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1 Doel en draagwijdte van de Technische 

Goedkeuring 

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling 

van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de 

BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperatoren, ISIB 

en ANPI, voor de in deze technische goedkeuring vermelde 

toepassing. 

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het 

goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de 

identificatie van de relevante eigenschappen van het product in 

functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of 

verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de 

betrouwbaarheid van de productie. 

De Technische Goedkeuring heeft een hoog 

betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de 

controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan 

de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de 

Goedkeuringshouder. 

De Goedkeuringshouder moet de onderzoeksresultaten, 

opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij 

het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb 

of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven 

ondernemen indien de Goedkeuringshouder dit niet of niet 

voldoende uit eigen beweging doen. 

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de 

overeenkomstigheid van het product met de Technische 

Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de 

aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de 

overeenstemming van de uitgevoerde werken met de 

bepalingen van het bestek. 

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van 

specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de 

bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van 

grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor 

enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven 

door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de 

architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, 

gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. 

In overeenstemming met de norm NBN 713-020 - addendum 1 

"Weerstand tegen brand van bouwelementen" en de 

Eengemaakte technische specificaties STS 53.1 (Uitgave 2006) 

"Deuren" worden met "deuren" bouwelementen bedoeld die 

samengesteld zijn uit één of meer vleugels, hun omlijsting, en hun 

verbinding aan de ruwbouw, eventueel een bovenraam of 

andere vaste gedeelten, alsook de ophangings-, sluitings- en 

werkingsonderdelen. 

De weerstand tegen brand van de deuren wordt bepaald op basis 

van resultaten van proeven verricht volgens de norm NBN 713-020 

"Weerstand tegen brand van bouwelementen" - uitgave 1968 - en 

Addendum 1 aan deze norm - uitgave 1982 of NBN EN 1634-1 - 

uitgave 2008. De toekenning van het BENOR-merk is gebaseerd op 

het geheel van de proefverslagen samen met de mogelijke 

interpolaties en extrapolaties en niet alleen op basis van elk 

proefverslag afzonderlijk. 

De aanwezigheid van het BENOR/ATG-merk op een deur 

bevestigt dat de in de hierna volgende beschrijving opgenomen 

elementen, indien beproefd volgens NBN 713-020 of NBN EN 1634-

1, de op het BENOR/ATG-label aangeduide brandweerstand 

zullen vertonen in de volgende voorwaarden: 

− naleving van de procedure opgesteld in uitvoering van 

het Algemeen reglement en van het Bijzonder 

Gebruiksen Controle-Reglement van het BENOR/ATG-

merk in de sector van de passieve brandbescherming; 
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− naleving van de bij de deur geleverde 

plaatsingsvoorschriften, opgenomen in § 6 van 

onderhavige goedkeuring. Te dien einde dient elke 

levering van BENOR/ATG-deuren vergezeld te zijn van 

een exemplaar van onderhavige goedkeuring met 

plaatsingsvoorschriften. 

De duurzaamheid, de gebruiksgeschiktheid en de veiligheid van 

de deuren worden onderzocht op basis van resultaten van 

proeven verricht volgens de Eengemaakte Technische 

Specificaties STS 53.1 "Deuren" (uitgave 2006). 

De technische goedkeuring wordt afgeleverd door de BUtgb vzw. 

De machtiging tot gebruik van het BENOR/ATG-merk wordt 

verleend door BOSEC en is afhankelijk van de uitvoering in de 

fabriek van een doorlopende fabricatiecontrole en van 

periodieke externe controles uitgevoerd door een afgevaardigde 

van de door BOSEC aangeduide inspectieinstelling op de in de 

fabriek vervaardigde elementen. 

Teneinde voldoende zekerheid te hebben omtrent een correcte 

plaatsing van de brandwerende deur, is het aan te bevelen de 

deuren te laten plaatsen door plaatsers gecertificeerd door een 

hiertoe geaccrediteerd organisme, zoals ISIB. Dergelijke 

certificatie wordt afgeleverd op basis van een opleiding en een 

praktische proef, waarin het correct lezen en toepassen van de 

plaatsingsvoorschriften wordt geëvalueerd. 

Door het aanbrengen van het ISIB-label, d.i. een transparant 

plaatje met de vermelding van het certificatienummer van de 

plaatser van onderstaande vorm (diameter: 22 mm), dat bovenop 

het BENOR/ATG-label wordt aangebracht, en het afleveren van 

een plaatsingsattest, verzekert de gecertificeerde plaatser dat de 

plaatsing van het deurgeheel conform § 6 van deze goedkeuring 

werd uitgevoerd en neemt deze laatste hiervoor ook de 

verantwoordelijkheid. 

 

Door het aanbrengen van dit label, onderwerpt de 

gecertificeerde plaatser zich aan een periodieke controle 

uitgevoerd door het certificatie-organisme. 

2 Voorwerp 

2.1 Toepassingsdomein 

Brandwerende beglaasde metalen draaideuren JANSEN 

JANISOL 2: 

− met een weerstand tegen brand van een half uur 

(Rf ½ h), bepaald op basis van onderstaande 

proefverslagen: 

Beproevingsverslagen 

WFRGent nv (voorheen Laboratorium voor Aanwending der 

Brandstoffen en Warmte-Overdracht-Universiteit Gent) 

8521, 8593, 9067, 11568B, 12342, 11560, 12613 

I.S.I.B. Gent 

Technisch advies 2003-G-022 

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (Fr) 

CTICM 95-V-530, CTICM 97-A-455, CTICM 95-V-388, CTICM 01-A –

398 onderbouwd door CTICM 00-V-216, CTICM 01-V-049 01-V-

388, 07-V-433 

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 

EMPA 840 668-9 

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (D) 

IBMB 3223/9210, IBMB 3655/3430, IBMB 3681/3656, IBMB 

3850/1564, IBMB 3635/9504 

Bauaufsichtlich anerkannte Prüf- Überwachungs- und 

Zertifizierungsstelle (D) 

Ift Rosenheim 271 28101, 271 32521, 271 37039, 271 38192, 271 

38193, 11-000423, 11-000863-Pr01, 12-003306-PR01, 12-003307-

PR01 

Deutsches Institut für Bautechnik (D) 

Z-19.14-589 & Z-6.14-1450 

Efectis FR 

09-V-296, 11-V-653, EFR-18-V-000966 Rev.1 

 

− behorend tot volgende categorieën: 

• enkele beglaasde metalen draaideuren met 

metalen omlijsting, met of zonder beglaasd 

bovenpaneel en/of zijpaneel; 

• dubbele beglaasde metalen draaideuren met 

metalen omlijsting, met of zonder beglaasd 

bovenpaneel en/of zijpaneel; 

− waarvan de prestaties volgens STS 53.1 werden bepaald 

op basis van onderstaande beproevingsverslagen: 

Beproevingsverslagen 

Testcentrum voor Gevelelementen – Universiteit Gent 

808/0054 

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (Duitsland) 

IBMB 3773/4046 

 

Deze deuren worden geplaatst in muren uit beton of metselwerk 

met een minimale dikte van 90 mm en een voldoende 

mechanische stabiliteit, en scheidingswanden zoals beschreven in 

deze goedkeuring. 

Wanneer deuren in serie geplaatst worden, dienen zij onderling 

gescheiden te zijn door een penant die tenminste dezelfde 

eigenschappen inzake brandwerendheid en mechanische 

stabiliteit heeft als de wand waarin ze geplaatst zijn. 

Het samengestelde element is op de muur bevestigd met stalen 

ankers die op de randprofielen gelast zijn. De ruimte tussen het 

element en de muur is opgevuld met rotswol. Onderaan is een 

stalen kokerprofiel aangebracht dat beschermd is met rotswol en 

fibersilicaatstroken. 

De vloerbekleding in de muuropeningen is hard en vlak zoals 

tegels, parket, beton of linoleum. 

2.2 Merking en controle 

Deze deuren maken het voorwerp uit van de geïntegreerde 

procedure BENOR/ATG, waardoor de fabrikant de machtiging tot 

gebruik van het hieronder voorgestelde BENOR/ATG-merk 

bekomt. 
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Het BENOR/ATG-merk (diameter: 22 mm) heeft de vorm van een 

dun zelfklevend plaatje volgens onderstaand model: 

 

Het wordt tijdens de productie door de fabrikant aangebracht op 

de bovenste helft van de smalle zijde langs de scharnierzijde van 

de deurvleugel. 

Indien de omlijstingelementen moeten voorzien zijn van 

schuimvormend product om de brandweerstand van de deur te 

verzekeren, worden ze samen met de deurvleugel geleverd door 

de fabrikant. 

Enkel door het aanbrengen van het BENOR/ATG-merk op een 

deurelement, verzekert de fabrikant dat dit element werd 

vervaardigd overeenkomstig de beschrijving van het 

bouwelement in de onderhavige goedkeuring, d.w.z: 

Element Conform paragraaf 

Materialen 3 

Omlijsting 3.1.3 en 3.2.3 

Deurvleugel:  

beschrijving 4.1.1 en 4.2.1 

afmetingen 4.1.1.5 en 4.2.1.5 

Hang- en sluitwerk (1) 4.1.4 en 4.2.4 

Toebehoren (2) 4.1.5 en 4.2.5 

(1): Indien van toepassing 
(2): Indien deze op het leveringsdocument vermeld zijn 

2.3 Levering en controle op de bouwplaats 

Elke levering van BENOR/ATG-deuren moet vergezeld zijn van een 

exemplaar van onderhavige goedkeuring, teneinde de 

opleveringscontroles na plaatsing toe te laten. 

Deze controles op de bouwplaats omvatten: 

1. de controle van de aanwezigheid van het BENOR/ATG-

merk op de deurvleugel, 

2. de controle van de overeenkomstigheid van de 

omlijsting, het hang- en sluitwerk en de eventuele 

toebehoren met de beschrijving van onderhavige 

goedkeuring. 

3. de controle van de overeenkomstigheid van de 

plaatsing met de beschrijving van deze goedkeuring. 

De controles vermeld in punten 2 en 3 omvatten in het bijzonder: 

Element Te controleren volgens paragraaf 

Plaatsingsmaterialen 3 

Afmetingen 4.1.1.5 en 4.2.1.5 

Toebehoren (3) 4.1.5 en 4.2.5 

Plaatsing 6 

(3): Indien deze niet op het leveringsdocument vermeld zijn 

2.4 Bemerkingen met betrekking tot bestekvoorschriften 

De brandwerende deuren beschikken over bijzondere 

eigenschappen die hen toelaten om in gesloten toestand de 

brandwerende eigenschappen van de muur waarin zij geplaatst 

zijn te vervolledigen. 

