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VLIEGVUURBESTENDIGE FOLIE
HERTALAN® levert vliegvuurbestendige EPDM dakbedekking.
In Nederland worden wettelijke prestatiegerichte eisen gesteld aan nieuwbouw en verbouw van
bouwwerken. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.
Daarnaast wordt in de toelichting van het Besluit omgevingsrecht (BOR) aangegeven dat onderhoud van
gebouwen een vorm van (ver)bouwen is en dus ook zal moeten voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.
In het Bouwbesluit wordt in verschillende artikelen aangegeven dat het dakoppervlak niet brandgevaarlijk
mag zijn, bepaald volgens de NEN 6063:2008.
De NEN 6063 is de norm die de vliegvuurbestendigheid van een dak bepaalt. Elk dak moet volgens deze norm
weerstand kunnen bieden aan vliegvuur, dat ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld bij een brand in een
naastgelegen pand! Voldoet een dakbedekking niet aan deze norm, dan kan de dakbedekking in veel gevallen
niet worden toegepast voor Nederlandse bouwwerken.
Als een dakbedekking niet voldoet, dan wordt alleen het systeem “losliggend onder ballast” opgenomen als
standaard in het KOMO certificaat. Andere systemen zijn dan conform het KOMO certificaat niet toegestaan!!
Test vliegvuurbestendigheid HERTALAN® EPDM folie
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1- Testopbouw voor vliegvuurproef
2- Aansteken van de korf
3- Materiaal brand max. 30 minuten
4- De brandschade moet na deze 30 minuten zichtbaar binnen de belijning blijven

Als eerste Europese producent van EPDM folies ooit, biedt HERTALAN® al vijf decennia toonaangevende
kwaliteit. Juist in deze situaties speelt onze kennis en ervaring een grote rol. Het is HERTALAN® dan ook gelukt
om per 1 februari 2008 volledig KOMO gecertificeerd te zijn voor alle in Nederland geldende daksystemen.
Hiermee is HERTALAN® de eerste producent van EPDM folie die conform de huidige Nederlandse wet- en
regelgeving een vliegvuurbestendige EPDM dakbaan en dakmembranen kan leveren: HERTALAN® EASY WELD
en HERTALAN® EASY COVER FR.
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