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Geachte heer Van Milligen,

Naar aanleiding van het meetrapport met nummer Y 1558-1-RA-001 d.d. 31 oktober 2014
voor de door ons uitgevoerde beproeving van een aantal randdetails voor steenachtige
wandconstructies,  is  door  u  gevraagd om een aantal  specifieke  constructies  voor  u  te
beoordelen.  Deze  beoordeling  is  gebaseerd  op  de  door  ons  onderzochte  behaalde
resultaten ten aanzien van het toepassingsgebied van de beproefde constructies  en is
gerapporteerd in ons rapport YA 1558-1-RA d.d. 8 januari 2015.
Voorliggende  brief  is  opgesteld  als  samenvatting  van  de  genoemde  rapportage  met
betrekking  tot  de  mogelijke  toepassingen.  De  brief  heeft  een  geldigheidsduur  van
maximaal 5 jaar na dagtekening.

In  onderstaande  tabel  is  een  overzicht  gegeven  van  de  maximaal  toe  te  kennen
brandwerendheid bij de toepassing van specifieke situaties en toegepast onder de hierna
genoemde  voorwaarden.  De  genoemde  horizontale  en  verticale  aansluiting  heeft
betrekking op een éénzijdig toegepast U-profiel. De situatie met 2 ruggelings geplaatste
U-profielen  staat  in  de  laatste  kolom  vermeld.  De  genoemde  brandwerendheid  heeft
betrekking op de criteria “vlamdichtheid” (E) en “temperatuur” (I).

t1 Overzicht van de maximaal toe te kennen brandwerendheid in verschillende situaties
Materiaal wand Wanddikte Horizontale aansluiting Verticale aansluiting 2 U-profielen (ruggelings)

gasbeton of kalkzandsteen 100 mm of meer 60 min. 60 min. 30 min.

gasbeton of kalkzandsteen 150 mm of meer 120 min. 90 min. 30 min.

De beoordeelde constructies bestaan in hoofdlijnen uit:
− Van  Milligen  U-profielen  (zie  foto  1  in  bijlage  2),  die  h.o.h.  maximaal  600  mm  zijn

bevestigd met Fischer nagelankers FNA II, nagelkop 6x25/5, of in geval van bevestiging
aan gasbeton met spaanplaatschroeven 4,0x40 mm en sluitringen M4x20.
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