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Niet-dragende binnenwanden met PROMONTA gipsblokken
1

BOUWBESLUITINGANG VOOR ATTEST-MET.PRODUCTCERTIFICAAT
Nr

aÍdeling

grenswaarde /
be oa

2.1

Algemene sterkte van de

bouwconstructie

linosmetho

VOOR NIET DRAGENDE BINNENWANDEN

prestaties volgens
d

kw

e

Uiterste grenstoestand,
bepaling volgens NEN 6700serie

a

opmerkingen i.v.m. toepassing

lite itsve rk la rino

ïoepasbaar in
windsnelheidsgebied I tot
1OO m boven maaiveld.
Toepasbaar bij niveauverschillen.
Wanden < 18 m2 zijn
bestand tegen:
windbelasting van 230

De details voor vloer-,
plafonds- en
wandaansluitingen moeten zijn
toegepast zoals aangegeven in
dit certiÍicaat.

N/m2.

2.11

Beperking van het ontstaan Onbrandbaar volgens NEN
van een brandgevaarlijke
6O64, dan wel brandklasse A1
situatie
volgens NEN-EN 13501-1

Euroklasse A1

2.12

Beperking van ontwikkeling Bijdrage brandvoortplanting ten
van brand
minste klasse 4 volgens NEN
6065, dan wel ten minste
brandklasse D volgens NEN-EN
13501-1
Beperking van uítbreiding
WBDBO ten minste 30
van brand
minuten volqens NEN 6068
Verdere beperking van
WBDBO ten minste 30
uitbreidinq van brand
minuten volqens NEN 6068
Beperking van ontstaan
Rookdichtheid ten hoogste 1O
van rook
m-l volgens NEN 6O66, dan
wel ten minste rookklasse s2
volgens NEN-EN 13501-1

Euroklasse A1

2.13
2.14
2.15

2.16

3.3

3.5

De invloed van eventuele
bekledingsmaterialen,
coatings, afwerklagen en
dergelijke is níet bij de
beoordelinq betrokken.
Zie 4.2.5

Bescherming tegen geluid

Karakteristieke geluídwering

Niet beoordeeld

Zie 4.3.1

Geluidwering tussen

ten minste 20 dB(A) volgens
NEN 5077
llu;k ten minste -2O dB

verblijfsruimten van

llu;È -20

volgens NEN 5O77

lndien vloer en
wandaansluiting zijn
uitgevoerd conform art. 4.3.3
van dit certiÍicaat.

Beperking van galm

lco;k ten minste -20

dB

volgens NEN 5O77
Geluidsabsorptie (in m2) >
1/8 * inhoud ruimte (in m3)
voloens NEN 5O78
Nagalmtijd 1 oÍ 1,5 seconde
volgens NEN 5077

3O minuten

dB

lco;k> -20 dB
Niet beoordeeld

Niet-dragende binnenwanden

worden bijna altijd voorzien
van een afwerking. Door een
Niet beoordeeld

akoestisch adviseur moet

worden nagegaan oÍ voldaan
kan worden aan de eis in het

llu;k ten minste -5 dB volgens Niet beoordeeld
NEN 5077
lco;k ten minste -5 dB volgens Niet beoordeeld
NEN 5077

Bouwbesluit voor de totale
geluidabsorptie bepaald
overeenkomstig NEN 5078.

Waterdicht volgens NEN 2778 Niet beoordeeld

Dit aspect is alleen van belang

Wering van vocht van

Controle prestaties conf orm

binnen

tabel 3,26; factor van de

bij wanden die worden
toegepast als
scheidingsconstructie tussen
een verblijfsgebied en een
serre. schuur, garage e.d. voor
zover deze geen regenwerende
qevels en daken hebben.
Zie 4.3.6

Geluidwering tussen
verschillende
gebrui

3.7

Euroklasse s2

van buiten

verblijÍsruimten van

3.6

8O min.

)

dezelÍde gebruiksf unctie

3.4

)

Dikte 1OO mm ) 1 20 min.
Dikte 70 mm ) 80 min.
Zie 4.2.3
Dikte 10O mm ) 120 min.

