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Bouwbesluit 

 

 

VERKLARING VAN KIWA  

Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0505 " Wapeningssystemen voor 

onderbreking van thermische bruggen in beton " d.d. 01-04-2007 wijzigingsblad d.d. 06-03-2013, 

conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Kiwa verklaart dat:  

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde HIT® bij 

aflevering aan de in dit attest-met-product-certificaat vastgelegde technische specificaties 

voldoen, mits HIT® voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 

attest-met-productcertificaat; 

 de met deze gecertificeerde producten samengestelde bouwdelen prestaties leveren die in dit 

attest-met-productcertificaat omschreven zijn, mits: 

 de vervaardiging van de bouwdelen geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-

productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden; 

 voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven 

toepassingsvoorwaarden. 

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande HIT® in hun toepassing voldoen aan 

de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 3 van deze kwaliteitsverklaring. 

Kiwa verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de 

productie van de overige onderdelen van HIT®, noch op de vervaardiging van HIT® . 

 

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de 

Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen 

in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: 

www.bouwkwaliteit.nl. 

 
Bouke Meekma 

Kiwa 

 

KOMO® 
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Halfen GmbH 
Liebigstraße  14   
40764   LANGENFELD 
Duitsland 
Tel.  0049 21 739 70 0 
Fax  0049 21 739 70 123 
www.halfen.de 
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Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

http://www.halfen.de/
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1 BOUWBESLUITINGANG 
 

Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

 Nr  afdeling grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

prestaties volgens 

kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m.  

toepassing 

2.1  Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand 
bepaald volgens NEN-EN 
1990. De sterkte is bepaald 
volgens NEN-EN 1992-1-1. 

 

Capaciteiten berekend via 
geautoriseerd programma  en  
voor standaard HIT-types in 
tabellen A1 t/m A5 
weergegeven 

Capaciteiten van modulaire 

HIT-types te bepalen door 

Halfen bv via het 

geautoriseerde programma 

2.10 Beperking van uitbreiding 
van brand 

Tijdsduur van 
brandwerendheid m.b.t. 
branddoorslag en 
brandoverslag, bepaald 
volgens NEN6068 

De weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag van het Halfen 
Iso ElemenT HIT® is meer dan 
90 minuten. 

Aanvullende maatregelen 

noodzakelijk volgens figuren 

A1 t/m A6. 

2.11 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
beperking van verspreiding 
van rook 

Tijdsduur van 
brandwerendheid m.b.t. 
branddoorslag en 
brandoverslag, bepaald 
volgens NEN6068 

De weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag van het Halfen 
Iso ElemenT HIT® is meer dan 
90 minuten. 

Aanvullende maatregelen 

noodzakelijk volgens figuren 

A1 t/m A6. 

Hoofdstuk 3 - Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

3.5  Wering van vocht  Uiterste grenswaarde 
volgens tabel 3.20, waarbij 
de factor van de 
temperatuur van de 
binnenoppervlakte wordt 
bepaald volgens NEN 2778 

Uitgangspunten voor de 
berekening van deze factor in 
maatgevende situaties zijn in 
dit attest vermeld 

 

Wering van vocht van buiten 
is niet beoordeeld. 

In een praktijksituatie kan 
gecontroleerd worden of de 
relatieve hoeveelheid staal 
kleiner is dan in de 
berekende situatie, waardoor 
deze factor voldoet 

 

2 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

2.1 Vorm en samenstelling 

Het Halfen Iso ElemenT HIT®  vormt een dragend verbindingselement tussen betonnen constructiedelen zonder dat dit 

leidt tot een doorgaande thermische brug. De wapening die onderdeel uitmaakt van het Halfen Iso ElemenT HIT  ®  wordt 

aan weerszijden in het beton gestort en verbindt zo de beide constructiedelen. 

Het beton van beide constructiedelen wordt niet tegen elkaar aangestort maar onderbroken door een strook 

isolatiemateriaal dat onderdeel is van het product.  

- Ter plaatse van het isolatiemateriaal bestaat de wapening uit roestvaststaal 

- De verankering in het beton wordt verzorgd door (betonstaal) en door drukelementen 

- Daar waar sprake is van een verbinding tussen roestvaststaal en betonstaal wordt deze gevormd door mechanisch 

segmentpersen of door afbrandstuiklassen. 

