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Onze referentie 2017-Efectis-R000028/LZS/TNL Bleiswijk, 24 januari 2017 
Uw referentie EM Soundproof/Ivana valdorpel  
Projectnummer ENL-16-001278  
 

  
 Onderzoek naar Elton EM Soundproof en Ivana valdorpels  
  
  

 
 
 
Geachte heer Van der Heide, 
 
U heeft Efectis Nederland BV verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de  
toepassing van de onder OEM geproduceerde Ivana valdorpel geluid- en brandwerend en de 
en de uitwisselbaarheid van deze valdorpel met de Elton akoestische valdorpel EllenMatic 
Soundproof. De beoordeling zal mede worden gebaseerd op de onderstaande criteria. 

1. BEOORDELINGSVRAAG 

De vraag die u hebt gesteld is of Efectis een brandwerendheid verwacht van minimaal 60 
minuten voor de criteria E, I1, I2 en W van de onder OEM geproduceerde Elton akoestische 
valdorpel EM Soundproof met de benaming ‘Ivana valdorpel geluid- en brandwerend’, 
toegepast in vergelijkbare deur-/kozijnconstructies als waarin de EM Soundproof valdorpels zijn 
getest volgens EN 1634-1:2014. 
De norm voor de uitbreiding van het geldigheidsgebied van de testresultaten EN 15269-3:2012, 
§ C.1.54 stelt dat valdorpels mogen worden uitgewisseld, mits deze zijn getest volgens de 
deurennorm EN 1634-1:2014 in vergelijkbare deur-/kozijnconstructies. 

2. BEOORDELINGSBASIS 

Als basis voor de beschrijving is de volgende informatie gebruikt: 

• Details verschillen/overeenkomsten geluid- en brandwerende EM Soundproof en Ivana 
valdorpel; 

• Efectis conformiteitsverklaring: 2015-Efectis-R001583[Rev.1]; 
• EN 15269-3:2012: Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheids-

proeven voor deuren inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3: Brandwerendheid van houten 
scharnierende en taatsende deuren; 

• Kennis en ervaring van Efectis Nederland BV. 
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3. BEOORDELINGSCRITERIA 

De brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie van de constructie wordt mede bepaald op 
grond van NEN 6069:2016 waarbij de volgende criteria van toepassing zijn: 
 
 Vlamdichtheid (E) 

Dit criterium stelt de eis dat er in de scheidingsconstructie geen openingen mogen ontstaan 
waardoor zich hete/onverbrande gassen/vlammen verplaatsen naar de niet-direct verhitte 
zijde van de constructie. 
 

 Thermische isolatie (I1) 
Dit criterium legt vast dat bij brand aan de ene zijde van de scheidingsconstructie, de 
temperatuurstijging aan de niet-direct verhitte zijde beperkt blijft tot 180 ºC (maximaal) op 
thermokoppelposities die niet mogen zijn aangebracht binnen 25 mm van de zichtbare rand 
van het deurblad en op het kozijn. 

 
 Thermische isolatie (I2) 

Dit criterium legt vast dat bij brand aan de ene zijde van de scheidingsconstructie, de 
temperatuurstijging aan de niet-direct verhitte zijde beperkt blijft tot 180 ºC (maximaal) op 
thermokoppelposities die niet mogen zijn aangebracht binnen 100 mm van de zichtbare rand 
van het deurblad en op het kozijn. De temperatuurstijging op het kozijn moet beperkt blijven 
tot 360 ºC (maximaal). 
 

 Warmtestraling (W) 
Dit criterium stelt de eis dat bij brand aan de direct verhitte zijde van de 
scheidingsconstructie de warmtestraling die van de oppervlakte af komt aan de niet-direct 
verhitte zijde, beperkt blijft tot maximaal 15 kW/m2 gemeten op 1 meter afstand van de 
constructie. 

 
Het betreft een beoordeling van een brandwerende voorziening die als zodanig niet is beproefd. 
Daarom zal de conclusie worden gegeven als een verwachting van de brandwerendheid. De 
verwachting is gebaseerd op de bij Efectis aanwezig kennis en ervaring m.b.t. de experimentele 
bepaling van de brandwerendheid van constructies. 

4. TE BEOORDELEN OBJECT 

Van de Elton akoestische valdorpel EllenMatic Soundproof is de kleur van de PE kunststof 
aandrukunit zwart PE kunststof en van de onder OEM geproduceerde Ivana ‘valdorpel geluid- 
en brandwerend’ is de PE kunststof aandrukunit oranje. Verder zijn alle onderdelen identiek. 
Zie de hier volgende materiaallijst uit het bestelsysteem van Elton: 
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Bij de overige ‘FALSE’ meldingen gaat het alleen om het verschil in productnaam. 
 
Aangezien het enige verschil zit in de kleur van de aandrukunits van de valdorpels, zijn de 
valdorpels in principe gelijk. 

5. BEOORDELING 

De norm voor de uitbreiding van het geldigheidsgebied van de testresultaten EN 15269-3:2012, 
§ C.1.54 stelt dat valdorpels mogen worden uitgewisseld, mits deze zijn getest volgens de 
deurennorm EN 1634-1:2014 in vergelijkbare deur-/kozijnconstructies. 
De EM Soundproof valdorpel is eerder volgens deze norm getest, zie Efectis rapport: 2015-
Efectis-R001583[Rev.1], waarbij in verschillende enkelvleugelige houten deur-/kozijn-
constructies resultaten zijn behaald van ruim meer dan 60 minuten brandwerendheid voor de 
criteria E, I1 en I2, en W. Aangezien alleen de kleur van de PE kunststof aandrukunit verschilt 
mag worden verwacht, dat de Ivana valdorpel vergelijkbare resultaten behaalt in dezelfde deur-/ 
kozijnconstructies als getest. Dit vormt de grond voor de uitwisselbaarheid naar analogie van de 
EN 15269-3:2012. 
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6. CONCLUSIE 

Voor de bovenbeschreven Ivana valdorpel geluid- en brandwerend, verwacht Efectis Nederland 
BV een minimale brandwerendheid van 60 minuten of voor de criteria E, I1 en I2, en W in de zin 
van Bijlage A van de NEN 6069:2016, als deze worden toegepast in dezelfde of vergelijkbare 
deur-/kozijnconstructies als waarin de EM Soundproof valdorpels zijn beproefd in een 
brandwerendheidstest volgens de EN 1634-1:2014. 

7. GELDIGHEID 

Vanwege de ontwikkelingen binnen de Europese regelgeving, en de invloed hiervan op de wijze 
van beoordelen van de brandwerendheid van constructies, is deze beoordeling geldig tot eind-
januari 2020. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

  
 
S. Lutz dr. ir. G. van den Berg 
Projectleider rook- & brandwerendheid Senior projectleider brandwerendheid 
 
sander.lutz@efectis.com 
+31 (0)88 3473 755 
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 BIJLAGE: FOTO 
  
  

 
 

 
Afbeelding 1 Oranje aandrukunit Ivana valdorpel 
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