten volgens NEN
6068

Aanduiding in minuten te weten: S 270

WBDBO ≥ 30 minuten, volgens NEN
6068

Klasse-aanduiding in minuten incl.
vermelding van de toepassingsindicatie te
weten: EW 180 (+C)

2.12

Opmerking i.v.m. toepassing

Klasse-aanduiding in minuten incl.
vermelding van de toepassingsindicatie te
weten: EW 180 (+C)
Zelfsluitend

Deuren in inwendige
scheidingsconstructies in brand- of
rookcompartimenten dienen zelfsluitend te
zijn
Hiermee wordt de rookwerendheid
bedoeld

1) Deze prestaties gelden bij de in het “Aanhangsel TS” omschreven richting van de vuurbelasting en bij toepassing van gevelelementen in
de in dit SKG-KOMO attest omschreven geteste en toegestane scheidingsconstructies.
Opmerking
Ingevolge de regelingen Bouwbesluit als gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is deze door SKG
afgegeven kwaliteitsverklaring o.a. in het kader van de bouwvergunning tevens voldoende bewijs als bedoeld in artikel 1.8 van het
Bouwbesluit, mits en voor zover deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw”,
zoals gepubliceerd op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK): www.bouwkwaliteit.nl en op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl en voor zover in verband met de toepassing geen hogere prestaties vereiste zijn.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1. Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde
producten of conform de technische specificaties als
omschreven in dit attest:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 identificatie conform de specificatie in dit attest is
aangebracht;
 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of
gebreken vertonen als gevolg van transport of
anderszins;
 voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de
toepassing.

2. Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe
de website van SKG: www.skg.nl.
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op
grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat,
neem dan contact op met:
1. Metacon BV;
en zonodig met:
2. SKG.

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO
attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte
prestatieverklaring.
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Opmerking:
Productnaam MIR Fireshield uit de vorige versie van het KOMO-attest SKG.0680.0483.02.NL, is nu gewijzigd in: RGS EW180

Aanhangsel TS
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Conform:
- NEN 6069: 2011
- EN 1364-1: 1999
- EN 1634-1: 2008
- EN 13501-1: 2007

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
Bepaling brandwerendheid algemene eisen
Bepaling van de brandwerendheid van brandwerende deuren en luiken
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van
resultaten van beproeving van het brandgedrag, incl. aanvullingsblad A1: 2009

en overige in de BRL 3241 vermelde normen.
1.1

Onderwerp
MetaconEW-180 (+C) brandwerend stalen rolluik type RGS EW180.

1.1.1

Merken
Het product is voorzien van een identificatie zoals aangegeven op blad 2 van dit SKG-KOMO attest.

1.1.2

Vorm, afmeting en samenstelling van de gevelelementen
Tabel 2
Geveltype – richting brandwerendheid - glastype
Rolluiktype: RGS EW180
Vuurzijde: afgehangen aan verhitte- of niet verhitte zijde
Glastype: n.vt.
Plaatsing voor of achter opening bouwkundig kader:

1.2

bmax

hmax

10.000mm

5000 mm

Bladverwijzing

5+6

Bouwkundige aansluiting
Ophangconstructie dient bevestigd te worden aan een betonnen latei van tenminste B15 overeenkomstig NEN 6720 met een
wanddikte van tenminste 100 mm.
Het rolluik dient geplaatst te worden in (steenachtige) wanden met een brandwerendheid van tenminste 120 minuten.
Bijvoorbeeld:
a betonwanden van tenminste C 12/15 overeenkomstig EN 206-1 met een wanddikte van tenminste 100 mm.
b. cellenbetonwanden / steenachtig materiaal met een volumieke massa van ten minste 613 kg/m3 en een dikte van ten
minste 150 mm.
De scheidingswand ter plaatse van de bovenzijde van de wandopening dient voldoende sterk en stabiel te zijn voor het
bevestigen van het rolluik.
Naast de op te vangen belasting tengevolge van o.a. het eigen gewicht van het rolluik dient het onderhavige gedeelte bijv.
beton of een betonnen latei van de scheidingswand de vervormingskrachten van de stalen aansluitconstructie op te vangen.
Het product inclusief de bouwkundige aansluiting dient als een onlosmakelijke eenheid beschouwd te worden.