 

2.2 Toepassingsgebied 

Het Halfen Iso ElemenT HIT®  kan dwarskrachten of een combinatie van dwarskrachten en momenten overbrengen in 

beton-constructies met tenminste een vloerdikte van 160 mm. Het Halfen Iso ElemenT HIT® wordt geleverd met 

elementhoogtes van 160 tot en met 250 mm per 10 mm oplopend. Het Halfen Iso ElemenT HIT® element dient toegepast te 

worden in vloeren/ platen met een hoogte groter of gelijk aan de elementhoogte. 

 

Toepassing van: 

- type BQ, BQ, BQN, BQZ  in vrij opgelegde platen 
- type BD    in doorgaande vloeren / platen 
- type HT    in vrij opgelegde platen / uitkragende platen 
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Type M V H 

BQ, BQZ - Eenzijdig - 

 BQ - Tweezijdig - 

BQN - Eenzijdig - 

BD Tweezijdig Tweezijdig - 

HT - - Tweezijdig 

Tabel 1: Toepassingsgebied “wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” 

M=moment V=dwarskracht   H=Horizontaalkracht 

Géén van de typen kunnen toegepast worden in situaties waarin de uitzetting ten gevolge van temperatuursverandering 

in de langsrichting van de staven verhinderd wordt door de staven. 

 

2.2.1 Afmetingen 

 

Type Elementlengte [mm] 

BQ, BQZ, BQN 300 / 400 / 500 / 1000 

 BQ 300 / 400 / 500 / 1000 

BD 1000 

HT 100 

Tabel 2 

 

Type Vorm en afmeting blad 

BQ 20 

BQZ 21 

±BQ 23 

BQN 25 

BD 27 

HT 31 

Tabel 3 

 

Van alle typen mogen door de producent de op trek belaste staven in gebogen vorm geleverd worden op voorwaarde dat: 
- de vorm van de staven binnen 60 mm vanaf het doorgestoken betonoppervlak gehandhaafd wordt; 
-  ombuigingen van het betonstaal van de op trek belaste staven plaats vindt ≥ 2,5 Øk vanaf het einde van de 

verbindingen, zie vormkader figuren A1 tot en met A6; 
- De lengte van het begin van de ombuiging tot de betonrand dient  ≥ 2 Øk te zijn; 
- de ombuiging voldoet aan NEN-EN 1992 , met dien verstande dat de buigstraal van de ombuiging ≥ 5Øk dient te zijn; 
- levering en toepassing geschiedt volgens een door de hoofdconstructeur goedgekeurde tekening. 

 

3 PRODUCT SPECIFICATIES 

3.1 Merken 

De producten worden gemerkt met het KOMO® -merk.  

De uitvoering van dit merk is als te zien in figuur 1:  

 

 

Verplichte aanduidingen op etiket of sticker: 

 KOMO logo, zoals op de sticker afgebeeld;  

 nummer van het attest-met-productcertificaat; 

 "Top side-exterior" of "Oberseite-aussen" (=”bovenzijde-
buiten”), door middel van een sticker; 

 type aanduiding; 

 elementhoogte en breedte; 

 naam producent; 

 ordernummer.  
         Figuur 1  Merking 
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3.2 Materialen 

3.2.1 Onderdelen welke worden geleverd onder KOMO-(attest-met)-productcertificaat 

Betonstaal  

B500B Øk  6, 8, 10, 12 mm.  

 

3.2.2 Onderdelen die in dit certificatiesysteem zijn opgenomen 

RVS staven 

Het roestvaststaal van de op trek belaste staven voldoet aan de eisen voor de werkstofnummers 1.4362/ 1.4404/1.4571 

conform NEN-EN 10088 in diameters Ø 6, 8, 10 en 12 mm.  De dwarskrachtstaven worden uitgevoerd in diameters Ø 6, 8, 

10 en 12  mm. 

