
Trespa producten worden gemaakt op basis van cellulose- of houtvezels (70%) en een thermohardende 
hars (30%). Deze hars wordt vervaardigd uit aardolieproducten en heeft een organisch karakter - net als 
de hout- en cellulose vezels. Bij de beschrijving van het brandgedrag wordt onderscheid gemaakt tussen
producteigenschappen en constructie-eigenschappen.

Producteigenschappen
Typische producteigenschappen waaraan in de meeste nationale bouwregelgeving eisen worden gesteld zijn 
de bijdrage tot brandvoortplanting en rookontwikkeling.

Door hun samenstelling zijn Trespa producten niet onbrandbaar, maar hebben zij een zeer voorspelbaar
brandgedrag: 
– door het hoge soortelijke gewicht is de ontbrandingstemperatuur relatief hoog;
– het product verkoolt op een wijze die vergelijkbaar is met (hard)hout;
– het smelt niet, er ontstaan geen druppels die brandend omlaag vallen;
– het explodeert niet;
– het heeft een geringe rookontwikkeling.

Bovendien kunnen aan de hars brandvertragers worden toegevoegd welke het brandgedrag gunstig beïnvloeden.
Dergelijke Trespa producten hebben de toevoeging ‘FR’ (fire retardent) in hun naam.

Constructie-eigenschappen
Naast producteigenschappen worden meestal ook eisen gesteld aan de brandwerendheid voor de totale constructie
(dus alle hierin voorkomende materialen) en de wijze van uitvoering c.q. afwerking.

In Nederland worden de resultaten van twee testen samengevat in 2 classificaties: 
De klasse van de ‘Bijdrage tot brandvoortplanting’ volgens NEN 6065 en de ‘Maatgevende rookdichtheid’ volgens
NEN 6066 in [ 1/m ].

Bij Brandvoortplanting wordt getest in hoeverre het product bijdraagt tot een uitbreiding van de brand. Middels een
gestandaardiseerde brandbelasting wordt de vlamuitbreiding als functie van tijd en afstand gemeten. In Nederland
wordt bovendien de vlamoverslag gemeten in functie van tijd en hiervoor benodigde energie (NEN 6065). 

Bij Rookontwikkeling wordt de optische dichtheid van de rook gemeten die zich bij een gestandaardiseerde
brandbelasting ontwikkelt (NEN 6066). Dit tegen de achtergrond dat een grote rookontwikkeling het ontvluchten
c.q. de reddingswerkzaamheden kan bemoeilijken.

Afhankelijk van het gebouwtype en de wijze van gebruik van dit gebouw zijn in de bouwregelgeving (in Nederland
‘Het Bouwbesluit) aan bovenstaande eigenschappen eisen verbonden. 

Het verbrandingsproces
Bij de verbranding van materialen (pyrolyse) treden processen op die de chemische structuur veranderen: 
er ontstaan gassen en restproducten die bij een volledige verbranding uiteindelijk in koolstofverbindingen worden
omgezet. Bij een onvolledige verbranding ten gevolge van onvoldoende hitte of onvoldoende zuurstof kunnen
giftige gassen vrijkomen, onder andere koolmonoxide. Echter, omdat tijdens een brand meerdere producten
tegelijkertijd branden (bouwkundige elementen, maar ook meubels en andere inrichtingsonderdelen) en aangezien
elk product zijn eigen karakteristieken heeft met betrekking tot chemische samenstelling, ontbrandingstemperatuur,
rookontwikkeling etc. is het vaak onmogelijk te duiden uit welk product op een bepaald moment bepaalde
giftige rookbestanddelen zijn vrijgekomen.
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Europese wetgeving
In de meeste Europese landen zijn dan ook geen normen en testmethodes voor de toxiteit van rookgassen
voorhanden. Een uitzondering vormt Frankrijk: naast de optische dichtheid van de rook wordt ook de mate van
verduistering ten gevolge van de rook en een reeks van chemische bestanddelen in de rook bepaald. Met behulp
van een wiskundig algoritme worden deze gegevens tot een bepaalde klasse omgerekend, waarbij de eisen aan
deze klasse wederom in de bouwregelgeving zijn vastgelegd.

In het kader van de harmonisering van de Europese Bouwregelgeving is binnenkort de CE-markering van
bouwproducten verplicht en wordt op dat moment ook een Europese classificering van bouwproducten van kracht.
Daarbij wordt in één term de diverse aspecten van het brandgedrag aangeduid.

In onderstaande tabel is de classificatie van Trespa producten volgens (oude) Nederlandse en volgens nieuwe
Europese normering weergegeven.

Bijdrage tot Rookdichtheid Euroklasse
Product brandvoortplanting [ 1/m ]

NEN 6065 NEN 6066 EN 13501-1

Trespa Athlon Ds2d0
Trespa Athlon FR Bs2d0

Trespa Meteon Klasse 2 < 4 Ds2d0
Trespa Meteon FR Klasse 1 2,5 Bs2d0

Trespa Virtuon Ds2d0
Trespa Virtuon FR Klasse 1 1,2 Bs2d0
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