1.3

Toegestane afwijkingen ten opzichte van het geteste element
Zie blad 5.

Aanhangsel TS
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Technische specificatie
op basis van testrapporten:
-FIRES FR-248-08-AUNE d.d. 27-11-2008
Slovak institute for accreditation
Service nr. 041/S-159
-CTIM/nu Efectis France
rapport d.d. 25-04-2007
COFRAC 5-0049 accreditatie
-ULG Luik België rapport d.d. 14-10-2003
BELAC -104 accreditatie
-verklaring Bouw Advies cv
nr. 03088-01a d.d. 26 oktober 2010
-verklaring Bouwcentrum Advies cv
nr. 13021.3088-HBR d.d. 18 januari 2013
Bepaling conform:
-NEN 6069 (2005)
-NEN EN 1634-1 (2008)
-NEN EN 13501-2 (2007)
-NEN EN 15269-1 (2010)
-prEN 15269-10 (2008)
-BRL 3241(2009)

Lamel ontmoeting
De lamellen grijpen middels een labyrint constructie
in elkaar, waardoor oprollen op de hoofd as mogelijk
wordt.

Bevestiging van de lamellen
-Met stalen gegalvaniseerde bladen dikte 0,8 mm op
de wikkelrol Ø 324 x 4 mm.
Verbinding tussen deze bladen en de bovenste
lamel is identiek aan de verbinding tussen de
lamellen onderling.
Bevestiging stalen bladen aan de as:
-Schroeven M12 x 8 mm om de 800 mm.
Afwikkelen van het rolluik vindt plaats in verticale
richting door het eigen gewicht of aangedreven door
een elektromotor,
1.4.3.3

1.4.1

Afmetingen

Onderwerp
Afmeting van geteste proefstuk van het rolluik
Rolluik toegepast in brandwerende
scheidingsconstructies. Het rolluik kan in zowel
inwendige als uitwendige scheidingsconstructies
worden toegepast.
In het geval van een uitwendige
scheidingsconstructie met een klimaatscheidende
functie, zoals wind- waterdichtheid,geluidswering, en
energiezuinigheid doet dit brandwerendheidsattest,
geen uitspraak.

1.4.2

Rolluik

De geteste rolluik afmeting bedraagt:
2760 mm x 2575 mm (bxh)
Bijbehorende dagopening:
2400 mm x 2200 mm (bxh)
De maximale rolluik afmeting bedraagt:
10 m x 5 m (bxh) zie verklaring Bouwcentrum
Advies nr. 03088-01a d.d. 26 oktober 2010
Voor rolluiken met een kleinere breedte geldt een
maximale oppervlakte van 50 m2

Het stalen rolluik inclusief de aansluitconstructie
zoals in dit attest omschreven moeten als
onlosmakelijke eenheid beschouwd worden.
Het rolluik is een verticaal oprollend rolluik.
of,
als overhead deur verticaal in dagopening
overgaand naar horizontaal aan niet vuurzijde.
Beide uitvoeringen bedoeld als afsluiting van
openingen in compartimeringswanden.

De as diameter van de wikkelrol, dient bij vergroting
van de breedtemaat (2760 mm), vergroot te worden
naar 40 mm en de insteek
diepte voor de lamellen in de zijgeleiding dient per
1 meter verbreding, met 10 mm te worden vergroot.

1.4.3

Rolluik (zie blad 11)

(zie figuur 2 hieronder)

1.4.3.1

Merken

Als alternatief voor de drukrol kan een
meeloopconstructie: console met dwang worden
toegepast.