Het roestvaststaal voldoet tevens aan de eisen voor variabele eigenschappen en massa van betonstaal B500B volgens NEN 

6008. De elasticiteitsmodulus van roestvaststaal is 1,70 x 105 N/mm2.  

 

RVS buismateriaal (bij segmentpersverbindingen) 

Het roestvaststaal van het buismateriaal voldoet aan de eisen voor de werkstofnummers 1.4404/1.4571 conform NEN-EN 

10088 met afmetingen van Ø14x1,5mm en  Ø17,2x2,5mm voor respectievelijk  staafdiameters Øk 8 en 10 mm. Indien het 

buismateriaal op trek wordt belast, voldoet het aan sterkteklasse S 480 conform CUR-aanbeveling 85. De betreffende 

waarde van de 0,2% rekgrens: f0,2;rep = 450 N/mm2. 

 

Drukelement 

Het roestvaststaal voldoet aan de eisen voor werkstofnummers 1.4362/1.4571. 

 

Diameter steel 12 12 

Diameter kop 44 40 

Totale lengte 110 140 

Tabel 4 

 

Materiaalfactoren 

Voor de materiaalfactoren geldt: 

- Betonstaal  ys = 1.15 (conform NEN-EN 1992-1-1); 

- RVS (drukstaaf) ys = 1.0   (conform NEN- EN 1993-1-4); 

- De samengestelde trekstaaf (verbinding betonstaal/RVS) of RVS drukstaaf ys = 1.15; 

- Een samengestelde trekstaaf (verbinding betonstaal/ RVS) of RVS trekstaaf wordt gelijkgesteld aan betonstaal. 

 

Verbindingen 

De verbindingen tussen roestvaststaal en het betonstaal worden uitgevoerd als afbrandstuik-lasverbindingen. Deze 

verbindingen voldoen aan artikel 5.3.5. van de beoordelingsrichtlijn BRL 0505. 

De verbindingen tussen het betonstaal en het RVS buismateriaal komen tot stand door mechanische segmentpersen. Deze 

verbindingen worden steekproefsgewijs destructief beproefd. 

 

Ombuigingen 

Ombuigingen van de op trek belaste staven dienen te voldoen aan NEN-EN 1992-1-1 artikel 8.3 met dien verstande dat de 

buigstraal van de ombuiging ≥ 5 x Ø . 

 

Isolatiematerialen 

Geëxpandeerd polystyreen schuim (EPS 30 SE; brandvertragend gemodificeerd) conform NEN-EN 13163 en zijn 70/80 

mm dik en vormvast. 

Warmtegeleidingscoëfficiënt  < 0,035 W/(m.K)  

Afgifte van CFK door het isolatiemateriaal vindt niet plaats. 
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3.2.3 Overige onderdelen 

Brandwerende platen behorende bij het element 

Plaatdikte volgens tekening = 15 mm,  > 0,185 W/m.K. Aanduiding F90. Brandwerendheid indien van toepassing, ≥90 

minuten. Zie figuren A1 tot en met A6. 

 

Transportwapening en dwarsstaven 

Eventuele transportwapening wordt met een binddraad vervangende hechtlas bevestigd. 

Deze staven betonstaal (B500A / B500B NEN6008) zijn niet constructief. 

 

Kunststof U- en H-profielen behorende bij het element 

H-profiel, kunststof: Polystyrol, t = 1 mm. 

U-profiel, kunststof: Z9411, t = 2 mm. 

 

4 VERWERKING 

Tot dit attest-met-productcertificaat behoren, als waren zij letterlijk hierbij opgenomen, de door de producent opgestelde 

en door Kiwa gewaarmerkte verwerkingsvoorschriften. De producten moeten verwerkt en gemonteerd worden 

overeenkomstig deze verwerkingsvoorschriften.  

 

4.1 Montage 

De producten moeten in het werk worden aangebracht overeenkomstig de tekeningen die door of vanwege de producent 

zijn gemaakt, dan wel zijn gemaakt volgens diens “project gebonden voorstel”. Montage en verwerking zijn voor 

verantwoording van de afnemer. Elk project/product is uniek gecodeerd en is in overeenstemming met het “project 

gebonden voorstel”. 

 

4.2 Transport en opslag 

Transport en opslag van de producten moeten zodanig geschieden dat er geen beschadigingen kunnen optreden. De 

verantwoordelijkheid voor opslag en transport tot de bouwplaats ligt bij de producent en op de bouwplaats bij de 

afnemer. 

