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Moet er op brandwerend glas een
stempel zitten?
Ja en nee, in de geharmoniseerde Europese productnormen voor glas worden er geen eisen gesteld aan het verplicht markeren van het brandwerend glas zelf. Wel dient
op het CE-label en DoP (Declaration of Performance)
aangegeven te worden wat de brandwerende prestatie is.
Echter in de praktijk geldt dat alle fabrikanten van brandwerend glas hun producten voorzien van een fysieke markering op het glas zelf waarvan het brandwerend glastype
en de classificatie te herleiden is. Anders is het product
voor controlerende instanties, maar ook voor de glaszetter
niet te herkennen. Deze verplichting van het fysiek markeren van hun producten wordt door de fabrikanten ook
opgelegd aan alle verwerkers van hun producten, zoals
isolatieglasfabrikanten of glasbedrijven die brandwerend
glas op maat snijden of zagen. Het enige brandwerend
glasproduct dat zonder fysieke markering is geleverd, is
De belletjes zijn niet van invloed op de brandwerende prestaties van het glas.
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