
BRANDWEREND
(ISOLATIE)GLAS

Dit helpt u uit de brand...

Brandwerend glas moet aan strenge regelgeving voldoen. Uw 
Scheuten glasleverancier kan u specifiek advies geven over het juiste 
brandwerende glas in uw toepassing.

Vul vooraf onze handige en tijdbesparende brandwerend glas 
checklists in voor de juiste informatie. Scan de QR-code hiernaast  
of ga naar www.scheuten.com/checklists

U kunt ook de interactieve online Scheuten brandwerend glas 
product selector gebruiken om het juiste type brandwerend
glas voor uw situatie te vinden. Scan de QR-code hiernaast of ga naar 
www.scheuten.com/bwgselector

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com
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Brandwerend (isolatie)glas

INFORMATIE



WAAROM
Woningbrand: Maar liefst 13x keer per dag is het raak! In bijna de helft van de gevallen 
ontstaat de brand in de keuken, soms door een schoorsteenbrand, een brandend kaarsje 
of vergeten sigaret, maar ook elektrische apparaten zijn regelmatig de oorzaak - m.n. de 
wasdroger en steeds vaker tablets en GSMs die worden opgeladen.

Hoewel het aantal branden langzaam afneemt, blijft het aantal (vaak dodelijke) 
slachtoffers gelijk. De vluchttijd bij een brand loopt namelijk snel terug door meer gebruik 
van brandbare materialen in modern meubilair en meer hoogbouw. Brandveiligheid en 
het voorkomen (van uitbreiding) van een brand worden daarom steeds belangrijker.

Afhankelijk van de specifieke brandbeveiligingseis en de overige producteisen bieden  
wij een ‘custom made’ oplossing in enkelglas uitvoering of in Isolide® isolatieglas.

Scheuten brandwerend glas is daarom breed toepasbaar en kan desgewenst ook 
worden voorzien van diverse zonwerende en warmtewerende coatings, beveiligings- en 
veiligheidsfolies. Naast deze uitgebreide toepassingsmogelijkheden en brandveiligheid 
bieden de brandwerende beglazingen van Scheuten ruime architectonische vrijheid.

Het Scheuten assortiment brandwerend glas bestaat uit diverse productgroepen, 
zoals speciaal gehard glas, speciaal gecoat gehard glas, gelaagd glas met verkolende 
epoxy giethars en gelaagd glas met diverse opschuimende silicaat- of gelinterlayers om 
branden effectief in te perken.

Scheuten maakt onder andere gebruik van de expertise en producten 
van professionele partners op het gebied van brandwerend glas:

Brandwerend (isolatie)glas