Deze bijzondere prestaties kunnen in het algemeen enkel 

bekomen worden door een specifieke constructie van de deur en 

hangen af van de zorg waarmee de plaatsing van het ganse 

deurelement gebeurt (zie § 2.3 "Levering en controle op de 

bouwplaats"). 

Hieruit volgt dat de elementen van de deur (deurvleugel, 

omlijsting, hang- en sluitwerk, afmetingen, eventuele toebehoren, 

enz.) gekozen moeten worden binnen de beperkingen van 

onderhavige goedkeuring. 

3 Materialen (4) 

De merknaam en de karakteristieken van elk der samenstellende 

materialen zijn gekend door het ANPI-BOSEC-Benor-ATG bureau. 

Ze worden steekproefsgewijze geverifieerd door een 

afgevaardigde van de door ANPI-BOSEC aangeduide inspectie-

instelling. 

3.1 Janisol 2-constructies (inbouwdiepte: 60 mm) – type A 

3.1.1 Deurvleugel 

− De gebruikte profielen zijn: 

• Type 601.685.2(Z) 

• Type 602.635.2(Z) 

• Type 602.685.2(Z) 

• Type 603.685.2(Z) 

• Type 605.685.2(Z) 

• Type 630.013.2(Z) 

• Type 630.114.2(Z) 

• Type 630.416.2(Z) 

• Type 600.005.2(Z) 

• Type 600.010.2(Z) 

De profieltypes zonder extensie Z zijn blanke profielen, 

deze met extensie Z zijn inwendig en uitwendig verzinkte 

profielen (zinklaag 275 g/m²). 

− zelfklevend schuimvormend product type 451.080. 

(sectie: 1,8 mm x 14 mm) 

− stalen glaslijsten (aangepast aan glasdikte) 

− Glasknoppen type 450.006, 450.007 of 450.008 of direct 

geschroefd 

  
(4): De toegelaten afwijkingen op de vermelde 

karakteristieken van de materialen bij werfcontroles zijn 

weergegeven in onderstaande tabel: 

Materiaalkarakteristiek Toegestane afwijking 

Dikte metaal  0,2 mm 

Volumemassa - 10 % 

 

De toegelaten afwijkingen op de vermelde 

karakteristieken van de materialen tijdens de 

productiecontroles zijn weergegeven in onderstaande 

tabel: 

Materiaalkarakteristiek Toegestane afwijking 

Dikte metaal (mm)  0,1 mm 

(op gemiddelde van 5 metingen) 

Sectie schuimvormend 

product (mm x mm) 

 0,2 mm 

(op gemiddelde van 5 metingen) 

Sectie omlijsting (mm x mm)  0,2 mm 

(op gemiddelde van 5 metingen) 

Volumemassa (kg/m3) - 5 % 

(op gemiddelde van 5 metingen) 

- 10 % 

(op individuele metingen) 

 



 

  
ATG 2420 - Geldig van 02/05/2019 tot 01/05/2024 - 4/54 

− Keramische vezelstrips Type 451.020 tot 451.029 (wit) en 

Type 451.030 tot 451.039 (zwart), geplaatst tussen 

aanslaglip – glas/glas – glaslijst bij natte beglazing 

− Dichting voor droge beglazing type 455.024, 455.027, 

455.028, 455.029, 455.036, 455.037 en 455.038 

− deurdichting Type 455.005 

− beglazing: zie § 4.1.1.4 

− slot: zie § 4.1.4.2 

3.1.2 Boven- en of zijpanelen 

− De gebruikte profielen zijn: 

• Type 600.005.2(Z)  

• Type 601.635.2(Z) 

• Type 601.685.2(Z) 

• Type 602.635.2(Z)  

• Type 602.685.2(Z) 

• Type 603.685.2(Z) 

• Type 605.685.2(Z) 

• Type 630.013.2(Z) 

• Type 630.416.2(Z) 

• Type 630.114.2(Z) 

De profieltypes zonder extensie Z zijn blanke profielen, 

deze met extensie Z zijn inwendig en uitwendig verzinkte 

profielen (zinklaag 275 g/m²) 

3.1.3 Omlijsting 

− De omlijsting is opgebouwd uit de samengestelde 

profielen: 

• Type 630.013.2(Z) 

• Type 630.114.2(Z) 

• Type 630.416.2(Z) 

De profieltypes zonder extensie Z zijn blanke profielen, 

deze met extensie Z zijn inwendig en uitwendig verzinkte 

profielen (zinklaag 275 g/m²) 

3.1.4 Hang- en sluitwerk 

De gebruikte materialen voor het hang- en sluitwerk (scharnieren, 

krukken, sloten, grendels en toebehoren) dienen conform te zijn 

aan de beschrijving van § 4.1.4 en § 4.1.5 van onderhavige 

goedkeuring. 

3.1.5 Scheidingswanden 

3.1.5.1 Janisol 2 beglaasde scheidingswanden 

Zie § 3.1.2 

3.1.5.2 Gipskartonwand 

Zie § 4.1.6.2 

3.2 Janisol 2-constructies (inbouwdiepte: 70 mm) – type B 

3.2.1 Deurvleugel 

− De gebruikte profielen zijn: 

• Type 602.685.5(Z) 

• Type 605.685.5(Z) 

• Type 630.013.5(Z) 

• Type 630.114.5(Z) 

• Type 630.416.5(Z) 

• Type 600.010.5Z 

De profieltypes zonder extensie Z zijn blanke profielen, 

deze met extensie Z zijn inwendig en uitwendig verzinkte 

profielen (zinklaag 275 g/m²). 

− zelfklevend schuimvormend type 451.084 (sectie: 1,8 mm 

x 24 mm). 

− stalen glaslijsten (aangepast aan glasdikte) 

− Glasknoppen type 450.006, 450.007 of 450.008 of direct 

geschroefd 

− Keramische vezelstrips Type 451.020 tot 451.029 (wit) en 

Type 451.030 tot 451.039 (zwart), geplaatst tussen 

aanslaglip – glas/glas – glaslijst bij natte beglazing 

− Dichting voor droge beglazing type 455.024, 455.027, 

455.028, 455.029, 455.036, 455.037 en 455.038 

− deurdichting Type 455.005 

− beglazing: zie § 4.2.1.4 

− slot: zie § 4.2.4.2 

3.2.2 Boven- en of zijpanelen (Janisol C4) 

− De gebruikte profielen zijn: 

• Type 600.005.C4 (Z) 

• Type 600.006.C4 (Z) 

• Type 601.635.C4 (Z) 

• Type 601.685.C4 (Z) 

• Type 602.635.C4 (Z) 

• Type 602.685.C4 (Z) 

• Type 603.635.C4 (Z) 

• Type 603.685.C4 (Z) 

• Type 604.685.C4 (Z) 

• Type 605.685.C4 (Z) 

• Type 630.010.C4 (Z) 

• Type 630.416.C4 (Z) 

• Type 630.114.C4 (Z) 

• Type 600.010.C4 (Z) 

• Type 630.016.C4 (Z) 

• Type 630.115.C4 (Z) 

• Type 630.417.C4 (Z) 

De profieltypes zonder extensie Z zijn blanke profielen, 

deze met extensie Z zijn inwendig en uitwendig verzinkte 

profielen (zinklaag 275 g/m²). 

− Zelfklevend schuimvormend product Type 451.082 of 

451.083. Dit product wordt over de volledige glasdikte 

aangebracht op het profiel ter hoogte van de beglazing 

− Stalen glaslijsten (aangepast aan de glasdikte) 

− Glasknoppen type 450.006, 450.007 of 450.008 of direct 

geschroefd 

− Keramische vezelstrips Type 451.020 tot 451.029 (wit) en 

Type 451.030 tot 451.039 (zwart), geplaatst tussen 

aanslaglip – glas/glas – glaslijst bij natte beglazing 

− Dichting voor droge beglazing type 455.024, 455.027, 

455.028, 455.029, 455.036, 455.037 en 455.038 

− Glasdragers type 453.064, 453.065, 453.073, 453.074, 

453.075, 453.076 of 453.077 

− Beglazing: zie § 4.2.2.3  

3.2.3 Omlijsting 

− De gebruikte profielen zijn: 

• Type 600.005.C4 (Z) 

• Type 600.006.C4 (Z) 

• Type 600.010.C4 (Z) 

• Type 630.010.C4 (Z) 

• Type 630.013.C4 (Z) 

• Type 630.016.C4 (Z) 

• Type 630.114.C4 (Z) 

• Type 630.115.C4 (Z) 

• Type 630.416.C4 (Z) 

• Type 630.417.C4 (Z) 

De profieltypes zonder extensie Z zijn blanke profielen, 

deze met extensie Z zijn inwendig en uitwendig verzinkte 

profielen (zinklaag 275 g/m²). 

3.2.4 Hang- en sluitwerk 

De gebruikte materialen voor het hang- en sluitwerk (scharnieren, 

krukken, sloten, grendels en toebehoren) dienen conform te zijn 

aan de beschrijving van § 4.2.4 en § 4.2.5 van onderhavige 

goedkeuring. 
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3.2.5 Scheidingswanden 

3.2.5.1 Janisol C4 beglaasde scheidingswanden 

Zie § 3.2.2 

3.2.5.2 Gipskartonwand 

Zie § 4.2.6.3 

4 Elementen (4) 

Definities: 

Onderstaande definities zijn gebaseerd op punt 5.1 van bijlage 1 

aan het Koninklijk Besluit van 07/07/1994 tot vaststelling van de 

basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan 

de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de interpretatie van de 

Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing volgens 

het document CS/1345/10-01. 

Een deurgeheel omvat een vast gedeelte (deuromlijsting met of 

zonder boven- en/of zijpanelen, een beweegbaar gedeelte (de 

deurvleugel), ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen en de 

verbinding met de ruwbouw. 

Een bovenlicht behoort tot het deurgeheel voor zover de 

maximumhoogte ervan gelijk is of kleiner dan de helft van de 

hoogte van de deurvleugel. 