De deur is voorzien van een identificatie-code zoals
aangegeven op blad 2.
1.4.3.2

Vorm en samenstelling
Voor aanzicht en doorsnede tekeningen: (zie blad11
tm 13)
Het rolluik is een verticaal op- afrollend luik met
horizontale stalen lamellen voorzien
2 lagen 30 mm dik steenwol
Lamellen
Afmeting 159x60 mm ( h x d).
Materiaal: gegalvaniseerd of sendzimir verzinkt
staal; dikte 0,8 mm.
Vulling
2 lagen steenwol 30 mm dik (volumieke massa 150
kg/m3)
Onderlinge verlijming:
Pyrocol A laagdikte + 1 mm
Extra in boven- en onderste lamel:
MDF stroken Medite FR 40 x 6 mm (volumieke
massa 750 kg/m3)

Aanhangsel TS
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De lamellen worden hierbij loodrecht op de
zijgeleiding ingevoerd.
De sluiting van het luik boven tegen de bouwkundige
constructie behoeft niet te worden aangepast;
Overige aanpassingen zijn gesitueerd boven de
motorsteun.
1.4.4

-Een verlijmde bij verhitting opschuimende strook
(Palusol) afmeting 40x4 mm.
1.4.5

1.4.6

Deze consoles zijn samengesteld uit stalen U
profielen en plaat; materiaaldikte 6 mm.

1.4.7

Opstelling en bevestiging

1.4.7.1

Scheidingswanden
Ophangconstructie dient bevestigd te worden aan
een betonnen latei van tenminste C 12/15
overeenkomstig EN 206-1 met een wanddikte van
tenminste 100 mm.
Het rolluik dient geplaatst te worden in
(steenachtige) wanden met een brandwerendheid
van tenminste 120 minuten.

Bevestiging console aan brandwerend kader:
-Aan een betonen latei dikte 200 mm; middels stalen
schroeven M8.
1.4.4.2

Aansluitconstructie/ zijkant (zie blad 12)
Aan de zijkanten steken de lamellen van het rolluik
in een zijgeleiding opgebouwd uit
-Gezette gegalvaniseerde staalplaat en stalen
kokers.
Uitwendige afmeting van de geleiding:
125 x 109,5 mm.
Bevestiging aan bouwkundig kader:
-Schroeven M8 met een onderlinge afstand van ca.
580 mm.
-Rubber profielen aan de lamel inlaatzijde.
-Een bij verhitting opschuimend band afmeting 40x4
mm (Palusol) verlijmd op de zijde van de geleiding
geplaatst tegen het bouwkundig kader.

Bijvoorbeeld:
a

betonwanden van tenminste C 12/15
overeenkomstig EN 206-1 met
een wanddikte van tenminste 100 mm.
b. cellenbetonwanden / steenachtig materiaal met
een volumieke massa van ten minste
613 kg/m3 en een dikte van ten minste 150 mm.
De scheidingswand ter plaatse van de bovenzijde
van de wandopening dient voldoende sterk en
stabiel te zijn voor het bevestigen van het rolluik.
Naast de op te vangen belasting tengevolge van o.a.
het eigen gewicht van het rolluik dient het
onderhavige gedeelte bijv. beton of een betonnen
latei van de scheidingswand de vervormingskrachten
van de stalen aansluitconstructie op te vangen.

Minimale insteek lamel in zijgeleider is 85 mm.
De minimale horizontale overlap van het rolluik t.o.v.
het bouwkundig kader bedraagt bij:
-Afmeting overlap, tot en met de geteste breedte van
2720 mm, is 160 mm
-De Lameluitzetruimte in de geteste breedte van
2720 mm bedraagt 40 mm.
Bij een grotere lamelbreedte dan 3 meter dient deze
uitzetruimte met 1% van de extra breedte te worden
vergroot.
-Insteek van lamel in zijgeleiding dient minimaal 85
mm te blijven.
1.4.4.3

Aansluitconstructie/ onderzijde (zie blad 13)
Onderste lamel kraalrand valt in rubber U profiel
afmeting: 20x20 mm
-Een MDF strook aan de binnenzijde van de
onderste lamel met aan buitenzijde van de
omgezette stalen rand,

Sluitmechanisme
Afhankelijk van de uitvoering geschiedt het sluiten
actief (elektrisch) of niet actief (zwaartekracht), met
dien verstande, dat in het laatste geval het
sluitsysteem berust op het ontkoppelen van de
aandrijving door het aansturen door een
brandherkennings element.
Bij deze laatste uitvoering is het mogelijk de deur
mechanisch te sluiten bij spanningsuitval.