 

4.3 Sterkteklasse 

Het beton van de te verbinden constructiedelen moet een sterkteklasse hebben van C20/25 tot C45/55conform NEN-EN 

206-1 en NEN 8005. 

 

4.4 Betondekking 

De betondekking op de niet-roestvaste delen, het betonstaal en de drukplaten, moet voldoen aan de nominale 

betondekking volgens NEN-EN 1992-1-1 artikel 4.4.1, waarbij wordt uitgegaan van de voor het project geldende 

milieuklassen. De sterkteklasse zijn C20/25, C35/45 of C45/55 conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005. 

De kopse betondekking op overgang van de RVS naar het betonstaal ten opzichte van betonoppervlak moet ten minste 60 

mm bedragen. De kopse betondekking op overgang van de drukplaat naar het RVS ten opzichte van het betonoppervlak 

moet ten minste 45 mm bedragen. 

 

4.5 Milieuklasse 

Het Halfen Iso ElemenT HIT®  kan toegepast worden in ten hoogste milieuklasse XC4, XD3, XF1 en XF4 conform NEN-EN 

206-1 en NEN 8005. 
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4.6 Symbool op tekeningen 

De constructeur wordt aanbevolen de volgende symbolen op tekening aan te houden. 

Symbolen voor op tekening 
 

5 PRESTATIES 

5.1 Maximaal opneembaar moment en dwarskracht 

Het Halfen Iso ElemenT HIT®    kan dwarskrachten of een combinatie van dwarskrachten en momenten opnemen. De 

waarden uit het capaciteitsschema kunnen worden aangehouden uitgaande van het krachtenschema en op voorwaarde 

dat er tenminste de extra wapening wordt bijgelegd volgens de wapeningsschema´s. Bij elk project dent dit additioneel 

door de constructeur te worden bepaald. 

 

Type 

Kracht-

schema 

Blad 

Wapenings-

schema 

Blad 

Capaciteits-

schema 

Blad 

BQ 12 12 14 

BQZ 13 13 14 

±BQ 15 15 16 

BQN 17 17 18 

BD 19 19 20 

HT 21 21 22 

Tabel 5; schema’s van de configuraties 

 

5.2 Tweede draagweg 

De in dit attest-met-productcertificaat beschreven producttypen zijn zo berekend dat bij het bezwijken van één onderdeel, 

dit niet leidt tot directe instabiliteit, e.e.a. conform NEN-EN 1990. 

Het HIT-berekeningsprogramma van Halfen toetst in de buitengewone belastingcombinatie per aansluiting, die eventueel 

uit meerdere HIT-elementen bestaat, of deze aansluiting voldoet bij het wegvallen van de maatgevende trek-, druk- en 

dwarkrachtstaaf. In situaties, waarbij dit programma geen oplossing biedt, dient op overeenkomstige wijze de 2e 

draagwegcapaciteit vastgesteld te worden. 

 

5.3 Horizontale belasting (windbelasting) 

Het Halfen Iso ElemenT HIT® kan (indien toegepast volgens de verwerkingsvoorschriften) tenminste 10% van de verticale 

belasting (eigen gewicht + momentane deel van de veranderlijke belasting) als horizontale dwarskracht opnemen. 

Hiermee kan de windbelasting op een balkon worden opgenomen. 

Het Halfen Iso ElemenT HIT®-HT kan horizontaalkrachten opnemen. Ter plaatse van de HIT®-HT typen 1 en 3, wordt in 

horizontale richting een vast punt gecreëerd. 

 

5.4 Modulaire berekening 

De producent heeft de mogelijkheid om conform geautoriseerde berekeningen, niet-standaard typen onder KOMO-attest-

met-productcertificaat te produceren en te leveren. Tevens  moet per knooppunt voldaan worden aan de eis van de 2e 

draagweg.  

Deze elementconfiguratie is altijd project gebonden. 

De leveringen en de toepassingen dienen te geschieden volgens door de (hoofd) constructeur goedgekeurde berekeningen 

en tekeningen. In de berekeningen en op de tekeningen worden de prestaties per element van moment (Mrd in kNm/el) 

dwarskracht (Vrd in kN/el) dan wel een combinatie van Mrd en Vrd opgenomen. Tevens wordt daarbij voor elk 

projectgebonden element de overeenkomstige hoekverdraaiing (phi * 1000(rad)) aangegeven. 