Eén (meerdere) zijlichten behoort (behoren) tot het deurgeheel 

voor zover de totale breedte ervan gelijk is of kleiner dan de 

breedte van de grootste deurvleugel van het deurgeheel. 

In het tegengestelde geval maken deze vaste delen deel uit van 

de wand. 

In onderhavige goedkeuring worden volgende deurtypes 

beschreven: 

Draaideuren Rf ½ h – JANSEN JANISOL 2 

Type A: inbouwdiepte: 60 mm § 3.1, § 4.1 

Type B: inbouwdiepte: 70 mm § 3.2, § 4.2 

4.1 Janisol 2 (inbouwdiepte 60 mm) – type A 

Deurgehelen zoals hieronder beschreven, bestaan uit 

deurvleugels met een brandweerstand Rf ½ h, in combinatie met 

zij- en/of bovenlichten of beglaasde wanden met een 

brandweerstand Rf ½ h. 

Bijgevolg is deze paragraaf toepasbaar op: 

− alle deurgehelen met een brandweerstand Rf ½ h, die 

aan de definities van § 4 voldoen onafhankelijk van de 

brandweerstand van de wand waarin deze 

deurgehelen worden geplaatst 

− alle deurgehelen met een brandweerstand Rf ½ h, 

onafhankelijk van de afmetingen van boven- en/of 

zijlichten, voor zover deze deuren worden geplaatst in 

een wand met een brandweerstand Rf ½ h. 

4.1.1 Deurvleugel 

4.1.1.1 Samenstelling 

De profielen zijn koudgevormde blanke of verzinkte 

(DIN 17162/95.232) buisprofielen, zonder uitwendig zichtbare 

lasnaden, voor toepassingen bij deuren, en vaste beglazing. Het 

profiel is samengesteld uit twee stalen profielschelpen, met een 

wanddikte van 1,5 mm, die onderling worden verbonden door 

een hoogwaardige, brandwerende, kunststof isolator. Binnenin 

iedere profielschelp bevindt zich een warmteabsorberende strook 

van 8,5 mm dikte over de volledige breedte en lengte van het 

profiel. De inbouwdiepte van de profielen bedraagt 60 mm, en de 

sponninghoogte 22,5 mm. Het deurkader wordt samengesteld uit 

profielen zoals vermeld in doorsneden 2 en 4. Elke deurvleugel kan 

eventueel worden voorzien van een horizontale regel. Het 

samenstellen van de deurvleugel gebeurt door middel van lassen. 

4.1.1.2 Schuimvormend product 

Zelfklevend schuimvormend product type 451.080 (sectie: 1,8 mm 

x 14 mm)  

− Enkele deur en dienstvleugel van een dubbele deur: 

• Deze kleefstrip wordt geplaatst op de isolator die 

de twee profielschalen van de deurprofielen 

scheidt. 

− Standvleugel van een dubbele deur: 

• Deze kleefstrip wordt geplaatst op de isolator die 

de twee profielschalen van de deurprofielen langs 

de scharnierzijde en de bovenzijde scheidt. 

− Bij dubbele deuren wordt er ter hoogte van de 

bovenhoek aan de middenstolp, bijkomend 

schuimvormend product aangebracht op de 

profielschaal, over de sluitplaten heen (Zie hiervoor 

doorsnede 11.1).  

4.1.1.3 Afwerking 

De dagvlakken van de deurvleugel(s) kunnen worden afgewerkt 

door middel van een verflaag. 

Metaliseren en moffelen is eveneens mogelijk. 

4.1.1.4 Beglazing 

Elke deurvleugel is voorzien van één of meerdere, boven of naast 

elkaar geplaatste, rechthoekige of veelhoekige brandwerende 

beglazingen van onderstaande types (in functie van 

onderstaande tabel): 

− Pyrobel EI30 (AGC) – dikte: 16 mm 

− Pyrobel ISO-EI30 (AGC) – dikte: 32 mm 

− Contraflam N2 EI30 (Vetrotech – Saint-Gobain AG) – 

dikte: 16 mm 

− Pyrostop 30-20 (Pilkington) – dikte: 18 mm 

− Pyroguard EI30 INT (Pyroguard) – dikte: 15 mm  

− Pyroguard EI30 INT IGU (Pyroguard) – dikte: 35 mm  

− Pyroguard T-EI30/18-2 (Pyroguard) – dikte: 18 mm  

− Pyroguard T-EI30/18-2 VI (IGU) (Pyroguard) – dikte: 35 mm  

− Pyroguard EI30 EXT (Pyroguard) – dikte: 19 mm  

− Pyroguard EI30 EXT IGU (Pyroguard) – dikte: 39 mm 

Zie Doorsnede 3. 

De maximale afmetingen (hoogte x breedte) van de omschreven 

rechthoek van elke beglazing worden gegeven in onderstaande 

tabel:  

Aantal beglazingen 
Max. afmetingen (h x b) van elke 

beglazing (mm) 

Eén 2735 x 1145 / 2400 x 1380  

Meerdere onder elkaar 1450 x 1380 

Meerdere naast elkaar 2150 x 545 
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Meer details hierover worden gegeven in Figuur 1. 

Deze beglazingen worden geplaatst tussen stalen glaslatten en 

afgedicht met siliconen of dichting voor “droge” beglazing zoals 

beschreven in § 3.1.1. 

De beglazing(en) kan(kunnen) eventueel vervangen worden door 

een vol paneel met een maximale oppervlakte van 1,6 m², met de 

volgende samenstelling:  

− twee gipskartonplaten (dikte: 2 x 12,5 mm) op beide 

dagvlakken voorzien van een staalplaat (dikte: 1 mm) 

geplaatst in de uitsparing voor de beglazing, zoals 

beschreven in doorsnede 2.1, 3.1, 4.1 en 6.1. 

De glaslatten kunnen eventueel vervangen worden door stalen, 

geplooide platen zoals beschreven in bijlage “varianten glaslat”; 

desgevallend kunnen de glaslatten zelf ook de lip van de profielen 

vervangen. 

De deur kan eveneens uitgevoerd worden als een vol beplate 

deur. In dit geval wordt de deurvleugel als volgt samengesteld: 

− stalen bekledingsplaten (dikte: 2 mm) aan de omtrek en 

de tussenliggende dwarsregel gekleefd met behulp van 

tweezijdige kleefband (type: 3M VHB 4611 F) en twee 

componentenlijm (type: Collano RS 8500). De ruimte 

tussen deze staalplaten wordt opgevuld met twee 

rotswol platen (dikte: 30 mm, volumemassa: 110 kg/m³ + 

dikte: 25 mm, volumemassa: 100 kg/m³); 

of:  

− stalen bekledingsplaten (dikte: 2,5 mm; zie doorsnede 

6.2) aan de omtrek gelast. De ruimte tussen deze 

staalplaten wordt opgevuld met een vezelversterkte 

gipskartonplaat (type: F; dikte: 12,5 mm), langs beide 

zijden voorzien van een rotswolplaat (dikte: 20 mm; 

volume massa: 120 kg/m³). 

4.1.1.5 Afmetingen 

De toegelaten afmetingen van de deurvleugel(s) worden 

gegeven in onderstaande tabel. De opgegeven waarden zijn 

deze gemeten zonder opdek, m.a.w. tussen de smalle zijden van 

de deurvleugel.  

 
Hoogte Breedte 

Max. Min. Max. Min. 

 (mm) (mm) (mm) (mm) 

Enkele deur zonder zijlicht 

aan de slotzijde 
2350 1700 1330 790 

Enkele deur met zijlicht 

aan de slotzijde 
2870 1700 1520 790 

Dubbele deur 2870 1700 1520 490 

 

Het maximum verschil in breedte tussen deurvleugels van een 

dubbele deur bedraagt 700 mm. 

4.1.2 Boven- en/of zijlichten 

4.1.2.1 Samenstelling 

De profielen zijn koud gevormde blanke of verzinkte (DIN 

17162/95.232) buisprofielen, zonder uitwendig zichtbare lasnaden, 

voor toepassingen bij deuren en vaste beglazing. Het profiel is 

samengesteld uit twee stalen profielschelpen, met een wanddikte 

van 1,5 mm, die onderling worden verbonden door een 

hoogwaardige, brandwerende, kunststof isolator. Binnenin iedere 

profielschelp bevindt zich een warmte absorberende strook van 

8,5 mm dikte over de volledige breedte en lengte van het profiel. 

De inbouwdiepte van de profielen bedraagt 60 mm, en de 

sponninghoogte 22,5 mm. 

4.1.2.2 Afwerking 

De dagvlakken van de deurvleugel(s) kunnen worden afgewerkt 

door middel van een verflaag. 

Metalliseren en moffelen is toegestaan. 

4.1.2.3 Beglazing 

Elk boven- of zijpaneel is voorzien van één of meerdere, boven of 

naast elkaar geplaatste, rechthoekige of veelhoekige 

brandwerende beglazingen van onderstaande types: 

− Pyrobel EI30 (Glaverbel nv) – dikte: 16 mm 

− Pyrobel ISO-EI30 (Glaverbel nv) – dikte: 32 mm 

− Contraflam N2 EI30 (Vetrotech – Saint-Gobain AG) – 

dikte: 16 mm 

− Pyrostop 30-20 (Pilkington) – dikte: 18 mm 

− Pyroguard EI30 INT (Pyroguard) – dikte: 15 mm  

− Pyroguard EI30 INT IGU (Pyroguard) – dikte: 35 mm  

− Pyroguard T-EI30/18-2 (Pyroguard) – dikte: 18 mm  

− Pyroguard T-EI30/18-2 VI (IGU) (Pyroguard) – dikte: 35 mm  

− Pyroguard EI30 EXT (Pyroguard) – dikte: 19 mm  

− Pyroguard EI30 EXT IGU (Pyroguard) – dikte: 39 mm 

Zie Doorsnede 3. 

Max. afmetingen voor beglazing van Janisol 2 boven- en/of 

zijlichten 

 Hoogte Breedte 

 (mm) (mm) 

Zijlicht 3000 1600 

Bovenlicht 1300 3000 

 

Eén of meerdere beglazingen kunnen eventueel worden 

vervangen door een vol paneel met een maximale oppervlakte 

van 1,6 m², met de volgende samenstelling:  

− twee gipskartonplaten (dikte: 2 x 12,5 mm) op beide 

dagvlakken voorzien van een staalplaat (dikte: 1 mm) 

geplaatst in de uitsparing voor de beglazing, zoals 

beschreven in doorsnede 2.1, 3.1, 4.1 en 6.1. 

