
COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2005

tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde
producten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2925)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/610/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de
bouw bestemde producten (1), en met name op artikel 20,
lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 89/106/EEG is geregeld dat het, teneinde
rekening te houden met de verschillende op nationaal,
regionaal of lokaal vlak bestaande beschermingsniveaus
voor bouwwerken, noodzakelijk kan zijn ten aanzien van
ieder fundamenteel voorschrift klassen van materiaalge-
drag vast te stellen in de basisdocumenten. Deze docu-
menten zijn in de vorm van een mededeling van de
Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn
89/106/EEG van de Raad (2) gepubliceerd.

(2) Met betrekking tot het fundamentele voorschrift „brand-
veiligheid” noemt basisdocument nr. 2 een aantal onder-
ling samenhangende maatregelen die tezamen de brand-
veiligheidsstrategie vaststellen, welke in de lidstaten op
verschillende wijze kan worden uitgewerkt.

(3) Eén van die maatregelen die in basisdocument nr. 2
worden genoemd, is het beperken van het ontstaan en
de verspreiding van brand en rook op een bepaalde
plaats, door de kans dat voor de bouw bestemde produc-
ten bijdragen tot de volledige ontwikkeling van een
brand, te verkleinen.

(4) Het niveau van die beperking kan slechts worden uitge-
drukt als een bepaald materiaalgedrag bij brand van de
producten in hun uiteindelijke toepassing.

(5) Bij wijze van harmoniserende oplossing werd een klas-
senindeling vastgesteld bij Beschikking 2000/147/EG van
de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van
voor de bouw bestemde producten in klassen van mate-
riaalgedrag bij brand betreft (3).

(6) Voor bepaalde voor de bouw bestemde producten dient
de klassenindeling van Beschikking 2000/147/EG te wor-
den toegepast.

(7) Het materiaalgedrag bij brand van veel voor de bouw
bestemde producten en/of materialen die zijn opge-
nomen in de klassenindeling van Beschikking
2000/147/EG, is duidelijk vastgesteld en is bij de voor
brand bevoegde regelgevende instanties in de lidstaten
voldoende bekend, zodat zij op dit specifieke gedragsken-
merk niet hoeven te worden getest.

(8) De producten zijn in relatie tot de uiteindelijke toepas-
sing ervan beoordeeld, indien toepasselijk.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over-
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De voor de bouw bestemde producten en/of materialen die aan
alle eisen van het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand”
voldoen zonder verdere tests te moeten ondergaan, zijn vermeld
in de bijlage.
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(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening EG nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2) PB C 62 van 28.2.1994, blz. 1.
(3) PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij

Beschikking 2003/632/EG (PB L 220 van 3.9.2003, blz. 5).



Artikel 2

De specifieke klassen van de in Beschikking 2000/147/EG vastgestelde indeling naar materiaalgedrag bij
brand die op de verschillende voor de bouw bestemde producten en/of materialen van toepassing zijn, zijn
vermeld in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2005.

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter
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BIJLAGE

In de tabellen in deze bijlage zijn de voor de bouw bestemde producten en/of materialen opgenomen die, zonder verdere
tests te moeten ondergaan, aan alle eisen van het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand” voldoen.

Tabel 1

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR GLULAM (1)

Materiaal Productbeschrijving

Minimale gemid-
delde dicht-
heid (2)
(kg/m3)

Minimale totale
dikte
(mm)

Klasse (3)

Glulam Gelijmde gelamelleerde houtproducten
overeenkomstig EN 14080.

380 40 D-s2, d0

(1) Geldt voor alle soorten en lijmen die onder de productnorm vallen.
(2) Vastgesteld overeenkomstig EN 13238.
(3) De klasse is vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 2

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR LAMINAATVLOEREN

Type vloerbedek-
king (1) Productbeschrijving

Minimale dicht-
heid

(kg/m3)

Minimale totale
dikte
(mm)

Klasse (2)
vloermateriaal

Laminaatvloeren Laminaatvloeren vervaardigd overeenkom-
stig EN 13329:2000

800 6,5 EFL

(1) Vloerbedekking los gelegd op een ondervloer op basis van hout ≥ D-s2, d0, of een ondervloer van klasse A2-s1, d0.
(2) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 3

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR VEERKRACHTIGE VLOERBEDEKKINGEN

Type vloerbedekking (1) EN-
productnorm

Minimum-
massa
(g/m2)

Maximum-
massa
(g/m2)

Minimale
totale
dikte
(mm)

Klasse (2)
vloer-

materiaal

Eenkleurig en gedessineerd linoleum EN 548 2 300 4 900 2 EFL

Homogene en heterogene vloerbedekkingen van pvc EN 649 2 300 3 900 1,5 EFL

Vloerbedekkingen van pvc met schuimstoflaag EN 651 1 700 5 400 2 EFL

Vloerbedekkingen van pvc met een op kurk gebaseerde
ruglaag

EN 652 3 400 3 700 3,2 EFL

Verende vloerbedekkingen van pvc EN 653 1 000 2 800 1,1 EFL

Semi-flexibele tegels van pvc EN 654 4 200 5 000 2 EFL

Linoleum met een kurkment rug EN 687 2 900 5 300 2,5 EFL

Homogene en heterogene gladde rubbervloerbedekkin-
gen met schuimrug

EN 1816 3 400 4 300 4 EFL

Homogene en heterogene gladde rubbervloerbedekkin-
gen

EN 1817 3 000 6 000 1,8 EFL

Homogene en heterogene, geprofileerde rubbervloerbe-
dekkingen

EN 12199 4 600 6 700 2,5 EFL

(1) Vloerbedekking los gelegd op een ondervloer op basis van hout ≥ D-s2, d0, of een ondervloer van klasse A2-s1, d0.
(2) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.
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Tabel 4

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN

Type vloerbedekking (1) EN-
productnorm

Klasse (2)
vloermateriaal

Kamerbreed tapijt met pool en tapijttegels met pool, niet-brandvertragend, machinaal
vervaardigd (3)

EN 1307 EFL

Doorgestikte textiele vloerbedekkingen zonder pool, niet-brandvertragend (3) EN 1470 EFL

Doorgestikte textiele vloerbedekkingen met pool, niet-brandvertragend (3) EN 13297 EFL

(1) Vloerbedekking verlijmd of los gelegd op een ondervloer van klasse A2-s1, d0.
(2) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.
(3) Textiele vloerbedekkingen met een totale massa van maximaa 4 800 g/m2 en een minimale poolhoogte van 1,8 mm (ISO 1766) en:

— een oppervlak van 100 % wol;
— een oppervlak van 80 % wol of meer — 20 % polyamide of minder;
— een oppervlak van 80 % wol of meer — 20 % polyamide/polyester of minder;
— een oppervlak van 100 % polyamide;
— een oppervlak van 100 % polypropyleen en indien met rug van SBR-schuim, een totale massa van > 780 g/m2. Alle polypropy-

leentapijten met andere schuimrug zijn uitgesloten.
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