Dwarsdoorsnede 

 

 

bovenaanzicht 

 

 

Binnen Buiten 
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  Modulemaat 

  200 400 600 800 1000 

Trekstaven 
Min. 2 2 2 2 2 

Max. 4 8 12 16 20 

Drukstaven 
Min. 2 2 2 2 2 

Max. 4 8 12 16 20 

Dwarskrac

htstaven 

Min. 1 2 2 2 2 

Max. 1 2 3 4 5 

Tabel 6 

5.5 Maximale lengte tussen uiterste staven (L1) 

Uit de vermoeiingsproeven en berekeningen ten gevolge van temperatuurswisselingen blijkt dat de afstand tussen de 

twee uiterste staven die in een ongedilateerde plaat opgenomen zijn (L1, zie figuur 3), kleiner of gelijk dient te zijn dan 

11300 mm, voor spouwbreedtes van 80 mm. 

 

Vanuit een vast punt dient de afstand tot de uiterste staaf kleiner of gelijk te zijn dan 5650 mm (bijvoorbeeld de zijde van 

een uitwendige hoekoplossing). 

 

5.6 Stijfheidsverhouding vrijdragende vloerrand / balkonplaat 

Het Halfen Iso ElemenT HIT®  kan over de gehele lengte (Lo) worden aangebracht indien: 
- de stijfheid van de vloerrand significant groter is dan de balkonplaat (zie figuur 2) te bepalen conform 

NEN 6720; de waarde van h-vloer / h- balkon voldoet aan de desbetreffende waarde in tabel 7. 

 

Overspanning vloer L0 

(mm) 

h-vloer / h-balkon 

(betonsterktkeklassen gelijk) 

h-vloer (C20/25) / 

 h-balkon (C28/35) 

h-vloer (C20/25)/ 

h-balkon (C35/45) 

< 6000  1,20  1,20  1,20 

6000  1,20  1,30  1,41 

6500  1,30  1,41  1,53 

7000  1,40  1,52  1,65 

7500  1,50  1,63  1,76 

8000  1,60  1,74  1,88 

8500  1,70  1,85  2,00 

9000  1,80  1,96  2,12 

9500  1,90  2, 07  2, 23 

10000  2,00  2, 18  2, 35 

10500  2,10  2, 29  2, 47 

11000  2,20  2, 40  2, 59 

11300  2,26  2, 47  2, 66 

Tabel 7; maximale overspanning vloer bij h-vloer / h-balkon 

 

 
Figuur 2  Stijfheidverhouding 

 

Indien de stijfheid van de vloerrand niet significant groter is dan de stijfheid van de balkonplaat en indien h-vloer /   h-

balkon < dan de waarden genoemd in tabel 7, dan dient het Halfen Iso ElemenT HIT® te worden toegepast binnen de zone 

van ¼ L0 vanaf beide uiteinden. Zie figuur 3.  
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Figuur 3 Zone waarbinnen het Halfen Iso ElemenT HIT® aangebracht dient te worden. 

Ten allen tijde dient de aangewezen (hoofd)constructeur er zich van te vergewissen dat de (verschillende) vervormingen 

van vloer en balkon/galerijplaat niet tot ongewenste situaties leidt. 

5.7 Horizontale vergelijkingstijfheid 

Bij a- symmetrisch, t.o.v. het midden van de betonplaatlengte, geplaatste “wapeningsystemen voor onderbreking van 

thermische bruggen in beton”, en/of bij toepassing van “wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen 

in beton”, met elk een veschillend “horizontale vergelijkingsstijfheid” mag de afstand van de uiterste staaf tot het “fictieve 

vaste punt”niet meer bedragen dan ½ L1. De plaats van het “fictieve vaste punt” (of “rustpunt”), kan worden bepaald op 

basis van de verbindingen van de “horizontale vergelijkingsstijfheden ”van  de “wapeningsystemen voor onderbreking 

van thermische bruggen in beton”.  

Het Halfen Iso ElemenT HIT®-HT is een mogelijkheid om een opgelegd “vast punt” te verkrijgen.  