Aansluitconstructie/bovenzijde/oprolmechanisme
(zie blad11)
Oprolmechanisme:
Een stalen wikkelbuis Ø 324 x 4 mm
As Ø 30 mm aan uiteinde van de buis opgehangen
in rollagers op de ophangconsole.
De elektromotor is gemonteerd aan één aszijde.
Een stalen drukrol Ø 133 mm is geplaatst onder de
wikkelrol en is gelagerd in de ophangconsoles.

Ophangconstructie/ bovenzijde (zie blad 11+ 12)
-Een samenstelling van een stalen Z profiel en
stalen koker.
- Een rubber U profiel aan het uiteinde van stalen
koker.
-Een bij verhitting opschuimend band afmeting 40x4
mm aan lamelzijde van de stalen koker.

Aansluitconstructies
De maximaal toelaatbare maatafwijking van de
aansluitconstructie ten opzichte van de nominale
maatvoering bedraagt  2 mm.

1.4.4.1

blad 6 van 13

1.4.7.2

Aansluiting rolluik / wand
-De Lameluitzetruimte in de geteste breedte van
2720 mm bedraagt 40 mm.
Bij een grotere lamelbreedte dan 3 meter dient deze
uitzetruimte met 1% van de extra breedte te worden
vergroot.
-Insteek van lamel in zijgeleiding dient minimaal 85
mm te blijven.

1.4.8

Oppervlaktebehandeling
De lamellen van het rolluik zijn galvanisch of
sendzimir verzinkt.

Aanhangsel TS
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN EN WENKEN VOOR DE GEBRUIKER





Na installatie/montage van de gevelconstructie dient het metaal zodanig onderhouden te worden, dat er geen corrosie kan
optreden.
De glas/paneel afmetingen dienen zodanig te zijn, dat het ten minste een opdek heeft zoals op tekeningen in dit attest
aangegeven.
Vervanging van beschadigd glas is toegestaan, mits glas toegepast wordt met minimaal dezelfde brandwerende
eigenschappen.
Afdichtingsmaterialen, aangebracht in de zones van constructies die bedoeld zijn om bij vuurbelasting door brand de
dichtingsfunctie te realiseren, moeten regelmatig aan inspectie worden onderworpen en ten minste eens in de 15 jaren
worden vervangen in verband met de duurzaamheid van de dichtende functie.

Aanhangsel TS
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PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-Afd. 2.9

3.1

Bijdrage tot brandvoortplanting en rookdichtheid; BB-artikel 2.67 en 2.68
Ten minste 95% van het netto oppervlak aan beide zijden van het gevelsysteem voldoet aan brandklasse B met betrekking tot
de tot brandvoortplanting en rookklasse s2 met betrekking tot de rookontwikkeling, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.
BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-Afd. 2.10

3.2

WBDBO; BB-Artikel 2.84
De brandwerendheid van het gevelsysteem (inclusief zijn aansluitconstructie) met betrekking tot de scheidende functie, bepaald
overeenkomstig NEN 6069, heeft ten minste een waarde zoals aangegeven in onderstaande tabel 3.
Opmerking 1:
Indien de prestatie-indicatie aangevuld is met “(+C)” geeft dat aan dat de (deur)constructie zelfsluitend is.
Tabel 3
Klasse
E

Prestatie conform NEN 6069

Relatie met de toepassing

180 minuten vlamdicht betrokken op afdichting en vlamdicht
betrokken op de ontvlambaarheid.

