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Samenvatting van onderzoek 

en verwerkingsvoorschriften  

FireStream 
 

Bremen 5 
2993 LJ Barendrecht 
Postbus 262 
2990 AG Barendrecht 
Telefoon: 0180 697500 

Fax: 0180 697505 

E-mail: info@buva.nl 
Internet: www.buva.nl  

   

Informatie afkomstig uit: Warrington Fire rapport WFRG-14097-A 
   Effectis 2010-efectisR0348/BGG/TNL 
 

Brandwerendheid ventilatierooster BUVA-FireStream voor 

plaatsing in een sparing boven het kozijn. 
 

Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN-EN 1634-1 
 
Onderzoekslocatie: het onderzoek heeft plaatsgevonden bij het 

Centrum voor Brandwerendheid Efectis Nederland 
BV te Rijswijk. 

 

 
Gegevens ventilatierooster: 
Type:  BUVA-FireStream 
Doorlaat: 11-25 dm3/sec (Afhankelijk van type) 
Maximale sparingmaat: 1000 mm 
Compartimentering: tussenstijl van 72 (2x38) x 120 mm 
Sparinghoogte:  FireStream Top =70mm;  
 FireStream Acou=75mm;  
 FireStream Sus=115mm.  
 De sparing dient haaks en recht te zijn. 

Boven en onderregel dienen in lijn te liggen. 
Minimale inbouwdiepte: Standaard 100mm; voor FireStream Sus L is deze 164mm  
Bevestiging:  Schroeven Ø 3mm, hechtlengte in hout minimaal 20mm 
 H.o.h. 300; 100mm uit de hoeken 
Detaillering:   Comform detaillering pagina 2. 
 
 

Gegevens constructie op kozijn: 
Houtsoort:  Naaldhout, C18 
Houtafmetingen:  minimaal 38 x 140mm 
Bekleding binnenzijde: Promatect 100, zie bijlage 
Opschuimend materiaal: Technofire 2000, 1,3mm dik 
Positie opschuimend materiaal: zie bijlage 
Uitvoering constructie: zie bijlage 
 

Gegevens kozijn: 
Brandwerendheid: Minimaal 30 minuten 
Uitvoering: Conform specificaties fabrikant 
Beglazing: Conform specificaties fabrikant 
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Conclusies: 
De brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN6069:2005 bij "brand van binnen naar buiten" 
als ook "van buiten naar binnen" van ventilatieroosters geplaatst boven raamconstructies is ten 

minste 30 minuten brandwerend onder de voorwaarde dat 

• de FireStream is geplaatst conform de tekeningen zoals deze bij deze samenvatting van 
onderzoek zijn bijgesloten. 

• de FireStream is opgenomen in een houten omkadering, die voorzien is van een beplating 
van Promatec-100 

• ter plaatse van de omranding van de FireStream bij verhitting opschuimend materiaal is 
aangebracht, type Technofire 2000, 1,3mm dikte 

• de afmetingen van de FireStream maximaal 1000x115mm (breedte x hoogte) zijn, met een 
brandwerend pakket van 44mm dik. 

• sparingen breder dan 1000mm gecompartimenteerd worden. 
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Verwerkingsvoorschriften FireStream  
 
Eisen aan de bouwkundige details 
De FireStream dient, conform specificaties en tekening zoals beschreven op pagina 2 achter het 
buitenspouwblad geplaatst te worden. De sparing die voor de kast voorzien is, dient altijd een eigen 
compartiment te vormen, waardoor alleen verse lucht direct van buiten door de kast gevoerd kan 
worden. Het compartiment met rooster ingebouwd, dient op adequate wijze wind en water te keren. 
 
Eisen aan de kozijnen en spouwlatten 

• Sparing hoogte H1 is afhankelijk van het type.  
o Voor een FireSream Top is dit 70 mm. 
o Voor een FireStream Acou  is dit 75mm. 
o Voor een FireStream Sus en Sus L is dit 115mm. 
o Voor een FireStream Sus L is dit 115mm 

• De FireStream kan opgenomen worden op de bovendorpel in een voorziening van geschaafd 
gelakt hout met een minimum doorsnede 38 x 120 mm en met 2 extra schroeven worden 
vastgezet. 

• De FireStream dient opgenomen te worden in een houten omkadering, die voorzien is van 
een beplating van Promatect-100. 

• De sparing waarin de FireStream is opgenomen dient haaks en recht te zijn. 

• De boven- en onderregel van de sparing waarin de FireStream wordt opgenomen dienen in 
één te lijn liggen. 

• Ter plaatse van de omranding van de FireStream dient een bij verhitting opschuimend 
materiaal te worden aangebracht, type Technofire 2000, 1,3 mm dikte. 

• Sparingdiepte volgens klant eigen opgaaf.  Minimale diepte van de sparing inclusief 

vrijloop van 30mm is voor een  
o FireStream Top   130mm  (V-maat = 100mm) 
o FireStream Acou  130mm  (V-maat = 100mm) 
o FireStream Sus   130mm  (V-maat = 100mm) 
o FireStream Sus L   195mm  (V-maat = 165mm) 

• Lengte FireStream (Bestelmaat) is de buitenwerkse maat (kast inclusief 
bevestigingsprofielen). 

• Bestelmaat (T) = sparing -speling + twee keer flenshoogte.  

• Voor een FireStream met flenzen van 20mm geldt: Bestelmaat (T)= Sparingmaat +30mm 

• Maximale waarvoor attest geldt is 1000mm. 

• Uitvulhout naar de regenzijde dient watervast verlijmd te zijn. 
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Opslag FireStream tijdens de bouw  
Blootstelling aan water kan de brandwerende werking van de FireStream aantasten. Tijdens de 
bouwfase dient de FireStream droog opgeslagen te worden. Op de binnenkant is een beschermfolie 
aangebracht. Deze mag pas bij oplevering worden verwijderd, zodat tijdens de bouw er geen stof en 
vuil het rooster in kunnen dringen.   
 
Montage FireStream op de bouwplaats 

• Rondom de sparing een vlakke aanslag (zonder beplating, stucwerk en tegels ed) aanhouden 
van 25mm. 

• Tijdens het stellen van de kozijnen moet de sparinghoogte intact blijven. 

• In de eindfase van de bouw kan het rooster in de sparing gedrukt worden. Links en rechts 
3,5mm speling aanhouden 

• Ter plaatse van de sparing dient compriband op de spouwlatten te worden aangebracht om 
de ruimte tussen de spouwlat en het metselwerk af te dichten. 

• Schroef het rooster vast met schroeven 3x20 (pkk). Schroeven 100mm uit de hoeken, afstand 
h.o.h. 300mm. 

• Nadat de woning geheel is afgewerkt, inclusief spuitwerk, kan afhankelijk van het type 
rooster de aluminium binnenklep uit de plastic zak worden gehaald en definitief in het 
kunststof rooster geplaatst worden, of de folie verwijderd worden. 

• Breng de meegeleverde afstandsbediening aan (koord of stang). 
 
 