De glaslatten kunnen eventueel vervangen worden door stalen, 

geplooide platen zoals beschreven in bijlage “varianten glaslat”; 

desgevallend kunnen de glaslatten zelf ook de lip van de profielen 

vervangen. 
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De boven- en /of zijlichten kunnen eveneens uitgevoerd worden 

als een vol beplate boven- en /of zijlichten. In dit geval worden ze 

als volgt samengesteld: 

− stalen bekledingsplaten (dikte: 2 mm) aan de omtrek en 

de tussenliggende dwarsregel gekleefd met behulp van 

tweezijdige kleefband (type: 3M VHB 4611 F) en twee 

componentenlijm (type: Collano RS 8500). De ruimte 

tussen deze staalplaten wordt opgevuld met twee 

rotswol platen (dikte: 30 mm, volumemassa: 110 kg/m³ + 

dikte: 25 mm, volumemassa: 100 kg/m³); 

of:  

− stalen bekledingsplaten (dikte: 2,5 mm; zie doorsnede 

6.2) aan de omtrek gelast. De ruimte tussen deze 

staalplaten wordt opgevuld met een vezelversterkte 

gipskartonplaat (type: F; dikte: 12,5 mm), langs beide 

zijden voorzien van een rotswolplaat (dikte: 20 mm; 

volumemassa: 120 kg/m³). 

4.1.2.4 Afmetingen 

De toegelaten afmetingen van de boven- en zijlichten worden 

gegeven in onderstaande tabel. De opgegeven waarden zijn 

deze tot buitenzijde van het profiel, m.a.w. buitenmaat van het 

kader. 

Max afmetingen Janisol 2 boven-en/of zijlichten 

 Hoogte Breedte 

 (mm) (mm) 

Zijpaneel 3115 1715 

Bovenpaneel 1415 3115 

4.1.3 De omlijsting 

De omlijstingen kunnen zowel driezijdig (verticale zijden en 

bovenzijde) als vierzijdig (rondom de deurvleugel) worden 

uitgevoerd, tenzij door reglementaire bepalingen verboden. In dit 

geval wordt de onderregel van de deurvleugel identiek aan de 

bovenregel uitgevoerd. 

De omlijsting is opgebouwd uit de samengestelde profielen: 

− Type 630.013.2Z 

− Type 630.114.2Z 

− Type 630.416.2Z 

4.1.4 Hang- en sluitwerk 

4.1.4.1 Scharnieren of paumellen 

De deurvleugel is aan de omlijsting opgehangen met: 

− twee in de hoogte regelbare aanlasscharnieren: 

type 550.229 (180 mm) 

− twee in de hoogte regelbare aanlasscharnieren: 

type 555.267 (230 mm) 

− twee 3D regelbare aanlasscharnieren: 

type 550.276 (180 mm) 

− twee 3D regelbare aanlasscharnieren: 

type 550.268 (230 mm) 

− twee opschroefscharnieren: type 550.250 of 550.286 

4.1.4.2 Sluitwerk 

− Krukken: 

Model en materiaal naar keuze met doorgaande of 

gedeelde metalen krukstaaf, met of zonder regelschroef, 

sectie: 9 mm x 9 mm. 

− Vingerplaten of rozetten: 

Model naar keuze.  

− Slot: 

De uitsparing voor het slot mag niet groter zijn dan nodig 

voor het inbouwen van het slot. 

Dubbele deuren en enkele deuren voorzien van een 

zijlicht langs de slotzijde dienen te worden voorzien van 

een tweepuntssluiting zoals beschreven in de 

inbouwtekeningen in bijlage B ofwel van een combinatie 

van een éénpuntssluiting met één bi-metaalsluiting 

Jansen 555.008. 

• Normale functie (met wissel, voor toepassing kruk 

binnen en buiten of kruk binnen – trekker buiten): 

 555.196 DIN links 

 555.197 DIN rechts 

 555.181 DIN links en rechts verstelbaar 

• Paniekfunctie (zonder wissel, voor toepassing kruk 

binnen en buiten): 

 555.200 DIN links 

 555.201 DIN rechts 

 555.184 DIN links 

 555.185 DIN rechts 

• Paniekfunctie (met wissel, voor toepassing kruk 

binnen – trekker buiten): 

 555.204 DIN links 

 555.205 DIN rechts 

 555.187 DIN links en rechts verstelbaar 

• Volpaniekfunctie voor dubbele deuren (zonder 

wissel, kruk binnen en buiten): 

 555.208 DIN links 

 555.209 DIN rechts 

 555.190 DIN links 

 555.191 DIN rechts 

• Volpaniekfunctie voor dubbele deuren (met wissel, 

kruk binnen – trekker buiten): 

 555.212 (*) DIN links 

 555.213 (*) DIN rechts 

 555.193 (*) DIN links en rechts verstelbaar 

(*) Deze sloten worden enkel toegepast met 

volpaniek tegenkast 555.395 

• 555.380 Kantgrendel voor normale dubbele deuren 

• 555.216 Stang naar bovensluiting (deurhoogte < 

2500 mm) 

• 555.217 idem voor deurhoogte 2500 mm tot 

2750 mm 

• 555.218 idem voor deurhoogte 2750 mm tot 

2870 mm 

• 555.214 Bovensluiting 

• 555.137 Dievenklauw 

• 555.224 Sluitplaat 

• 555.001 Bevestigingsplaatjes voor sloten 

• 555.002 Bevestigingsplaatjes voor sloten in inox 

uitvoering (indien slotplaat ook uit inox is) 

• 555.385 Koppelgarnituur voor kantgrendel 555.380 

of tegenkast 555.395 en onderstang 555.389 

• 555.389 Onderstang 

• 555.387 Bovenstang 1,5 m voor tegenkast 

• 555.388 Bovenstang 2,0 m voor tegenkast 

• 555.132 Bovensluiting voor tegenkasten 
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Enkele deuren zonder zijlicht langs de slotzijde dienen te 

worden voorzien van een driepuntssluiting zoals 

beschreven in de inbouwtekeningen in bijlage C ofwel 

van een combinatie van een éénpuntssluiting met twee 

bi-metaalsluiting Jansen 555.008. 

• 555.262 Hoofdslot DIN links 

• 555.263 Hoofdslot DIN rechts 

• 555.264 Bijzetslot DIN links (2 per deur) 

• 555.265 Bijzetslot DIN rechts (2 per deur) 

• 555.224 Sluitplaat voor hoofdslot 

• 555.266 Sluitplaten voor bijzetsloten 

• EFF 819 ingebouwd in Janisol C3 profiel (enkel natlak 

mogelijk) 

• EFF 319 ingebouwd in Janisol C3 profiel (enkel natlak 

mogelijk) 

4.1.5 Toebehoren 

De volgende toebehoren zijn toegelaten, tenzij zij door andere 

reglementaire bepalingen zouden zijn verboden:  

− Opgevezen deurknop. 

− Elektrische deuropener  

• Voor enkel hoofdslot 

 555.547 

 555.548 

• Voor tweepuntsloten 

 555.550 (voor enkele deuren) 

 555.552 (voor dubbele deuren) 

− Automatische deursluiter in geval van brand, met of 

zonder mechanisme om de deur op te houden 

− Opbouwdeurpompen 

− Vloerveer: GEZE TS 550 E-IS (zie detail pagina 34/48) 

− Sluitregelaars: de dubbele zelfsluitende deuren in geval 

van brand worden uitgerust met een sluitregelaar 

− Anti-paniek stangen 

− Draaideurautomaten 

− Voor dubbele deuren is het toegelaten de Power 

Swing-2 van Besam (fail-safe mode d.w.z. de deuren 

gaan naar gesloten toestand in geval van 

branddetectie of spanningsuitval) met bi-metaalsluiting 

Jansen 555.008 toe te passen. 

4.1.6 Scheidingswanden 

In onderstaande paragraaf wordt een beschrijving gegeven van 

de lichte scheidingswanden waarin de hierboven beschreven 

deurelementen kunnen geplaatst worden. De lichte 

scheidingswanden vallen niet onder deze technische 

goedkeuring met certificaat. 

De brandweerstand van de hieronder beschreven wanden dient 

door een afzonderlijk beproevingsverslag of certificaat te worden 

aangetoond. 

4.1.6.1 Janisol 2 beglaasde scheidingswand (inbouwdiepte: 

60 mm) 

4.1.6.1.1 Samenstelling 

Zie § 4.1.2.1 

4.1.6.1.2 Afwerking 

Zie § 4.1.2.2 

4.1.6.1.3 Beglazing 

Zie § 4.1.2.3 

4.1.6.2 Gipskartonwand 

De scheidingswand bestaat uit een metalen raamwerk, aan beide 

zijden bekleed met gipskartonplaten van 12,5 mm dikte. Zie 

hiervoor als basis doorsnede 9.1. 

4.1.6.2.1 Metalen raamwerk 

Het metalen raamwerk uit metalen profielen bestaat uit twee 

horizontale randprofielen, twee randstijlen en tussenstijlen. 

De bovenste en onderste dwarsregel bestaan uit een verzinkt 

stalen U-profiel met een minimale sectie van 40 x 50 x 40 x 0,6 mm. 

De rand- en tussenstijlen bestaan uit verzinkt stalen C-profielen met 

een minimale sectie van 6 x 48 x 48,5 x 51 x 6 x 0,6 mm. 

De randprofielen worden om de 800 mm aan de muur bevestigd 

met behulp van schroeven en bijbehorende PVC pluggen. Tussen 

de randprofielen en de muur worden twee soepele 

isolatiebanden (handelsnaam PE/30) met een initiële sectie van 

30 mm x 6 mm samengedrukt. 

De tussenstijlen worden met een maximale asafstand van 600 mm 

tussen de dwarsregels geklemd. 

Langs beide zijden van de deuropening worden twee verticale 

stijlen (U-profielen, met minimale sectie 40 x 50 x 40 x 2 mm) 

aangebracht. Bovenaan en eventueel onderaan de deuropening 

wordt een dwarsregel (U-profielen, met minimale sectie 40 x 50 x 

40 x 2 mm) aangebracht. 

