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(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 oktober 1996

tot vaststelling van de lijst van produkten die behoren tot de klassen A „geen
bijdrage tot de brand" van Beschikking 94/61 1/EG ter uitvoering van artikel 20
van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde produkten

(Voor de EER relevante tekst)

(96/603/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/ 106/EEG van de Raad van 21
december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid
staten inzake voor de bouw bestemde produkten ('), zoals
gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (2),
Gelet op Beschikking 94/61 1 /EG van de Commissie van
9 september 1994 ter uitvoering van artikel 20 van Richt
lijn 89/ 106/EEG inzake voor de bouw bestemde
produkten (3), inzonderheid op artikel 1 , lid 1 ,

Overwegende dat artikel 3 , lid 2, van Richtlijn 89/ 106/
EEG bepaalt, dat teneinde rekening te houden met
verschillen ten aanzien van de beschermingsniveaus voor
bouwwerken, die mogelijkerwijs op nationaal, regionaal of
lokaal vlak bestaan , voor ieder fundamenteel voorschrift
in de basisdocumenten en de technische specificaties
klassen kunnen worden vasgesteld;

Overwegende dat punt 4.2.1 van basisdocument nr. 2
„Brandveiligheid", genoemd in de mededeling van de
Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn
89/ 106/EEG van de Raad (4), de noodzaak om verschil
lende niveaus voor het van fundamentele voorschrift vast
te stellen , motiveert op grond van het type, het gebruik en
de plaats van de bouwwerken , de indeling ervan en de
beschikbaarheid van noodvoorzieningen;

Overwegende dat punt 2.2 van basisdocument nr. 2 een
aantal onderling samenhangende maatregelen opsomt
met het oog op de naleving van het fundamentele voor
schrift „brandveiligheid", die tezamen bijdragen tot de
vaststelling van een brandveiligheidsstrategie die in de
Lid-Staten op verschillende wijzen kan worden ontwik
keld;

Overwegende dat volgens punt 4.2.3.3 van basisdocument
nr. 2 één van deze maatregelen van de Lid-Staten bestaat
in de beperking van de ontwikkeling en de verspreiding
van brand en rook in de ruimte waar de brand is ontstaan
(of op een bepaalde plaats) door te voorkomen dat bouw
produkten tot de volledige ontwikkeling van een brand
bijdragen;

Overwegende dat de vaststelling van klassen van het
fundamentele voorschrift gedeeltelijk afhangt van het
niveau van een dergelijke beperking;

Overwegende dat het niveau van deze beperking slechts
kan worden uitgedrukt als een bepaald brandprestatieni
veau van de produkten in de eindgebruik toestand daar
van ;

Overwegende dat punt 4.3.1.1 van basisdocument nr. 2
aangeeft dat om de brandprestatie van produkten te
kunnen beoordelen een geharmoniseerde oplossing zal
worden uitgewerkt, die kan worden gebruikt bij proeven
op ware grootte of laboratoriumschaal die gecorreleerd
zijn met relevante scenario's van werkelijke branden;

Overwegende dat deze oplossing een indeling in klassen
meebrengt, die niet zijn opgenomen in het basisdocu
ment, maar zijn vastgesteld in Beschikking 94/61 1 /EG;

(') PB nr. L 40 van 11 . 2. 1989, blz . 12.
O PB nr. L 220 van 30 . 8 . 1993, blz . 1 .
(3) PB nr. L 241 van 16 . 9 . 1994, blz . 25 .
b) PB nr. C 62 van 28 . 2. 1994 , blz . 1 .
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hun lage brandbaarheidsniveau en afhankelijk van de ook
in die bijlage gestelde voorwaarden, ingedeeld in de
klassen A („Geen bijdrage tot de brand"), zoals bedoeld in
de tabellen 1 en 2 van de bijlage bij Beschikking 94/611 /
EG.

Voor deze indeling behoeft de brandbestendigheid van
deze materialen en de daarvan vervaardigde produkten
niet te worden getest .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Overwegende dat in de klassenindeling in Beschikking
94/611 /EG de groep „geen bijdrage tot de brand" is vast
gesteld om produkten te omvatten, die niet op hun
brandprestatie behoeven te worden getest en waarnaar in
de tabellen 1 en 2 wordt verwezen als klasse A en voorts
in tabel 1 als „lijst van onbrandbare produkten".
Overwegende dat artikel 20 , lid 2, van Richtlijn 89/ 106/
EEG de procedure voorschrijft voor de vaststelling van de
nodige bepalingen voor de vastlegging van klassen van
voorschriften voor zover deze niet in de basisdocumenten
zijn opgenomen;

Overwegende dat de in deze Beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde materialen
en de daarvan vervaardigde produkten worden, gelet op

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1996 .