Geschikt voor uitwendige
scheidingsconstructies, voorzover een eis
m.b.t. de WBDBO is gesteld en waarvoor het
"vlamdichtheidscriterium" voldoende is.

code:
E 180 (+C)
Temperatuursverloop:
Standaard brandkromme
EW

180 minuten vlamdicht (E) en thermische isolatie betrokken op
warmtestraling.
code:
EW 180 (+C)

Geschikt voor beglaasde vaste delen in
(gedeelten van gangen in) extra beschermde
vluchtroutes van gebouwen (zowel met als
zonder woonfunctie) en geschikt voor
uitwendige scheidingsconstructies, voor
zover een eis m.b.t. de WBDBO is gesteld.

Temperatuursverloop:
Standaard brandkromme

Opmerking 2:
De in tabel 3 genoemde prestaties zijn enkel geldig bij de in de technische specificaties vermelde vuurzijde als uitgangspunt
voor de vuurbelasting.

Aanhangsel TS
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VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-Afd. 6.6
3.3

Deuren in vluchtroutes; BB-artikel 6.25
n.v.t.
VERDERE BEPERKING VAN UITBEREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BB-Afd. 2.11

3.4

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang; BB-artikel 2.94
De weerstand tegen rookdoorgang van de metalen pui, raam, deur of luik, bepaald overeenkomstig NEN 6068, heeft ten minste
een waarde zoals aangegeven in tabel 4.
Opmerking 1:
Indien de prestatie-indicatie aangevuld is met “(+C)” geeft dat aan dat de (deur)constructie zelfsluitend is.
Tabel 4
Klasse
S

Prestatie conform NEN 6068

Relatie met de toepassing

270 minuten weerstand tegen rookdoorgang.

Geschikt voor toepassing in inwendige
scheidingsconstructies binnen een
compartiment.

code:
S 270 (+C)

VLUCHTROUTES; BB-Afd. 2.12
3.5

Inrichting vluchtroute; BB-artikel 2.107
Indien conform tabel 3 de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de constructie, op het criterium vlamdichtheid
met betrekking tot de afdichting groter is dan 20 minuten, is deze geschikt om toegepast te worden als scheidingsconstructie
tussen een beschermde of extra beschermde vluchtroute en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte.
Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint die door verschillende ruimten voert dient de volgens NEN 6068
bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, conform tabel 3, ten minste 30 minuten te bedragen.

Aanhangsel TS
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4.

AANVULLENDE PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIES

4.1

Zelfsluitende inrichting van branddeuren, rolluiken en brandschermen
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De geattesteerde producten zijn aantoonbaar voorzien van een al dan niet elektronisch gestuurde zelfsluitende inrichting,
waardoor zeker is gesteld dat brandwerende deuren gedurende de beoogde levensduur, bij signaleren van brand, zelfsluitend
zijn.
4.2

Hang- en sluitwerk van branddeuren in een extra beschermde vluchtroute
n.v.t.

4.3

Duurzaamheid van afdichtingsmaterialen
De afdichtingsmaterialen met een dichtingsfunctie bij vuurbelasting, in de sponningen van ramen, deuren en/of luiken, hebben
een levensduur van 15 jaar. De technische specificaties van de afdichtingsmaterialen zijn opgenomen in hoofdstuk 1.
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TEKENINGEN

Metacon rolluik type RGS EW180: Aanzichten en doorsnede beproefd element
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Metacon rolluik type RGS EW180: Boven- en zijaansluiting

Getest zijgeleidingsprofiel

Origineel beproefde vlambalk

Zijgeleiding

Gemodificeerde vlambalk

Gemodificeerd zijgeleidingsprofiel
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Metacon rolluik type RGS EW180: Ophangconsole en lameluitvoeringen

Ophangconstructie (console) aan motorzijde

Bovenste lamel met bovenin
MDF strook

Tussen (standaard) lamel

Onderste lamel
Vloer aansluiting
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