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In opdracht van Attema BV te Gorinchem heeft Efectis Nederland de classificatie toegekend 
van een brandwerende kabeldoorvoer ‘LS90’ en een brandwerende buisdoorvoer ‘RS90’ van 
Kaiser GmbH & Co. KG. 
 
De brandwerendheid is vastgesteld volgens EN 13501-2:2016. Details en resultaten zijn 
weergegeven in Efectis rapport 2019-Efectis-R000673 
 
Enkele kenmerkende gegevens van de constructies zijn als volgt: 
 
De brandwerende kabeldoorvoer ‘LS90’ en de brandwerende buisdoorvoer ‘RS90’ zijn getest in 
een flexibele wandconstructie, met de volgende opbouw: 
 

• Afmeting  ondersteuningsconstructie (flexibele wand) 5 x 3 m (b x h) en dikte 100 mm. 
• Wand is opgebouwd volgens de EI 90 opbouw conform DIN EN 1366-3 en DIN EN 

1363-1, bestaande uit een metalen constructie met 2 x 12,5 mm gipsplaat type GKF en 
minerale wol isolatie.  

• Flexibele wandconstructie was aan de onderzijde op een ca. 1 m hoge plint van 24 cm 
dik cellenbetonsteen geplaatst. 

 
De brandwerende kabeldoorvoer ‘LS90’ en de brandwerende buisdoorvoer ‘RS90’ zijn getest 
als enkele doorvoering en als groep van 3 doorvoeringen samen als afdichting voor 
elektrotechnische installaties. 
 
 
Classificatie volgens EN 13501-2:2016 
In classificatierapport 2019-Efectis-R000673 is beschreven dat met inachtneming van de hierna 
weergegeven voorwaarden en toepassingsgebied een classificatie is gegeven van:    

Brandwerende kabeldoorvoer ‘LS90’ in een flexibele wand 

Bezetting brandwerende kabeldoorvoer  Classificatie 

NYM 5 x 2,52 *, zonder isolatie, 
NYM 5 x 2,52 *, of  
F-kabel ** 

EI 90 

* = XmvK/YmvK installatiekabel 
** = Telecommunicatiekabel 

Brandwerende buisdoorvoer ‘RS90’ in een flexibele wand  

Bezetting brandwerende buisdoorvoer  Classificatie 

EIB Ø 25 mm leeg 
EIB Ø 25 mm met NYM 5 x 2,52 * of 
EIB Ø 25 mm met NYM 5 x 2,52 *, zonder isolatie 

EI 90 

* = XmvK/YmvK installatiekabel 
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Voorwaarden en toepassingsgebied 
 

 De testresultaten zijn alleen van toepassing op doorvoeringen in de oriëntatie waarin 
deze zijn getest. 

 
 De testresultaten zijn geldig voor alle flexibele wandconstructies genoemd in EN 1366-

3:2009 met dezelfde brandwerendheidclassificatie, op voorwaarde dat: 
• de constructie is geclassificeerd op basis van EN 13501-2; 
• de constructie een totale dikte heeft die niet minder is dan de minimale dikte van 

het bereik in tabel 3 van EN 1366-3 voor de standaard flexibele wand gebruikt in de 
test (100 mm). Deze regel is niet van toepassing voor afdichtingen gepositioneerd 
in een ondersteuningsconstructie, tenzij de lengte van de afdichting met gelijke 
hoeveelheid toeneemt en de afstand vanaf de buitenzijde van de 
ondersteuningsconstructie aan beide zijden gelijk blijft. 

• bij het testen van een afdichting in de wand waarbij isolatie in de wand zat, moet in 
de praktijk een omkadering worden gebruikt. Deze omkadering en de gipsplaten in 
de sparing moeten worden gemaakt van hetzelfde type studs en gipsplaten als van 
de wand die in de praktijk wordt gemaakt. De dikte van de gipsplaten in de sparing 
moet minimaal 12,5 mm bedragen. Deze regel is niet van toepassing wanneer de 
isolatie was verwijderd rondom de doorvoering.  

• het aantal lagen beplating en de totale dikte van de beplatingslagen gelijk is aan of 
groter is dan getest; 

• de flexibele wandconstructie met houten balken is opgebouwd met minimaal 
hetzelfde aantal lagen als in tabel 3, geen enkel deel van de doorvoering zich 
dichter dan 100 mm bij een balk bevindt, de spouw tussen de doorvoering en de 
balk is afgedicht en de spouw tussen de doorvoering en de balk minimaal 100 mm 
isolatie klasse A1 of A2 volgens EN 13501-1 bevat. 

 
 Een omkadering is onderdeel van de afdichting van de doorvoering. Tests zonder 

omkadering dekken toepassingen met omkadering, maar niet andersom. 
 

 Onder een standaard flexibele wandconstructie wordt niet verstaan een constructie met 
sandwichpanelen of een flexibele wand waarbij de gipsplaten niet aan beide zijden de 
studs bedekt (schachtwand). Doorvoeringen in dergelijke constructies moeten 
afzonderlijk worden getest. 

 
 De testresultaten zijn van toepassing op betonnen of gemetselde elementen met een 

totale dikte gelijk aan of groter dan de geteste elementen (100 mm). Dit geldt niet als de 
afdichtingen zijn geplaatst in een ondersteuningsconstructie, tenzij de lengte van de 
afdichting met gelijke hoeveelheid toeneemt en de afstand vanaf de buitenzijde van de 
ondersteuningsconstructie aan beide zijden gelijk blijft. 
 

 De regels van het direct toepassingsgebied zijn van toepassing op de nominale 
afmetingen van de doorvoeringen. 
 

 De afstand van  de oppervlakte van de scheidingsconstructie tot de dichtstbijzijnde 
ondersteuning van de doorvoering moet zijn zoals getest of kleiner.   
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