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Vraagstelling
-  Brandwerende deuren,  

60 minuten brw met  
ingebouwde loopdeur

-  Inclusief vloeistof kering 
en ATEX componenten

Novoferm product
Brandwerende overhead-, 
rol-, schuif- en loopdeuren

Gegevens



brandwerende stroken voorzien van bij 
verhitting opzwellend materiaal.

Aandrijving 
De 107 brandwerende overheaddeuren 
worden voorzien van een 400 V failsafe 
kettingwielaandrijving inclusief besturing 
en noodstroomaccu. De overheaddeur is 
met deze aandrijvingen verzekerd van het 
sluiten met een gecontroleerde snelheid. 

Dit project was en is zo uniek, dat 
Novoferm hier een enorme uitdaging 
in heeft gezien en inmiddels heeft 
ervaren. Het komt niet vaak voor dat 
een opdrachtgever al verder kijkt dan 
de regels die er nu zijn.
Na veelvuldig overleg met Research 
& Development is een brandwerende 
sectionaaldeur met ingebouwde loop-
deur gerealiseerd die een 60 minuten 
lange brandweerstand heeft (conform 
de EI91) eis) en 90 minuten (conform 
de EW-eis). De deur is tweezijdig ge-
test volgens NEN-EN1634-1 op brand-
werendheid. Daarnaast voldoet de 
deur ook aan de rookwerende eisen 
door de test conform NEN-EN-1634-3 
goed te doorstaan. 
Een hele belangrijk component van 
deze deur is de vloeistofkering, in dit 
pand op zowel 200 mm als 400 mm 
hoogte aangebracht. 
Het deurblad van de brandwerende 
overheaddeur is samengesteld uit 
panelen met een wanddikte van  
80 mm. Deze panelen zijn opgebouwd 
uit een stalen kokerframe, welke 
bekleed is met een brandwerende 
beplating van dikte 15 mm, afgewerkt 
met een daarop verlijmde voorgelakte 
beplating van 0,63 mm, binnen- en 
buitenzijde in RAL7005. De pane-
len worden samengevoegd middels 
stalen scharnieren die ten tijde van de 
montage op de panelen aangebracht 
dienen te worden. Ter plaatse van 
de aansluitingen van de panelen zijn 

Met Noordland 12 tilt 
Mepavex de opslag van 
gevaarlijke stoffen naar 
een hoger plan

Aan de buitenkant is het een  
opslagloods als alle anderen van 
Mepavex Logistics. Blauw. Met 
volop plek om vrachtwagens in en 
uit te laden. 
Maar Noordland 12 is anders: het 
is niet alleen met 20.000 m2 het 
grootste magazijn van Mepavex tot 
nu toe, PGS15 gecertificeerd . Dit is 
een gebouw waar Mepavex gevaar-
lijke stoffen gaat opslaan. Voorbij 
de regeltjes van dit moment. “We 
tillen de opslag naar een hoger 
plan, bouwen volgens de regels 
zoals we die over vijf jaar pas ver-
wachten”, vertelt Arn van der Vorst, 
directeur van Mepavex Logistics. 

De vraag van Mepavex was geen 
eenvoudige: brandwerende secti-
onaaldeuren met een hoge brand-
weerstand, tot 60 minuten (con-
form de EI (1)-eis) en 90 minuten 
(conform de EW-eis) inclusief een 
loopdeur, zodat zoveel mogelijk 
vloeroppervlak benut kan worden 

voor opslag. Bovendien moesten de 
deuren voldoen aan de PGS15 eisen 
met daarbij een vloeistofkering op 
diverse niveaus en ATEX compo-
nenten. 

De brandwerende sectionaaldeur voorbereid  
op de toekomst
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Produktkenmerken
•  Hoge brandweerstand, tot 60 minuten (conform de EI (1) -eis) en  

90 minuten (conform de EW-eis) 

•  Tweezijdig getest volgens NEN-EN1634-1 en volgens NEN-EN-1634-3 
op rookwerendheid 

•  Gecertificeerde vloeistofkering 

•  Explosieveilige (ATEX) componenten, geheel ATEX gemarkeerd

•  Uniek door mogelijkheid van een ingebouwde loopdeur

•  Uitvoering in zowel horizontaal als verticaal deurbeslag O
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Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
T +31 (0)418 654 700
F +31 (0)88 8888 520
www.novoferm.nl

Foto 1 Door de ingebouwde loopdeur wordt de ruimte naast de overheaddeur optimaal benut 
Foto 2 Vloeistofkering 400 mm in gesloten stand
Foto 3   Vloeistofkering 200 mm - vloergedeelte
Foto 4 Vloeistofkering 200 mm - deurgedeelte O
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