In figuur 4 worden voorbeelden getoond van a- symetrische configuraties. 

 

 

 
Figuur 4 Horizontale stijfheden en “fictief vast punt” 
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5.8 Verplaatsing en vervorming 

Over het gedeelte van de producten waar geen beton aanwezig is (de spouw) moet rekening worden gehouden met extra 

vervormingen.  

Bij de typen HIT-BQ, HIT- BQZ, HIT-BQ en HIT-BQN kan geen moment opgenomen worden en hoeft geen rekening 

gehouden te worden met additionele verplaatsing door werking als een rotatieveer ter plaatse van de spouw. 

Bij het type HIT-BD is de veerstijfheid van de verbinding in de spouw, door gebruik van de pershulzen, vergelijkbaar met 

de aangrenzende vloergedeelten. Hier hoeft geen rekening gehouden te worden met additionele vervorming. 

 

5.9 Brandveiligheid 

Sterkte bij brand 

Bij bepaling van de constructieve sterkte van een (vloer)-constructie bij brand dient de constructie als totaal te worden 

bekeken.  

 

Beperking van uitbreiding van brand 

Indien de vuurbelasting direct het Halfen Iso ElemenT HIT®  kan bereiken dienen aanvullende maatregelen te worden 

genomen zoals aangegeven in de figuren A1 tot en met A6. 

Indien deze aanvullende  maatregelen zijn genomen dan zal de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het 

Halfen Iso ElemenT HIT® ≥ 90 minuten bedragen overeenkomstig NEN 6068. 

 

Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook 

Indien de vuurbelasting direct het Halfen Iso ElemenT HIT®  kan bereiken dienen aanvullende maatregelen te worden 

genomen zoals aangegeven in de figuren A1 tot en met A6. 

Indien deze aanvullende  maatregelen zijn genomen dan zal de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het 

Halfen Iso ElemenT HIT® ≥ 90 minuten bedragen overeenkomstig NEN 6068. 

 
Na brand dient de constructie op zijn geschiktheid te worden onderzocht.  
 

5.10 Wering van vocht van binnen 

Het Halfen Iso ElemenT HIT® voldoet aan het Bouwbesluit inzake de binnenoppervlaktetemperatuursfactor fri > 0.65 in de 
hierna volgende situaties. 
In figuur B1 is de definitie van verschillende begrippen aangegeven zoals gebruikt in de tabel van figuur B3. In figuur B3 
zijn de fri-waarden aangegeven van de situaties waarin een gevelopbouw in de langsgevel gecombineerd wordt met een 
kopgevel onder de uitgangspunten van figuur B4.  In figuur B5 zijn verwijzingen opgenomen naar de gevelopbouw van 
figuur B6 tot en met B10. 
 
 

6 WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 

- het merk en de wijze van merken juist zijn; 

- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

- Halfen GmbH 
en zo nodig met: 

- Kiwa N.V. 
 
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen. 
Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. 
 

7 VERORDENING BOUWPRODUCTEN 
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken 
in de KOMO attest-met-productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat 
bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.   
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9 CAPACITEITEN EN AFMETINGEN 

9.1 Tekeningen en tabellen 

 
Figuur A1: Afmetingen, Bijlegwapening, Vakwerkmodel, Brandwerende uitvoering Type BQ 
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Figuur A2: Afmetingen, Bijlegwapening, Vakwerkmodel, Brandwerende uitvoering Type BQZ 
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Tabel A1: Capaciteiten Type BQ en BQZ 
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 Figuur A3: Afmetingen, Bijlegwapening, Vakwerkmodel, Brandwerende uitvoering Type ±BQ 
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Tabel A2: Capaciteiten Type ±BQ 
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 Figuur A4: Afmetingen, Bijlegwapening, Vakwerkmodel, Brandwerende uitvoering Type BQN 
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Tabel A3: Capaciteiten Type BQN 
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Figuur A5: Afmetingen, Bijlegwapening, Vakwerkmodel, Brandwerende uitvoering Type BD 
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Tabel A4: Capaciteiten Type BD 
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  Figuur A6: Afmetingen, Bijlegwapening, Vakwerkmodel, Brandwerende uitvoering Type HT 
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Tabel A5: Capaciteiten Type HT 
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10 BOUWKUNDIGE DETAILS 

 

10.1.1 Figuur B1  Typologie van de thermische situatie 

In figuur B3 zijn voor de verschillende details de binnenoppervlaktetemperaturen aangetoond. De prestatie is 

voornamelijk afhankelijk van de gevelopbouw en van de aansluiting van de andere gevel. In figuur B2 van de galerijflat 

zijn de mogelijke aansluitingen geschematiseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen dakaansluitingen, aan-sluitingen 

bij tussenverdiepingen en aansluitingen op een onderliggende onverwarmde ruimte (dragend of zwevend). 