Het randprofiel waarop de aansluiting met de deuromlijsting wordt 

bevestigd, wordt bijkomend voorzien van een platte stalen strip 

van 50 mm x 3 mm. Bij dubbele deuren zal de strip van 50 mm x 

3 mm doorlopend zijn aan verankering van de dienstvleugel. Aan 

de verankering van de andere vleugel zullen deze strips in een 

lengte van 100 mm worden toegepast ter hoogte van iedere 

verankering. Bij enkele deuren zal deze strip langs beide zijden 

doorlopend zijn. (zie doorsnede 9.1.)  

4.1.6.2.2 De wandpanelen 

Beide zijden van het raamwerk worden bekleed met 2 lagen 

gipskartonplaten met een dikte van 12,5 mm. De eerste laag 

gipskartonplaten worden om de 500 mm à 600 mm aan de stijlen 

geschroefd met behulp van zelftappende schroeven met een 

lengte van 25 mm. De tweede laag gipskartonplaten worden om 

de 200 mm à 250 mm aan de stijlen geschroefd met behulp van 

zelftappende schroeven met een lengte van 35 mm. De platen 

van beide lagen worden met verspringende voegen 

aangebracht. 

De voegen tussen de gipskartonplaten van de buitenste laag en 

tussen de gipskartonplaten en de muur worden afgewerkt met 

voegband en voeggips. De schroefkoppen worden eveneens 

afgewerkt met hetzelfde voeggips. 

4.1.6.2.3 De isolatie 

De ruimte tussen de gipskartonplaten kan eventueel worden 

opgevuld met glas- of rotswol. 

4.1.6.2.4 Deurgeheel 

In deze lichte scheidingswanden zijn volgende deuren toegelaten: 

− Enkele deur met of zonder bovenpaneel, met of zonder 

zijpaneel. 

− Dubbele deur met of zonder bovenpaneel. 

4.1.6.2.5 De deurvleugel 

De constructie van de deurvleugel(s) is identiek aan deze 

beschreven in § 4.1.1. 

4.1.6.2.6 De omlijsting 

Zie § 4.1.3 
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4.2 Janisol 2 (inbouwdiepte 70 mm) – type B 

Deurgehelen zoals hieronder beschreven, bestaan uit 

deurvleugels met een brandweerstand Rf ½ h, in combinatie met 

zij- en/of bovenlichten of beglaasde wanden met een 

brandweerstand Rf 1 h. 

Bijgevolg is deze paragraaf toepasbaar op: 

− alle deurgehelen met een brandweerstand Rf ½ h, die  

niet aan de definities van § 4 voldoen en dienen te 

worden geplaatst in een wand met een brandweerstand 

Rf 1 h.  

4.2.1 Deurvleugel 

4.2.1.1 Samenstelling 

De profielen zijn koudgevormde blanke of verzinkte 

(DIN 17162/95.232) buisprofielen, zonder uitwendig zichtbare 

lasnaden, voor toepassingen bij deuren. Het profiel is 

samengesteld uit twee stalen profielschelpen, met een wanddikte 

van 1,5 mm, die onderling worden verbonden door een 

hoogwaardige, brandwerende, kunststof isolator. Binnenin iedere 

profielschelp bevindt zich een warmteabsorberende strook van 

8,5 mm dikte over de volledige breedte en lengte van het profiel. 

De inbouwdiepte van de profielen bedraagt 70 mm, en de 

sponninghoogte 22,5 mm. Het deurkader wordt samengesteld uit 

profielen zoals vermeld in doorsneden 2 en 4. Elke deurvleugel kan 

eventueel worden voorzien van een horizontale regel. Het 

samenstellen van de deurvleugel gebeurt door middel van lassen. 

4.2.1.2 Schuimvormend product 

Zelfklevend schuimvormend product type 451.084 1,8 mm x 

24 mm, type 451.084. 

− Enkele deur en dienstvleugel van een dubbele deur: 

• Deze kleefstrip wordt geplaatst op de isolator die 

de twee profielschalen van de deurprofielen 

scheidt. 

− Standvleugel van een dubbele deur: 

• Deze kleefstrip wordt geplaatst op de isolator die 

de twee profielschalen van de deurprofielen langs 

de scharnierzijde en de bovenzijde scheidt. 

− Bij dubbele deuren wordt er ter hoogte van de 

bovenhoek aan de middenstolp, bijkomend 

schuimvormend product aangebracht op de 

profielschaal, over de sluitplaten heen (Zie hiervoor 

doorsnede 11.1). 

4.2.1.3 Afwerking 

De dagvlakken van de deurvleugel(s) kunnen worden afgewerkt 

door middel van een verflaag. 

Metalliseren en moffelen is eveneens mogelijk. 

4.2.1.4 Beglazing 

Elke deurvleugel is voorzien van één of meerdere, boven of naast 

elkaar geplaatste, rechthoekige of veelhoekige brandwerende 

beglazingen van onderstaande types (in functie van 

onderstaande tabel): 

− Pyrobel EI30 (AGC) – dikte: 16 mm 

− Pyrobel ISO-EI30 (AGC) – dikte: 32 mm 

− Contraflam N2 EI30 (Vetrotech – Saint-Gobain AG) – 

dikte: 16 mm 

− Pyrostop 30-20 (Pilkington) – dikte: 18 mm 

− Pyroguard EI30 INT (Pyroguard) – dikte: 15 mm  

− Pyroguard EI30 INT IGU (Pyroguard) – dikte: 35 mm  

− Pyroguard T-EI30/18-2 (Pyroguard) – dikte: 18 mm  

− Pyroguard T-EI30/18-2 VI (IGU) (Pyroguard) – dikte: 35 mm  

− Pyroguard EI30 EXT (Pyroguard) – dikte: 19 mm  

− Pyroguard EI30 EXT IGU (Pyroguard) – dikte: 39 mm 

De maximale afmetingen (hoogte x breedte) van de omschreven 

rechthoek van elke beglazing worden gegeven in onderstaande 

tabel:  

Aantal beglazingen 
Max. afmetingen (h x b) van elke 

beglazing 

 (mm x mm) 

Eén 2735 x 1145 / 2400 x 1380  

Meerdere onder elkaar 1450 x 1380 

Meerdere naast elkaar 2150 x 545 

 

Meer details hierover worden gegeven in Figuur 1. 

Deze beglazingen worden geplaatst tussen stalen glaslatten en 

afgedicht met siliconen of dichting voor “droge” beglazing zoals 

beschreven in § 3.2.1. 

De beglazing(en) kan(kunnen) eventueel vervangen worden door 

een vol paneel met een maximale oppervlakte van 1,6 m², met de 

volgende samenstelling:  

− twee gipskartonplaten (dikte: 2 x 12,5 mm) op beide 

dagvlakken voorzien van een staalplaat (dikte: 1 mm) 

geplaatst in de uitsparing voor de beglazing, zoals 

beschreven in doorsnede 2.1, 3.1, 4.1 en 6.1. 

De glaslatten kunnen eventueel vervangen worden door stalen, 

geplooide platen zoals beschreven in bijlage “varianten glaslat”; 

desgevallend kunnen de glaslatten zelf ook de lip van de profielen 

vervangen. 

De boven- en /of zijlichten kunnen eveneens uitgevoerd worden 

als een vol beplate boven- en /of zijlichten. In dit geval worden ze 

als volgt samengesteld: 

− stalen bekledingsplaten (dikte: 2 mm) aan de omtrek en 

de tussenliggende dwarsregel gekleefd met behulp van 

tweezijdige kleefband (type: 3M VHB 4611 F) en twee 

componentenlijm (type: Collano RS 8500). De ruimte 

tussen deze staalplaten wordt opgevuld met twee 

rotswol platen (dikte: 40 mm, volumemassa: 110 kg/m³ + 

dikte: 25 mm, volumemassa: 100 kg/m³); 

of:  

− stalen bekledingsplaten (dikte: 2,5 mm; zie doorsnede 

6.2) aan de omtrek gelast. De ruimte tussen deze 

staalplaten wordt opgevuld met een vezelversterkte 

gipskartonplaat (type: F; dikte: 12,5 mm), langs beide 

zijden voorzien van een rotswolplaat (dikte: 25 mm; 

volumemassa: 120 kg/m³). 

4.2.1.5 Afmetingen 

De toegelaten afmetingen van de deurvleugel(s) worden 

gegeven in onderstaande tabel. De opgegeven waarden zijn 

deze gemeten zonder opdek, m.a.w. tussen de smalle zijden van 

de deurvleugel. 

 
Hoogte Breedte 

Max. Min. Max. Min. 

 (mm) (mm) (mm) (mm) 

Enkele deur zonder zijlicht 

aan de slotzijde 
2350 1700 1330 790 

Enkele deur met zijlicht 

aan de slotzijde 
2870 1700 1520 790 

Dubbele deur 2870 1700 1520 490 

 

Het maximum verschil in breedte tussen deurvleugels van een 

dubbele deur bedraagt 700 mm. 
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4.2.2 Janisol C4 boven- en/of zijlichten 

4.2.2.1 Samenstelling 

De profielen zijn koudgevormde blanke of verzinkte (DIN 

17162/95.232) buisprofielen, zonder uitwendig zichtbare lasnaden, 

voor toepassingen bij vaste ramen en beglazing. Het profiel is 

samengesteld uit twee stalen profielschelpen, met een wanddikte 

van 1,5 mm, die onderling worden verbonden door een 

hoogwaardige, brandwerende, kunststof isolator. Het profiel is 

volledig opgevuld met een keramische massa. De inbouwdiepte 

van de profielen bedraagt 70 mm, en de sponninghoogte 

22,5 mm. 

4.2.2.2 Afwerking 

De dagvlakken van de boven- en/of zijlichten kunnen worden 

afgewerkt door middel van een verflaag. 

Metaliseren en moffelen is toegestaan. 

4.2.2.3 Beglazing 

Elk boven- of zijlicht is voorzien zijn van één of meerdere, boven of 

naast elkaar geplaatste, rechthoekige of veelhoekige 

brandwerende beglazingen van onderstaande types:  

− Pyrobel 25 (AGC) – dikte: 25 mm. 

