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Watergedragen 
brandwerende coatings met 

milieu certificaat 
 
 
 
 

Vaak wordt gedacht dat watergedragen  brandwerende coatings milieuvriendelijk zijn. Niets is 
minder waar; vaak bevat de coating veel schadelijke stoffen. DMS Brandwerende Systemen levert 
brandwerende coatings die wel mileuvriendelijk zijn. Of het nu gaat om toepassingen voor staal of 

doorvoeringen. 
 
 
 
 
 

Helaas  gaat het in discussies over 

brandwerend  producten  nog  vaak  alleen 

over normen  en testen  en krijgt het 

milieu -aspect niet  of nauwelijks  aan 

dacht  Het idee bestaat  dat als een 

coating  maar  watergedragen  is, het wel 

goed zit qua milieuvriendelijkheid.  Niets 

is dus minder waar. Een  goed voorbeeld 

is brandwerende  coating  op  staal. 

Brandwerende  coating  op staal is een 

goed  geaccepteerd  product.  Chloor, 

Broom  en  andere mileu-belastende 

toeslagstoffen  zijn heel gewoon. In een 

gemiddeld  project kan  rustig  een paar 

duizend kilo verf verwerkt worden. Daar 

waar we ons druk maken over allerlei 

andere productie  vergeten  we  dat  deze 

coatings zeker niet zo milieu vriendelijk 

zijn als we wel denken . Er wordt al snel 

gedacht  wanneer  het  maar  watergedra 

gen is, dan zit het wel goed. Dat het niet 

nodig is bewijst Rudolf -Hensel. Zij 

produceren   als  eerste  brandwerende 

coatings met een LEED certificaat. 

 
Gelukkig  komt  er steeds meer  aandacht 

voor het  toepassen  van   milieuveran t 

woorde producten  in de bouw. De 

overheid  speelt  daarbij  een  belangrijke 

rol. Uiteraard zal de coating ook moeten 

voldoen  aan alle testen  en normen . 

Helaas is daar erg veel  onduidelijkheid. 

De overgang van de NEN naar de EN gaat 

helaas erg moeizaam . Oude testen  en 

rekenprogramma's   blijven  helaas  maar 

boven de markt cirkelen . 

DMS Brandwerende  Systemen staan voor: 

Duidelijkheid en werken  conform  de 

laatste   geaccrediteerde    methodes. 

LEED classificatie al s bouwmateria 

len  voor  duurzaam  bouwen. 

De CE-markering is een wettelijk 

ver plichte aanduiding  op producten 

die onder een van de "Nieuwe 

Aanpak" -richtlijnen vallen . 

De  Europeese organisatie voor 

Technische Approvals Boddies voor 

genomineerd  voor  Europese 

technische  goedkeuring .  Producten 

met dit certificaat voldoen  aan de 

geharmoniseerde  norm  en  Europese 

technische    goedkeuring. 

DMS Brandwerende Systemen biedt o.a.: 

Staalcoating 

Hensotherm 410KS en 420KS beschikken 

over alle certificaten die nodig zijn om 

aan het bouwbesluit te voldoen. 

Getest conform de nieuwe EN 13381 

(dus geen oude NEN 6072 of NEN 

7878) 

Leed certificaat 

CE-Markering 

ETAG No. 018-1 minimale product 

werking tot 25 jaar 

Doorvoeringen 

Hensomastik 5KS beschikt over de 

 
 
 

volgende certificaten en eigenschappen 

Getest conform de EN 1366 

Water -,Uv- en vele chemicaliën be 

stendig 

CE -Markering 

Leed  certificaat 

Voor meer informatie kunt uiteraard bij 

ons terecht. 
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