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Materialen die zonder test behoren tot de brandbestendigheidsklassen A van Beschikking
94/611/EG

Algemene opmerkingen

Om zonder test voor de klassen A in aanmerking te komen, dienen de produkten uitsluitend te zijn vervaar
digd van één of meer van de volgende materialen . Produkten die vervaardigd zijn door het aan elkaar lijmen
van één of meer van de volgende materialen behoren zonder test tot de klassen A mits de lijm niet meer
uitmaakt dan 0,1 gewichts- of volumepercent (de laagste waarde is van toepassing).

Produkten in paneelvorm (bij voorbeeld isolatiemateriaal) met één of meer organische lagen of produkten
met een organisch materiaal dat niet homogeen verdeeld is zijn (met uitzondering van lijm) van de lijst
uitgesloten.

Produkten die zijn vervaardigd door het bekleden van één van de volgende materialen met een anorganische
laag (bijvoorbeeld beklede metaalprodukten) kunnen ook zonder test in klasse A worden ingedeeld.
Geen van de materialen in de tabel mag meer dan 1,0 gewichts- of volumepercent bevatten (de kleinste
waarde is van toepassing) van een homogeen verdeeld organisch materiaal .

Materiaal Opmerking

Geëxpandeerde klei

Geëxpandeerd perliet

Geëxpandeerd vermiculiet

Minerale wol

Schuimglas

Beton hiertoe behoren ook voorgemengd beton en
prefab-gewapende en voorgespannen produkten

Beton met toeslagstoffen (dichte en lichtgewicht
minerale toeslagstoffen , exclusief geïntegreerde
thermische isolatie)

Kan toevoegingen en toeslagmiddelen bevatten
(bv. vliegas), pigmentstoffen en ander materialen .
Hiertoe behoren prefab-elementen

Cellenbeton Elementen gefabriceerd met hydraulische bind
middelen zoals cement en/of kalk, in combinatie
met fijne materialen (kiezelhoudende materialen ,
vliegas , hoogovenslak) en schuimmakende materi
alen . Hiertoe behoren prefab-elementen

Vezelcement

Cement

Kalk

Hoogovenslak/vliegas in poedervorm (PFA)

Minerale toeslagstoffen

Ijzer, staal en roestvrij staal Niet in fijn verdeelde vorm

Koper en koperlegeringen Niet in fijn verdeelde vorm
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Materiaal Opmerking

Zink en zinklegeringen Niet in fijn verdeelde vorm

Aluminium en aluminiumlegeringen Niet in fijn verdeelde vorm

Lood Niet in fijn verdeelde vorm

Gips en pleistermaterialen op gipsbasis Hiertoe kunnen toeslagstoffen behoren (verhar
dingsvertragers , vulstoffen , vezels , pigmentstoffen ,
gehydrateerde kalk, lucht- en waterbindende
stoffen en weekmakers), dichte toeslagstoffen (bv.
natuurlijk of verpulverd zand) of lichtgewicht
toeslagstoffen (zoals perliet of vermiculiet)

Mortel met anorganische bindmiddelen Berapings/pleistermortels en mortels voor estrik
vloeren met een of meer anorganische bindmid
delen bv. cement, kalk, metselspecie en gips

Elementen van klei Elementen van klei en andere kleihoudende mate
rialen met of zonder zand, brandstof of andere
additieven . Hiertoe behoren bakstenen , tegels,
straattegels en vuurvaste elementen (bv. voeringen
voor schoorstenen)

Kalkzandsteen Elementen gemaakt van een mengsel van kalk en
natuurlijk kiezelhoudend materiaal (zand, kiezel
houdende grind of rots of mengsels daarvan).
Hiertoe kunnen pigmentstoffen behoren

Produkten van natuursteen en lei Een bewerkt of onbewerkt element van natuur
steen (magmatisch , sedimentair of metamorfisch
gesteente) of lei

Gipselementen Hiertoe behoren blokken of andere elementen van
calciumsulfaat en water waarin vezels , vulstoffen ,
toeslagstoffen en andere stoffen kunnen behoren
en die met pigmentstoffen zijn gekleurd

Terrazo Hiertoe behoren prefab-betonnen terrazotegels en
in het werk gemaakte vloeren

Glas Hiertoe behoren warmte-gehard, chemisch
versterkt, gelamineerd en draadglas

Glaskeramiek Glaskeramiek bestaande uit kristallijn materiaal of
een restglasfase

Keramiek Hiertoe behoren met samengeperst poeder
vervaardigde of geëxtrudeerde produkten, al dan
niet geglazuurd