In figuur B3 is aangegeven het binnenblad van de voorgevel 

versus lijnsituatie of uitwendige hoeksituatie. De termen 

lijnsituatie in- en uitwendige hoek zijn in nevenstaande figuur 

(horizontale doorsnede) verklaard. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in gesloten gevel en gevel-met-

kozijn-situatie. In een gesloten gevelsituatie is de af-stand tot 

het beschouwde punt tot het kozijn > 1000 mm zowel 

horizontaal als verticaal. In alle andere gevallen wordt de 

aansluiting met gevel-met-kozijnsituatie aangeduid. 

 

Voor de voorgevel is het binnenblad van de gesloten gevel-

situatie onderverdeeld in hout, beton en metselwerk over-

eenkomstig NPR 2652. Voor de kopgevel is het binnenblad 

van de gesloten gevelsituatie onderverdeeld in metselwerk en beton.  

 

Om in een concrete situatie te toetsen of een 

Halfen-Iso-ElemenT voldoet, dient de volgende 

procedure te worden aangehouden. Van de 

beschouwde situatie moet van de voorgevel 

worden bepaald het binnenblad in aansluiting 

met respectievelijk het dak, een 

tussenverdieping of een onverwarmde ruimte. 

Vervolgens wordt van de beschouwde situatie 

het binnenblad van de kopgevel bepaald 

(indien aanwezig). Met behulp van tabel B1 kan 

worden bepaald welke prestatie het Halfen-Iso-

ElemenT in de beschouwde situatie zou 

behalen onder de detaillering die in dit attest-

met-productcertificaat is opgenomen. Het 

kruispunt van kolom en rij geeft de prestatie 

weer bij de aansluiting tussen kop- en 

voorgevel. 

 

Daarna moet getoetst worden of de 

beschouwde detaillering gelijkwaardig of 

gunstiger is dan de detaillering die is 

aangehouden om de 

binnenoppervlaktetemperatuurfactor te 

bepalen. In figuur B5 zijn de verwijzingen 

opgenomen naar de detailleringen, die in het 

attest-met-productcertificaat worden 

aangehouden. 

Figuur B2 Schematisatie mogelijke aansluitingen 
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10.1.2 Figuur B3   fri waarden zonder brandwerende voorzieningen 
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10.2 Uitgangspunten thermische berekening 

 

De warmteweerstand Rc-waarde voor uitwendige scheidingsconstructies moet 3,0 m2 K/W bedragen. De berekening is 

uitgevoerd met een isolatiedikte van 80 mm. 

Bij de uitwendige hoeksituatie is uitgegaan van aan beide zijden van de hoek een HIT – BD – Special – F90 met onder- en 

bovenstaven 10 Ø 10 en 3 dwarskrachtsstaven Ø10 in beide richtingen en een isolatiedikte van 80 mm. 

 

 
Figuur B4: Uitgangspunten thermische berekening 
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11 BOUWKUNDIGE TEKENINGEN 

11.1 Figuur B5     Verwijzing naar bouwkundige tekeningen 
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11.2 Tekeningen 

Figuur B6  dakaansluitingen en tussenverdieping aansluitingen (voorgevel)
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Figuur B7  tussenverdieping aansluitingen met kozijn (voorgevel) aansluitingen met onverwarmde 

ruimte (voorgevel) 
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Figuur B8   aansluitingenen met onverwarmde ruimte  (voorgevel) dakaansluitingen en 

tussenverdieping aansluitingen  (kopgevel) 
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Figuur B9   horizontale doorsneden kopgevel en voorgevel 
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Figuur B10   horizontale doorsneden kopgevel en kozijn in voorgevel 
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