• Varianten: Pyrobel 25 EG en isolerende beglazing 

− SGG Contraflam (VSGI) – dikte: 25 mm en 26 mm 

• Varianten: isolerende beglazing (SGG Climaplus) 

− Pyrostop 60-101, Pyrostop 60-181 en Pyrostop 60-201 

(Pilkington) – respectieve diktes: 23 mm en 27 mm 

• Varianten: isolerende beglazing 

− Fireswiss Foam 60-23 en Fireswiss Foam 60-27 (Glaströsch) 

• Varianten: gelaagde en isolerende beglazing 

− Pyroguard EI60 INT et Pyroguard EI60 EXT (Pyroguard) 

• Varianten: gelaagde en isolerende beglazing 

− Pyroguard T-EI60 /25-3 (Pyroguard) 

− Pyroguard T-EI60 /25-3 VI (IGU) (Pyroguard) 

Rondom de beglazing wordt er op de isolator van de profielen een 

strook zelfklevend schuimvormend product type 451.082. (sectie: 

1,8 mm x 14 mmof een strook zelfklevend schuimvormend product 

type 451.083  (sectie: 1,8 mm x 40 mm,) aangebracht. 

Max. afmetingen voor de beglazing van Janisol C4 bovenlichten 

Hoogte (mm) Breedte (mm) 

1200 2300 

Verhouding breedte/hoogte: 0,26 ≤ breedte/hoogte ≤ 3,52 

 

Max. afmetingen van de beglazing van Janisol C4 zijlichten 

Hoogte (mm) Breedte (mm) Oppervlakte (m2) 

2865 1915 3,7 

Verhouding breedte/hoogte: 0,26 ≤ breedte/hoogte ≤ 3,52 

 

Deze beglazingen worden geplaatst tussen stalen glaslatten en 

afgedicht met siliconen of dichting voor “droge” beglazing zoals 

beschreven in § 3.2.2. 

De beglazing(en) kan (kunnen) eventueel vervangen worden 

door een vol paneel met de volgende samenstelling: 

− Vol paneel met een dikte van 39 mm en een maximale 

oppervlakte van 1 m²: twee gipskartonplaten (dikte: 2 x 

18 mm) op beide dagvlakken voorzien van een 

staalplaat (dikte: 1 mm), onderling verlijmd door middel 

van lijm type 450.096. 

Of: 

− Vol paneel met een dikte van 47 mm en maximale 

afmetingen van 1129 mm x 2364 mm: twee lagen 

Promatect H met een dikte van 20 en 25 mm op beide 

dagvlakken voorzien van een staalplaat (dikte: 1 mm), 

onderling verlijmd door middel van lijm type 450.096. 

4.2.2.4 Afmetingen 

De toegelaten afmetingen van de boven- en zijlichten worden 

gegeven in onderstaande tabel. De opgegeven waarden zijn 

deze tot buitenzijde van het profiel, m.a.w. buitenmaat van het 

kader. 

Max afmetingen Janisol C4 boven- en/of zijpanelen 

 Hoogte Breedte 

 (mm) (mm) 

Zijpaneel 2980 2030 

Bovenpaneel 1315 2415 

4.2.3 De omlijsting 

De omlijstingen kunnen zowel driezijdig (verticale zijden en 

bovenzijde) als vierzijdig (rondom de deurvleugel) worden 

uitgevoerd, tenzij door reglementaire bepalingen verboden. In dit 

geval wordt de onderregel van de deurvleugel identiek aan de 

bovenregel uitgevoerd. 

De omlijsting is opgebouwd uit de profielen vermeld in § 3.2.3. 

4.2.4 Hang- en sluitwerk 

4.2.4.1 Scharnieren of paumellen 

De deurvleugel is aan de omlijsting opgehangen met: 

− twee in de hoogte regelbare aanlasscharnieren: 

type 550.229 (180 mm) 

− twee in de hoogte regelbare aanlasscharnieren: 

type 555.267 (230 mm) 

− twee 3D regelbare aanlasscharnieren: 

type 550.276 (180 mm) 

− twee 3D regelbare aanlasscharnieren: 

type 550.268 (230 mm) 

− twee opschroefscharnieren: type 550.250 of 550.286 

4.2.4.2 Sluitwerk 

− Krukken: 

Model en materiaal naar keuze met doorgaande of 

gedeelde metalen krukstaaf, met of zonder regelschroef, 

sectie: 9 mm x 9 mm. 

− Vingerplaten of rozetten: 

Model naar keuze.  

− Slot: 

De slotgatopening mag niet groter zijn dan nodig voor 

het inbouwen van het slot. 
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Dubbele deuren en enkele deuren voorzien van 

zijpaneel langs de slotzijde dienen te worden voorzien 

van een tweepuntssluiting zoals beschreven in de 

inbouwtekeningen in bijlage B ofwel van een combinatie 

van een éénpuntssluiting met één bi-metaalsluiting 

Jansen 555.008. 

• Normale functie (met wissel, voor toepassing kruk 

binnen en buiten of kruk binnen – trekker buiten): 

 555.196 DIN links 

 555.197 DIN rechts 

 555.181 DIN links en rechts verstelbaar 

• Paniekfunctie (zonder wissel, voor toepassing kruk 

binnen en buiten): 

 555.200 DIN links 

 555.201 DIN rechts 

 555.184 DIN links 

 555.185 DIN rechts 

• Paniekfunctie (met wissel, voor toepassing kruk 

binnen – trekker buiten): 

 555.204 DIN links 

 555.205 DIN rechts 

 555.187 DIN links en rechts verstelbaar 

• Volpaniekfunctie voor dubbele deuren (zonder 

wissel, kruk binnen en buiten): 

 * 555.208 DIN links 

 * 555.209 DIN rechts 

 * 555.190 DIN links 

 * 555.191 DIN rechts 

• Volpaniekfunctie voor dubbele deuren (met wissel, 

kruk binnen – trekker buiten): 

 555.212 (*) DIN links 

 555.213 (*) DIN rechts 

 555.193 (*) DIN links en rechts verstelbaar 

(*) Deze sloten worden enkel toegepast met 

volpaniek tegenkast 555.395 

• 555.380 Kantgrendel voor normale dubbele deuren 

• 555.216 Stang naar bovensluiting (deurhoogte < 

2500 mm) 

• 555.217 idem voor deurhoogte 2500 mm tot 

2750 mm 

• 555.218 idem voor deurhoogte 2750 mm tot 

2870 mm 

• 555.214 Bovensluiting 

• 555.137 Dievenklauw 

• 555.224 Sluitplaat 

• 555.001 Bevestigingsplaatjes voor sloten 

• 555.002 Bevestigingsplaatjes voor sloten in inox 

uitvoering (indien slotplaat ook uit inox is) 

• 555.385 Koppelgarnituur voor kantgrendel 555.380 

of tegenkast 555.395 en onderstang 555.389 

• 555.389 Onderstang 

• 555.387 Bovenstang 1,5 m voor tegenkast 

• 555.388 Bovenstang 2,0 m voor tegenkast 

• 555.132 Bovensluiting voor tegenkasten 

Enkele deuren zonder zijpaneel langs de slotzijde dienen 

te worden voorzien van een driepuntssluiting zoals 

beschreven in de inbouwtekeningen in bijlage C ofwel 

van een combinatie van een éénpuntssluiting met twee 

bi-metaalsluitingen Jansen 555.008. 

• 555.262 Hoofdslot DIN links 

• 555.263 Hoofdslot DIN rechts 

• 555.264 Bijzetslot DIN links (2 per deur) 

• 555.265 Bijzetslot DIN rechts (2 per deur) 

• 555.224 Sluitplaat voor hoofdslot 

• 555.266 Sluitplaten voor bijzetsloten 

• EFF 819 ingebouwd in Janisol C4 profiel  

• EFF 319 ingebouwd in Janisol C4 profiel  

4.2.5 Toebehoren 

De volgende toebehoren zijn toegelaten, tenzij zij door andere 

reglementaire bepalingen zouden zijn verboden:  

− Opgevezen deurknop. 

− Elektrische deuropener  

• Voor enkel hoofdslot 

 555.547 

 555.548 

• Voor tweepuntsloten 

 555.550 (voor enkele deuren) 

 555.552 (voor dubbele deuren) 

− Automatische deursluiter in geval van brand, met of 

zonder mechanisme om de deur op te houden 

− Opbouwdeurpompen 

− Vloerveer: GEZE TS 550 E-IS (zie detail pagina 34/48) 

− Sluitregelaars: de dubbele zelfsluitende deuren in geval 

van brand worden uitgerust met een sluitregelaar 

− Anti-paniek stangen 

− Draaideurautomaten 

− Voor dubbele deuren is het toegelaten de Power 

Swing-2 van Besam (fail-safe mode d.w.z. de deuren 

gaan naar gesloten toestand in geval van 

branddetectie of spanningsuitval) met bi-metaalsluiting 

Jansen 555.008 toe te passen. 

4.2.6 Scheidingswanden 

In onderstaande paragraaf wordt een beschrijving gegeven van 

de lichte scheidingswanden waarin de hierboven beschreven 

deurelementen kunnen geplaatst worden. De lichte 

scheidingswanden vallen niet onder deze technische 

goedkeuring met certificaat. 

De brandweerstand van de hieronder beschreven wanden dient 

door een afzonderlijk beproevingsverslag of certificaat te worden 

aangetoond. 

4.2.6.1 Janisol C4 beglaasde scheidingswand (Rf 1h – EI 60) 

4.2.6.1.1 Samenstelling 

Zie § 4.2.2.1 

4.2.6.1.2 Afwerking 

Zie § 4.2.2.2 

4.2.6.1.3 Beglazing 

Zie § 4.2.2.3 

De maximale afmetingen van elke beglazing worden 

weergegeven in onderstaande tabel: 

Max. afmetingen van de beglazing van Janisol C4 wanden  

Hoogte Breedte  Oppervlakte 

(mm) (mm) (m²) 

2865 2290 3,7 

Verhouding breedte/hoogte: 0,26 ≤ breedte/hoogte ≤ 3,52 

 

Rondom de beglazing wordt er op de isolator van de profielen een 

strook zelfklevend schuimvormend product type 451.082. (sectie: 

1,8 mm x 14 mm of type 451.083 een strook (sectie: 1,8 mm x 40 

mm, aangebracht. 

De beglazingen worden geplaatst tussen stalen glaslatten en 

afgedicht met siliconen of dichting voor “droge” beglazing zoals 

beschreven in § 3.2.2. 
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De beglazing(en) kan (kunnen) eventueel vervangen worden 

door een vol paneel met de volgende samenstelling: 

− Vol paneel met een dikte van 39 mm en een maximale 

oppervlakte van 1 m²: twee gipskartonplaten (dikte: 2 x 

18 mm) op beide dagvlakken voorzien van een 

staalplaat (dikte: 1 mm), onderling verlijmd door middel 

van lijm type 450.096. 

