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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 november 2005

tot wijziging van Beschikking 2001/671/EG tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de

buitenzijde

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4437)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/823/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, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Beschikking 2001/671/EG van de Commissie van
21 augustus 2001 tot uitvoering van Richtlijn
89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling
van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een
brand vanaf de buitenzijde (2) werd een indelingssysteem
vastgesteld voor het gedrag van daken en dakbedekkin-
gen bij een brand vanaf de buitenzijde.

(2) Naar aanleiding van een herziening moeten bijkomende
klassen worden ingevoerd om tegemoet te komen aan de
regelgevingsbehoeften van Ierland en het Verenigd Ko-
ninkrijk.

(3) Beschikking 2001/671/EG moet derhalve dienovereen-
komstig worden gewijzigd.

(4) 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 bijlage bij Beschikking 2001/671/EG wordt gewijzigd over-
eenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 november 2005.

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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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 L 235 van 4.9.2001, blz. 20.



BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 2001/671/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) Onder „PREAMBULE” worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de eerste alinea wordt vervangen door „ENV 1187:2002 en latere versies van deze norm moeten worden gebruikt.
De latere versies bevatten onder meer nieuwe herziene versies/wijzigingen van de ENV- of de EN-versie van deze
norm”;

b) in de tweede alinea wordt de verwijzing naar CR 1187:2001 vervangen door „ENV 1187:2002” en in de tweede
zin wordt het woord „drie” vervangen door „vier”.

2) Onder „SYMBOLEN” worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de eerste regel wordt het woord „drie” vervangen door „vier”;

b) alle verwijzingen naar „CR 1187:2001” worden vervangen door „ENV 1187:2002”;

c) „— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4) waarbij t4 = vliegvuur + wind + extra stralingswarmte” wordt ingevoegd na
de regel met CR 1187:2001 test 3.

3) In de tabel worden de volgende rijen toegevoegd:

Testmethode Klasse Indelingscriteria

„ENV 1187:2002 test 4 BROOF (t4) Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

— Geen penetratie van het daksysteem binnen 1 uur

— Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam,
branden de proefstukken gedurende < 5 min.

— Vlamuitbreiding tijdens de voorproef < 0,38 m in de hele
brandzone

CROOF (t4) Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

— Geen penetratie van het daksysteem binnen 30 min.

— Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam,
branden de proefstukken gedurende < 5 min.

— Vlamuitbreiding tijdens de voorproef < 0,38 m in de hele
brandzone

DROOF (t4) Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

— Penetratie van het daksysteem binnen 30 min., maar niet tij-
dens de voorafgaande vlamproef

— Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam,
branden de proefstukken gedurende < 5 min.

— Vlamuitbreiding tijdens de voorproef < 0,38 m in de hele
brandzone

EROOF (t4) Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

— Penetratie van het daksysteem binnen 30 min., maar niet tij-
dens de voorafgaande vlamproef

— Vlamuitbreiding is ongecontroleerd

FROOF (t4) Geen prestatie bepaald

* De aandacht dient te worden gevestigd op het druipen van de onderkant van het proefstuk, mechanische breuken en
de vorming van brandgaten, door een suffix „x” aan de aanduiding toe te voegen om aan te geven dat één of meer
van deze verschijnselen tijdens de proef werden vastgesteld. Afhankelijk van de helling van het product tijdens de
proef, moeten daarnaast de letters EXT.F worden toegevoegd als aanduiding voor „plat of horizontaal” en EXT.S als
aanduiding voor „hellend”.”
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