
Beschrijving lastenboek 

Omschrijving 

Een volle stalen deur met een brandweerstand van 30 minuten (RF30). De deur is voorzien van een 

muuromvattende kader, die wordt opgestort met vloeibare betonmortel 

Omlijsting 

De omlijsting bestaat uit een kader in geprofileerde en electroverzinkte staalplaat (dikte 1,5 mm). 

De omlijsting is muuromvattend (de dikte is dus afhankelijk van de dikte van de muur waarin de deur 

geplaatst wordt) voorzien, met een minimale dikte van 110 mm en een maximale dikte van 400 mm. 

De hoekverstekken worden samengelast, vlakgeslepen en daarna geschilderd in grondlaag. In een 

groef wordt een dichtheidsvoeg tegen koude rook aangebracht (niet gelijmd).  

Deurblad 

Het deurblad is een kaststructuur, bestaande uit 2 elektrisch verzinkte staalplaten (waarvan de 

randen 180° gebogen zijn), interne versterkingen en een kader rondom in elektrolytisch verzinkte  

en geprofileerde staalplaat. Zo ontstaan er 2 symmetrische gleuven van 10 mm breed waarin de  

PVC-kokers met de schuimvormende producten worden geplaatst. De kern is samengesteld uit 

rotswol (110 kg/m²) en de kanten van het deurblad zijn voorzien van 2 stroken schuimvormend 

product in een PVC-koker (breedte 10 mm). De totale dikte van het deurblad is 53 mm. 

Afmetingen deurblad (volgens Benor ATG-attest) 

AFMETINGEN DEURBLAD MINIMAAL MAXIMAAL 

HOOGTE 700 mm 2950 mm 

BREEDTE 550 mm 1250 mm 

DIKTE 53 mm 

 

Beglazing 

De deur kan voorzien worden van brandwerende beglazing Pyrobel EI30 met maximale afmetingen 

1500 x 600 mm. De beglazing moet omringd worden door een volle sectie van minstens 230 mm. 

Rooster 

De deur kan voorzien worden van brandwerende rooster met maximale afmetingen 600 x 300 mm.  

De rooster moet omringd worden door een volle sectie van minstens 170 mm. 

Plaatsing 

De deuren dienen geplaatst te worden in muren uit metselwerk, cellenbeton of beton met minimale 

dikte van 90 mm en met voldoende mechanische stabiliteit, of in de lichte wand die in de technische 

goedkeuring wordt beschreven. De vloerbekleding in de muuropening is hard en vlak, zoals tegels, 

parket, beton of linoleum. 

 

Links en rechts dient een spouw van 15 mm voorzien te worden tussen de buitenkant van de 

omlijsting en de muur. Boven dient een spouw van 30 mm voorzien te worden tussen de buitenkant 

van de omlijsting en de muur. De omlijsting wordt aan de muur bevestigd met 6 verankeringsdoken 

in vlakstaal. Eens de omlijsting gepositioneerd is, wordt ze bij elke uitsprong van de doken vastgelast. 

De omlijsting wordt volledig opgegoten met vloeibare grijze betonmortel met fijne korrelgrootte. De 

zichtbare betonmortel in de speling tussen omlijsting en muur wordt afgestreken. 



Maximale toegelaten speling 

MAXIMALE TOEGELATEN SPELING NORMALE SPELING MAXIMALE SPELING 

TUSSEN DEURBLAD EN KADER 3 mm 5 mm 

TUSSEN DEURBLADEN (DUBBELE DEUR) 10 mm 10 mm 

TUSSEN DEURBLAD EN VLOER 5 mm 8 mm 

 

Markering en controle 

De deuren worden voorzien van een Benor ATG-label. 

Afwerking 

Het geheel wordt geleverd en/of geplaatst in grondlaag en eindlaag (natlak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


