Brandveilige versieringen
Viert u in uw bedrijf binnenkort een feestje? Heel gezellig, maar denkt u er vooral aan de aankleding op een
brandveilige manier vorm te geven en brandveilige materialen te gebruiken.
Brandveiligheid is een gedeelde zorg. U als ondernemer / werknemer kunt veel doen om de brandveiligheid op
orde te hebben. Wij hebben voor u de volgende adviezen:

Versiering
Hang slingers en vlaggetjes niet in de buurt bij spots of apparatuur die warmer wordt dan handwarm, zodat
het materiaal niet kan gaan gloeien of ontbranden.

Plafondversiering moet buiten bereik van publiek hangen, oftewel op tenminste twee en een halve meter hoogte.
Textiel als versiering, horizontaal of verticaal, is niet toegestaan in gangen of trappenhuizen, alleen in
verblijfsruimten.
Gebruik moeilijk brandbare versiering: kijk op de verpakking.

Hoe herkent u brandveilige versiering?
Er zijn brandveilige of moeilijk brandbare versieringen op de markt. Vraag uw leverancier dus nadrukkelijk naar
artikelen met moeilijk brandbare kwaliteit en kijk op de verpakking, hierop moet de tekst staan
‘brandvertragend’. Maar ondanks deze tekst blijkt dat ook dit soms niet klopt.

U kunt versieringen met een eenvoudige proef zelf testen. doe de brandproef




Neem een monster van het materiaal.
Ga naar buiten en houd het monster vast met een metalen tang.
Houd het uiteinde minimaal 5 seconden in een vlam, voorkeur een aansteker.



Neem de vlam weg als monster vlam vat of als vijf seconden zijn verstreken.

Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:




Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen.
Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

TIP: Plaatsing afval met brandbare materialen
Om te voorkomen dat een klein buiten brandje nabij uw pand kan leiden tot een grote brand van uw pand wordt
geadviseerd om (plastic) afvalcontainers binnen te zetten en de grote stalen afvalcontainers buiten af te sluiten
met ketting en slot.

Meer informatie
Op de website www.brandweer.nl is veel gedetailleerde informatie omtrent brandveilige versieringen, bekijk
hiervoor de folder; Brandveilig feestvieren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Overeem (medewerker Preventie) via telefoonnummer
088 – 878 3947 of e-mailadres a.overeem@vru.nl.