Of: 

− Vol paneel met een dikte van 47 mm en maximale 

afmetingen van 1129 mm x 2364 mm: twee lagen 

Promatect H met een dikte van 20 en 25 mm op beide 

dagvlakken voorzien van een staalplaat (dikte: 1 mm), 

onderling verlijmd door middel van lijm type 450.096. 

4.2.6.1.4 Afmetingen 

De maximaal toegelaten afmetingen van de beglaasde wand 

worden weergegeven in onderstaande tabel: 

Maximale afmetingen van Janisol C4 wanden 

Hoogte Breedte 

(mm) (mm) 

4000 onbeperkt 

4.2.6.1.5 Deurgeheel 

In deze lichte scheidingswanden zijn zowel enkele als dubbele 

deuren toegelaten. 

4.2.6.1.5.1 De deurvleugel 

De constructie van de deurvleugel(s) is identiek aan deze 

beschreven in § 4.2.1. 

4.2.6.1.5.2 De omlijsting 

De omlijsting is opgebouwd uit de profielen vermeld in § 3.2.3. 

4.2.6.1.5.3 Toebehoren 

Zie § 4.2.5 

4.2.6.2 Beglaasde wanden met structurele beglazing 

Janisol C4 (Rf 1 h – EI 60) 

4.2.6.2.1 Samenstelling 

Zie § 4.2.2.1 

4.2.6.2.2 Afwerking 

Zie § 4.2.2.2 

4.2.6.2.3 Beglazing 

Elke zijdelingse wand is voorzien van meerdere, naast elkaar 

geplaatste, rechthoekige, brandwerende beglazingen van 

onderstaande types: 

− Pyrobel 25 VL (AGC), dikte: 26 mm. 

− Pyrobel 25 EG VL (AGC), dikte: 30 mm. 

− Contraflam Structure 60/31 (VSGI), dikte: 31 mm. 

− Contraflam Structure 60/33 (VSGI), dikte: 33 mm. 

De maximaal toegelaten afmetingen voor elk type beglazing 

worden weergegeven in onderstaande tabel: 

Maximale afmetingen voor de structurele beglazingen 

 Hoogte Breedte 

 (mm) (mm) 

Pyrobel 25 VL (Vision Line) 2850 1200 

Pyrobel 25 EG VL (Vision Line) 2850 1000 

Contraflam Structure 60/31 2865 1250 

Contraflam Structure 60/33 3750 1300 

Verhouding breedte/hoogte: 0,26  breedte/hoogte  3,52 

4.2.6.2.4 Afmetingen 

De maximaal toegelaten afmetingen van de beglaasde wanden 

uitgevoerd met structurele beglazing, worden weergegeven in 

onderstaande tabel: 

Maximale afmetingen van Janisol C4 wanden 

in structurele beglazing 

Hoogte Breedte 

(mm) (mm) 

In functie van de maximale 

hoogte van de beglazing 
onbeperkt 

4.2.6.2.5 Deurgeheel 

In dit type beglaasde wand zijn volgende deuren toegelaten: 

− Enkele deuren met of zonder bovenpaneel; 

− Dubbele deuren met of zonder bovenpaneel. 

De hoogte van het deurgeheel (deurvleugel(s) met of 

zonder bovenpaneel) stemt overeen met de hoogte van 

de wand uitgevoerd in structurele beglazing. 

4.2.6.2.5.1 De deurvleugel 

De constructie van de deurvleugel(s) is identiek aan deze 

beschreven in § 4.2.1. 

4.2.6.2.5.2 De omlijsting 

De omlijsting is opgebouwd uit de profielen vermeld in § 3.2.3. 

4.2.6.2.5.3 Toebehoren 

Zie § 4.2.5 

4.2.6.3 Gipskartonwand 

De deurgehelen van het type B zoals hierboven beschreven (§ 4.2) 

met uitzondering van de deurgehelen in beglaasde wanden met 

structurele beglazing Janisol C4 (§ 4.2.6) kunnen worden geplaatst 

in gipskartonwanden, zoals hieronder beschreven. 

De scheidingswand bestaat uit een metalen raamwerk, aan beide 

zijden bekleed met twee lagen gipskartonplaten. Zie hiervoor als 

basis doorsnede 9.1. 

4.2.6.3.1 Metalen raamwerk 

Het metalen raamwerk uit metalen profielen bestaat uit twee 

horizontale randprofielen, twee randstijlen en tussenstijlen. 

De bovenste en onderste dwarsregel bestaan uit een verzinkt 

stalen U-profiel met een minimale sectie van 40 x 50 x 40 x 0,6 mm. 

De rand- en tussenstijlen bestaan uit verzinkt stalen C-profielen met 

een minimale sectie van 6 x 48 x 48,8 x 51 x 6 x 0,6 mm. 

De randprofielen worden om de 800 mm aan de muur bevestigd 

met behulp van schroeven en bijbehorende PVC pluggen. Tussen 

de randprofielen en de muur worden twee soepele 

isolatiebanden (handelsnaam PE/30) met een initiële sectie van 

30 mm x 6 mm samengedrukt. 
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De tussenstijlen worden met een maximale asafstand van 600 mm 

tussen de dwarsregels geklemd. 

Langs beide zijden van de deuropening worden twee verticale 

stijlen (C-profielen, minimale sectie 6 x 48 x 48,8 x 51 x 1,5 mm, of 

buisprofielen, minimale sectie 50 x 50 x 3 mm) aangebracht. 

Bovenaan en eventueel onderaan de deuropening wordt een 

dwarsregel (U-profielen, minimale sectie 40 x 50 x 40 x 1,5 mm) 

aangebracht. 

Het randprofiel waarop de aansluiting met de deuromlijsting wordt 

bevestigd, wordt bijkomend voorzien van een platte stalen strip 

(breedte 50 mm, dikte: 5 mm – dikte randprofiel). Ter plaatse van 

een aansluiting langs de slotzijde of de scharnierzijde van een 

dienstvleugel wordt deze strip doorlopend aangebracht. Ter 

plaatse van een aansluiting langs de scharnierzijde van een 

standvleugel of een vast zijpaneel of raam mogen deze strips in 

een lengte van 100 mm worden aangebracht ter plaatse van elke 

verankering. (zie doorsnede 9.1.)  

4.2.6.3.2 De wandpanelen 

Beide zijden van het raamwerk worden bekleed met 2 lagen 

gipskartonplaten (dikte: 2 x 12,5 mm). De eerste laag 

gipskartonplaten worden om de 500 mm à 600 mm aan de stijlen 

geschroefd met behulp van zelftappende schroeven met een 

lengte van 25 mm. De tweede laag gipskartonplaten worden om 

de 200 mm à 250 mm aan de stijlen geschroefd met behulp van 

zelftappende schroeven met een lengte van 35 mm. 

 De platen van beide lagen worden met verspringende voegen 

aangebracht. 

De voegen tussen de gipskartonplaten van de buitenste laag en 

tussen de gipskartonplaten en de muur worden afgewerkt met 

voegband en voeggips. De schroefkoppen worden eveneens 

afgewerkt met hetzelfde voeggips. 

4.2.6.3.3 De isolatie 

De ruimte tussen de gipskartonplaten kan eventueel worden 

opgevuld met glas- of rotswol. 

4.2.6.3.4 Deurgeheel 

In deze lichte scheidingswanden zijn volgende deuren toegelaten: 

− Enkele of dubbele deuren Rf ½ h met bovenpaneel en/of 

zijpaneel Rf 1 h. 

− Dubbele deur met of zonder bovenpaneel. 

− Deurgehelen geplaatst in een beglaasde wand Rf 1 h 

(§ 4.2.6.1), met uitzondering van beglaasde wanden Rf 1 

h met structurele beglazing (§ 4.2.6.2) 

4.2.6.3.4.1 De deurvleugel 

De constructie van de deurvleugel(s) is identiek aan deze 

beschreven in § 4.2.1. 

4.2.6.3.4.2 De boven/zijpanelen 

De constructie van de boven- of zijpanelen is identiek aan deze 

beschreven in § 4.2.2. 

4.2.6.3.4.3 De omlijsting 

De omlijsting is opgebouwd uit de profielen vermeld in § 3.2.3. 

4.2.6.3.4.4 Toebehoren 

Zie § 4.2.5 

5 Vervaardiging 

De deurvleugels, de omlijsting, de bovenpanelen en zijpanelen 

worden vervaardigd in de productiecentra die aan het bureau zijn 

meegedeeld en die zijn vermeld in de controleovereenkomst 

afgesloten met ANPI-BOSEC, en worden gemerkt zoals 

beschreven in § 2.2. 

Het hang- en sluitwerk wordt met de deurvleugels meegeleverd. 

6 Plaatsing 

De deuren dienen opgeslagen, behandeld en geplaatst te 

worden zoals voorzien in STS 53.1 voor gewone binnendeuren met 

inachtname van de hieronder vermelde plaatsingsvoorschriften. 

6.1 De muuropening 

− De afmetingen van de muuropening worden zo bepaald 

dat de deuren kunnen worden geplaatst zoals 

beschreven in deze paragraaf. 

− De zijkanten van de muuropening zijn effen. 

− De vlakheid van de vloer moet de beweging van de 

deur toelaten met de in § 6.4 voorgeschreven speling. 

6.2 Plaatsing van de omlijsting of de deurmodules 

− De omlijstingen zijn conform de voorschriften van § 4.1.3 

en § 4.2.3. Zij worden geplaatst in muren uit beton of 

metselwerk met een minimale dikte van 90 mm; of de in 

§ 4.1.6 en § 4.2.6 beschreven scheidingswanden. 

− De omlijsting wordt bevestigd met pluggen of doken (Zie 

doorsnede 9.3). 

− De opening tussen de omlijsting en de muur wordt 

volledig opgevuld met rotswol of keramische wol en 

afgewerkt met siliconen of met een metalen 

afwerkingsprofiel. 

6.3 Plaatsing van de deurvleugel 

− De deurvleugels zijn conform de voorschriften van § 4.1.1 

en § 4.2.1. 

