
Afvoegen niet nodig
onderzoek nBvg

Het Afvoegen vAn rAndAfsluitingen ten BeHoeve vAn BrAndwerend-

Heidseisen is niet nodig. dAt is de conclusie vAn een onderzoek 

dAt de werkgroep tecHniek vAn de nederlAndse BrAncHevereniging 

gips (nBvg) Heeft lAten uitvoeren door onderzoeksBureAu efectis. 

Hiermee is een Antwoord gevonden op veel vrAgen uit de mArkt.

wilBert leistrA

Onderzoek wijst uit dat het voegen van randafsluitingen ten behoeve van brandwerendheidseisen niet nodig is. (Foto en illustraties: NBVG)
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Boven- en onderaansluiting variant 1.

Zijaansluiting variant 1.
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Moet ik de randafsluiting nu wel of niet afvoe-
gen? Moet het plaatoppervlak boven een sy-
steemplafond ook worden afgevoegd om aan de 
brandwerendheidseisen te voldoen? Dergelijke 
vragen komen bijna wekelijks binnen bij de Ne-
derlandse BrancheVereniging Gips (NBVG). “En 
het levert vaak conflicten op over de betaling. Is 
het nu wel of geen meerwerk, dergelijke discus-
sies spelen”, legt Frans de Bondt uit. De Bondt, 
productspecialist Droge Afbouwsystemen bij 
Knauf, vormt samen met Wouter Toonder (Tech-
nical Manager Benelux bij Siniat) en Herbert Hof-
stad (technisch adviseur bij Saint-Gobain Gyproc) 
de technische commissie van de NBVG. “Geza-
menlijk proberen wij oplossingen aan te dragen 
voor technische problemen die in de markt spe-
len”, aldus De Bondt.
Bij de leden van de technische commissie van de 

NBVG bestond allang het vermoeden dat het 
open laten van de randen geen invloed zou heb-
ben op de brandwerendheid. Daarom besloot de 
commissie om een onderzoek uit te laten voeren 
door Efectis Nederland uit Bleiswijk. “Voor de 
test heeft de werkgroep techniek samen met 
Efectis gekozen voor een ongeïsoleerde 100 mm 
dikke wand met dubbele 12,5 mm dikke bepla-
ting type A met diverse randafsluitingen”, vertelt 
Toonder.  “De bovenaansluiting is uitgevoerd in 
twee varianten: 5 mm open zonder vulling en 5 
mm open voorzien van een niet-brandwerende 
elastische kit. De onderaansluiting is uitgevoerd 
in twee varianten: 10 mm open en afgedekt met 
een vuren houten plint van 12 x 55 mm en 10 
mm open zonder plint of opvulling. Tenslotte is 
ook de zijaansluiting uitgevoerd in twee varian-
ten: stotend gemonteerd zonder voegafwerking 
en 5 mm open zonder opvulling. Daarnaast is in 
de test onderzocht wat de invloed is op de brand-
werendheid van het niet voegen van de AK-na-
den en de schroefkoppen.” 
Mede-commissielid Hofstad vertelt wat de crite-
ria waren die Efectis Nederland heeft gehanteerd: 
“Gemeten zijn de vlamdichtheid, de thermische 
isolatie en de warmtestraling. Het eerste criteri-
um heeft te maken met de eis dat er in de platen 
geen openingen mogen ontstaan door de vlam-
men. Het tweede criterium stelt de eis dat bij 
brand de temperatuurstijging aan de koude kant 
beperkt blijft tot 140 °C gemiddeld en/of 180 °C 
maximaal. Het criterium warmtestraling ten 
slotte stelt als eis dat de straling die van de niet 
belaste wandzijde afkomt maximaal 15 kW/m2 
is, gemeten op 1 m afstand van de constructie.”

resultAten

De resultaten van de test wijzen uit dat er vrijwel 
geen verschil is tussen beide eerstgenoemde cri-
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open naden bij brand beneden de gestelde ei-
sen”, legt hij uit.  De test naar de effecten van het 
wel en niet afvoegen van de AK-naden en de 
schroefkoppen op de brandwerendheid leverde 
het volgende op: ‘de AK-naden en de schroefkop-
pen moeten worden gevoegd bij toepassing van 
type A (EN520) platen, het kan achterwege blij-
ven als één of beide gipsplaten van het type DF 
is of als er glas- of steenwol is toegepast in het 
skelet’, valt in het rapport van Efectis Nederland 
te lezen. De leden van de technische commissie 
zijn zeer tevreden met de resultaten van het on-
derzoek. “We hebben nu het bewijs in handen 
van wat we al langer vermoeden. Het onderzoek 
is verricht volgens de huidige Europese normen, 
we zijn dus goed voorbereid op de toekomst”, 
besluit De Bondt.

Boven- en onderaansluiting variant 2.

teria. De niet afgevoegde randafsluitingen heb-
ben een vlamdichtheid en thermische isolatie van 
minstens 60 minuten. “Deze resultaten wijzen uit 
dat bij EI30 en EI60 wanden de randafsluitingen 
niet gevoegd hoeven te worden om de gevraag-
de brandwerendheid te behalen. De open voeg 
aan de boven- en zijkant mag 5 mm zijn, aan de 
onderzijde mag de voeg 10 mm open zijn”, con-
cludeert Toonder. Zijn collega Hofstad vult aan: 
“Dit betekent dus dat in situaties waar kit vereist 
is vanwege akoestische  en/of esthetische eisen 
er geen brandwerende kit meer gebruikt hoeft te 
worden. De vereiste brandwerendheid kan ook 
met een standaard acrylaatkit worden behaald.”
De Bondt heeft een mogelijke bouwfysische ver-
klaring voor de resultaten. “Gips heeft van zich-
zelf een koelende werking. Bij verhitting komt 
namelijk water vrij uit de gipskristallen. Hierdoor 
blijft de gemiddelde temperatuurstijging bij de 

nBvg
De Nederlandse BrancheVereniging Gips werd op-
gericht in 1995 en verenigt de fabrikanten van 
gipsproducten voor de Nederlandse markt voor 
Bouwmaterialen. Dit zijn de platenfabrikanten 
Knauf uit Utrecht, Siniat uit Delfzijl en Saint-Gobain 
Gyproc uit Vianen en Anhydritec uit Geertruiden-
berg, fabrikant van Gyvlon gietvloeren. Het hoofd-
doel van de branchevereniging is het bevorderen 
van de gipstoepassing in de bouw, waarbij het be-
wustzijn samen te werken voor de toepassing van 
een buitengewoon gezond en veilig bouwmateriaal 
centraal staat. De verschillende commissies van de 
NBVG, zoals de technische commissie en de milieu-
commissie, laten regelmatig onderzoek verrichten 
naar zaken die in de markt spelen. Ook worden 
publicaties uitgebracht over het bouwmateriaal 
gips en de toepassingen. De NBVG werkt samen 
met andere verenigingen en organisaties in den 
lande en is aangesloten bij de NVTB en de Euro-
pese branchevereniging EuroGypsum.