WRD ten minste 30 minuten
volqens NEN 6075

Beperking van verspreiding

van rook
3.1

Dikte 7O mm

De invloed van eventuele
bekledingsmaterialen,
coatings, afwerklagen en
dergelijke is niet bij de
beoordelino betrokken.
De invloed van eventuele
bekledingsmaterialen,
coatings. afwerklagen en
dergelijke is niet bij de
beoordelino betrokken.
Zie 4.2.3.

ksfuncties

Wering van vocht van
buiten

Niet beoordeeld

temperatuur van de
binnenoppervlakte ten minste
> 0,5 of > O,65 volgens NEN

2778
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afdeling

Nr

grenswaarde /
be oa linos methode
Wateropname gemiddeld <
O,O1 kg/(m'?.s1l2l en overal (
0,2 kg/(m'z.s1/2) volgens NEN

prestaties volgens
kwaliteitsverklarinq
GehydroÍobeerde blokken
voldoen aan deze eis.

2778
3.1 5

5.'l

Controle prestaties conform

Beperking van de
toepassing van schadelijke
materialen

tabel 3.106 (regeling
bouwbesluit 2003)

Thermische isolatie

Warmteweerstand volgens

Wanden leveren geen
nadeel aan gezondheid of
hinder door aÍgiÍte van
oevaarliike stoÍÍen.
Zie tabel 3 in 4.5.1

Beperking van
lu

chtdoo rlate nd he id

Geldt voor wanden die een
scheiding vormen tussen toiletoÍ badruimte en een andere
besloten ruimte.
Zie 4.3.6.

totaal aan gebieden en

Thermische isolatie kan
worden berekend met de
warmteweerstand en
warmtêdooroanoscoëf f iciënt
lndien van toepassing moet de
luchtdoorlatendheid van de

ruimten) < 0,2 m3/s volgens

wand worden bepaald.

NEN 1068

5.2

opmerkingen i.v.m. toepassing

Luchtvolumestroom (van het

Niet beoordeeld

NEN 2686

5.3

Energiezuinigheid

Berekening EPC met
waarden uit tabel 3 in
4.5.1

Verwijzing naar 5.1

Zie 4.5.1

TECHNISCHE SPECIFICATIE
2.1

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET BOUWDEEL
Niet-dragende binnenwanden vervaardigd van onderling verlilmde PROMONTA gipsblokken.
Dit attest-met-productcertiÍiaat is afgegeven op basis van BRL 1 003: "niet-dragende binnenwanden" en BRL 1 014 'Gipsblokken". ln BRL 1003
ziin de attesteÍingseisen vastgelegd, in BRL 1014 de producteigenschappen van de gispblokken. De fabricage van de gipsblokken wordt door
Kiwa periodiek gecontroleerd aan de eisen gesteld in van BRL 1014.

2.2

GIPSBLOKKEN

2,2.1

Merken
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO@-merk.

K2096

Het merk is een label of stempel met minimaal de volgende aanduidingen:

-

Fabrieksnaamen/ofgedeponeerdhandelsmerk;

type blok;
productiedatum.

Plaats van het merk:
De PROMONTA gipsblokken worden geleverd in pakketten en op pallets die voorzien zijn van een kuststofÍolie waarop de aanduidingen
op deugdelijke en duidelijke wijze zijn aangebracht.

2.2.2

Yorm en samenstelling
Rechthoekige. vlakke massieve blokken van steenachtig materiaal (gips). rondom voorzien van een hol- en dolproÍiel. vervaardigd uit
natuurgips. RO-gips, water en eventuele toeslagstoÍfen. Uit de gispblokken komen geen hínderlijke oÍ schadelijke stoÍfen vrij. Het
gehalte cadmium in de gipsblokken is lager dan 2 mg/kg (Cadmiumbesluit). ln de gipsblokken zijn geen kanalen opgenomen.

2.2.3 Íypen

De gipsblokken kunnen in de volgende typen worden geleverd:

2.2.4

WateraÍstotend

naam

type

Volumieke massa

kleur

Promonta licht
Promhydro waterbestendig licht
Promonta zwaar

GNL. GNLK
GLH, GLHK
GZK

SOOkg/m3+5olo
SOOkg/m3+5olo
1200 kq/m3 t 5 %

Naturel

nee

Lichtblauw/lichtgroen

ja

íoze

nee

Samenstellende mateÍíaÍen
Gips:

- TenminsteTOo/ocalciumsulÍaat-halfhydraat.
ToeslagstoÍÍen:
- Versneller op basis van gips;
- Kleurstof ter herkenning van de typen GLH. GLHK en GZK;
- Hydrophoberingsmiddel op basis van siliconen bij het vervaardigen van de.typen GLH, GLHK;
- Zware toeslagstof bij het vervaardigen van het type GZK.
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