− Het merk van overeenkomstigheid BENOR/ATG bevindt 

zich op de bovenste helft van de smalle kant van de 

deurvleugel langs de scharnierzijde. 

− Insnijden, uitsnijden, doorboren, inkorten of versmallen, 

verhogen en verbreden van de deurvleugel door de 

plaatser zijn niet toegelaten. 

− Elke andere onvermijdelijke aanpassing moet door de 

fabrikant uitgevoerd worden conform de voorschriften 

van onderhavige goedkeuring. 

6.3.1 Scharnieren  

Men gebruikt ten minste het aantal scharnieren zoals opgegeven 

in § 4.1.4.1 en § 4.1.4.2. Desgevallend kan een bijkomende 

scharnier worden geplaatst.  

De uiterste scharnieren bevinden zich op 200 mm van de boven- 

en onderzijde van de deurvleugel (tolerantie van ca. 50 mm is 

toegelaten). 

6.3.2 Sluitwerk 

Het toegelaten sluitwerk is beschreven in § 4.1.4.2 en § 4.2.4.2. 

6.3.3 Toebehoren 

Toegelaten toebehoren: zie § 4.1.5 en § 4.2.5. De opschroefbare 

scharnieren worden op de deurvleugel bevestigd met bouten die 

worden bevestigd in klinknagels, voorzien van inwendige 

schroefdraad, die in het metalen deurkader zijn bevestigd; alle 

andere toebehoren worden bevestigd met zelftappende 

schroeven. 
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6.4 Speling 

De maximaal toegelaten spelingen worden gegeven in 

onderstaande tabel. 

De speling tussen de deurvleugel(s) en de omlijsting, tussen de 

deurvleugels van een dubbele deur en tussen de deurvleugels en 

het bovenpaneel, zoals weergegeven in onderstaande tabel, is 

deze gemeten ter plaatse van één van de dagvlakken van de 

deurvleugel (zie speling X in figuur 2). 

De maximaal toegelaten speling tussen de deurvleugel(s) en de 

vloer dient bij de deur in gesloten toestand over de volledige dikte 

van de deurvleugel te worden gerespecteerd. 

Teneinde na plaatsing het slepen van de deurvleugel op de vloer 

te voorkomen, dient de afwerking van de vloer te worden 

uitgevoerd, rekening houdend met de draairichting, aangeduid 

op de plannen, zodat de maximaal toegelaten speling, zoals 

beschreven in onderstaande tabel kan gerespecteerd worden.  

Hiertoe mag de vloer in de zwaai van de deur slechts beperkt 

oplopen. 

Deze dient door de bedrijven verantwoordelijk voor de nivellering 

van de vloer zodanig uitgevoerd te worden dat het maximaal 

verschil tussen het laagste punt van de vloer onder de deur in 

gesloten toestand (zone 1 in fig. 3) en het hoogste punt in de zwaai 

van de deur (zone 2 in fig. 3), niet groter is dan de maximaal 

toegelaten speling tussen de deurvleugel en de vloer, verminderd 

met 2 mm. 

Maximaal toegelaten spelingen (mm) 

Tussen deurvleugel(s) en omlijsting 7 

Tussen deurvleugels van een dubbele deur 5 

Tussen deurvleugel(s) en het bovenlicht  7 

Tussen de deurvleugel(s) en de vloer (*) 5 

(*): Enkel een harde en vlakke vloerbekleding (zoals tegels, 

parket, beton, linoleum), is toegelaten onder de deur. 

 

De spelingen worden gemeten in elk punt met behulp van een 

kaliber met een breedte van 10 mm. 

7 Prestaties 

De prestaties van de hiervoor beschreven deuren werden 

vastgesteld op basis van de volgende normen. 

7.1 Weerstand tegen brand 

NBN 713.020 "Weerstand tegen brand van bouwelementen", 

uitgave 1968 en add. 1 uitg. 1982 – Rf ½ h. 

7.2 Prestaties volgens STS 53.1 "Deuren" 

De proeven werden uitgevoerd volgens de STS 53.1-specificaties 

"Deuren", uitgave 2006, tenzij anders vermeld. 

7.2.1 Dimensionele eisen 

7.2.1.1 Toleranties op de afmetingen en afwijkingen van de 

haaksheid 

Volgens NBN EN 951 en NBN EN 1529: klasse 2. 

7.2.1.2 Afwijkingen van de algemene en de plaatselijke 

vlakheid 

Volgens NBN EN 952 en NBN EN 1530: klasse 2. 

7.2.2 Functionele eisen 

7.2.2.1 Weerstand tegen verticale hoekbelasting (1000 N) 

Volgens NBN EN 947 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de 

deur aan de criteria voor de klasse 4. 

7.2.2.2 Weerstand tegen statische torsie (350 N) 

Volgens NBN EN 948 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de 

deur aan de criteria voor de klasse 4. 

7.2.2.3 Weerstand tegen schokken van zachte en zware 

voorwerpen (150 J) 

Volgens NBN EN 949 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de 

deur aan de criteria voor de klasse 4. 

7.2.2.4 Weerstand tegen schokken van harde voorwerpen 

(8 J) 

Volgens NBN EN 950 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de 

deur aan de criteria voor de klasse 4. 

7.2.2.5 Proef op herhaald openen en sluiten 

Volgens NBN EN 1191 en NBN EN 12400: klasse: 6 (200000 cycli). 

7.3 Besluit 

Metalen draaideuren JANSEN JANISOL 2 

Prestatie Klasse STS 53.1 EN-normen 

Brandweerstand Rf ½ h 

Afmetingen en haaksheid D2 2 

Vlakheid V2 2 

Mechanische weerstand M4 4 

Gebruiksfrequentie f6 6 
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8 Voorwaarden 

A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op 

het product vermeld op de voorpagina van deze Technische 

Goedkeuring 

B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler 

kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring. 

C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler 

mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van 

de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het 

goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in 

overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of 

voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of 

kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de 

Technische Goedkeuring. 

D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdeler of 

een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op 

welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van 

(potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, 

architecten, voorschrijvers, ontwerpers, … ) van het product, 

die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag 

niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de 

Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in 

de Technische Goedkeuring wordt verwezen. 

E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele 

aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de 

verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces 

en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de 

Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. 

Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de 

BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen 

dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden 

aangepast. 

F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de 

beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en 

informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld 

door de aanvrager en vervolledigd door een 

goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het 

specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de 

gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, 

zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de 

specifieke door de gebruiker beoogde toepassing. 

G. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te 

gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 2420) en 

de geldigheidstermijn. 

H. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de 

Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt 

aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen 

door de Goedkeuringshouder of de Verdeler van de 

bepalingen van dit artikel 8. 
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Overzicht doorsneden – Enkele deuren 
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Overzicht doorsneden – Dubbele deuren 

 

Overzicht doorsneden – Met zijpaneel 
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Doorsnede 1 – Janisol 2 / Janisol 3 
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Doorsnede 2 – Janisol 2 

 

Doorsnede 2.1 – Janisol 2  
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Doorsnede 2.2 – Janisol 2  

 

Doorsnede 3 – Janisol 2 

 

Doorsnede 3.1 – Janisol 2 
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Doorsnede 3.2 – Janisol 2  

 

Doorsnede 3.3 – Janisol C4 
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Doorsnede 4 – Janisol 2 

 

Doorsnede 4.1 – Janisol 2 
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Doorsnede 5 – Janisol 2 
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Doorsnede 5.2 – Janisol 2 
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Doorsnede 5.3 – Janisol 2 / Janisol C4 
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Doorsnede 5.4 – Janisol C4 
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Doorsnede 6 – Janisol 2 

 

Doorsnede 6.1 – Janisol 2 

 



 

  
ATG 2420 - Geldig van 02/05/2019 tot 01/05/2024 - 28/54 

Doorsnede 6.2 – Janisol 2 

 

Doorsnede 6.3 – Janisol 2 
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Doorsnede 7.1.1 – Janisol C4 
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Doorsnede 7.1.2 – Janisol 2 

 

Doorsnede 7.1.3 – Janisol 2 
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Doorsnede 7.1.4 – Janisol 2 

 

Doorsnede 7.1.5 – Janisol 2 
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Doorsnede 7.2 – Janisol 2 
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Doorsnede 8.1 – Janisol 2 / Janisol C4 
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Doorsnede 8.2 – Janisol 2 / Janisol C4 

 

Doorsnede 8.3 – Janisol 2 / Janisol C4 
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Doorsnede 9.1 – Janisol 2 / Janisol C4 

 



 

  
ATG 2420 - Geldig van 02/05/2019 tot 01/05/2024 - 36/54 

Doorsnede 9.2 – Janisol 2 
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Doorsnede 9.3 – Janisol 2 
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Doorsnede 10.1: Lasstiften – Janisol 2 
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Doorsnede 11.1: Detail bijkomend schuimvormend product – Janisol 2 
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Detail Vloerdeel 
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Montage slot 
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Janisol 2 Bimetaal slot 
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Detail Besam-aansluiting 
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W-2169 
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W-2174 
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Bijlage A: Varianten glaslat 
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Bijlage B1: Plaatsing tweepuntssluiting en grendels (dubbele deuren) 
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Bijlage B2: Plaatsing tweepuntssluiting en grendels (dubbele deuren) 
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Bijlage B3: Plaatsing tweepuntssluiting (enkele deur met zijpaneel langs slotzijde) 
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Bijlage C: Plaatsing driepuntssluiting (enkele deur zonder zijpaneel langs slotzijde) 
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Figuur 1 

 

Figuur 1A 
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Figuur 2 

 

Figuur 3 
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de 

technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd 

door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011 en lid is van de 

Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door 

de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC 

(www.belac.be) accrediteerbaar systeem. 
 

De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, ANPI, en op basis 

van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "PASSIEVE BRANDBESCHERMING ", verleend op 1 augustus 2018. 

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, ANPI, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de 

Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd. 

Datum van deze uitgave: 2 mei 2019. 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator 

Peter Wouters, 

directeur 

Benny De Blaere, 

 directeur 

Alain Verhoyen, 

General Manager 

Bart Sette, 

voorzitter 

 

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan 

en alle daarmee verband houdende relevante processen: 

− onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden 

zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring; 

− doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden 

en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft 

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische 

Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de 

BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig 

geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de 

BUtgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd. 

 

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. 

de hiernaast afgebeelde QR-code.  

 


