Brandpreventiemaatregelen

Kleine blusmiddelen
DE SOORTEN, TOEPASSING, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Poederblusser
Een poederblusser is geschikt voor A, B en C branden,
oftewel vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Met
een poederblusser kun je dus veel soorten branden
blussen. Het blus- middel is bovendien voordelig in
de aanschaf. De poederblusser heeft echter een groot
nadeel: het laat veel nevenschade achter. In een
poederblusser zitten chemicaliën met zout en zout
trekt vocht aan.
Vocht en elektronische apparaten gaan niet samen.
In het ergste geval kan het poeder (op termijn)
voor kortsluiting zorgen. Het poeder is echter niet
elektrisch geleidend, dus het is technisch gezien wel
mogelijk om elektrabranden te blussen. De apparatuur
is na blussing alleen onherstelbaar beschadigd.
Soms raden leveranciers aan poederblussers alleen
maar buiten te gebruiken. De wettelijke regels
omtrent (poeder)brandblussers staan omschreven in
het Bouwbesluit, voor verplaatsbare blustoestellen
van maximaal 20 kg is artikel 6.31 te raadplegen..
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Soorten poederblussers
Er bestaan BC-, ABC- en speciale D-poederblussers.
Het poeder van een BC-brandblusser bestaat
uit natriumbicarbonaat en kaliumbicarbonaat.
Het poeder van een ABC-poederblusser bestaat
uit ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat.
Tegenwoordig zijn ABC- blussers vaak waterafstotend
gemaakt door middel van kaliumcarbonaat, dat is
bewerkt met siliconenolie of met magnesiumstearaat.
Dit gaat het “klonteren” van het bluspoeder tegen.
Gewoon ABC-bluspoeder valt uiteen bij het
bestrijden van een metaalbrand vanwege de hoge
temperatuur, waardoor geen blussende werking
volgt. Er vormt zich weliswaar een laag poeder,
maar onder die laag brandt het gewoon verder.
Een brandklasse D-poederblusser heeft een groot
effectief blusvermogen. Het bluspoeder van een
D-poederblusser bestaat uit natrium chloride.
De diverse samenstellingen van poederblussers
zorgen ervoor dat brandstof en zuurstof niet bij
elkaar komen, waardoor de brand uit gaat. Na het
blussen is het af te raden om het blusmiddel met

Welke (onderhouds)regels gelden er?
Voor de draagbare blusmiddelen is het verplicht om
minimaal een keer per twee jaar een controle te laten
uitoefenen. Dit moet gebeuren volgens de richtlijnen
van de NEN 2559. Het is echter aan te raden om
deze blusmiddelen jaarlijks te laten controleren.
Dit adviseren NEN en brancheorganisaties en het
kan bovendien door verzekeraars verplicht worden
gesteld.
Er gelden geen officiële richtlijnen voor de bedrijven/
personen die deze controles en onderhoudsbeurten
uitvoeren. Net als bij het installeren van blusmiddelen,
adviseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) om voor bedrijven te kiezen
die werken met CCV-certificatieschema’s. Het
REOB-schema (Regeling Erkenning Onderhoud
Blusmiddelen) verwijst naar de van toepassing
zijnde NEN-normen en bedrijven die hieraan willen
voldoen moeten een speciale opleiding volgen.
Deze onderhoudsbedrijven worden gecontroleerd
door inspectie-instellingen, zoals Kiwa. Tijdens het
onderhoud worden de blusmiddelen gecontroleerd
op hun werking en worden zaken, indien nodig,
vervangen.
Hoe gebruik je een poederblusser?
Op de blusser vind je een instructie. Door het eigen
gewicht kan het poeder ingeklonken zijn. Om die
reden kan het zijn dat je de poederbrandblusser
voor gebruik even moet schudden of even op een
harde boden moet laten stuiteren. In principe gaat de
bediening als volgt:
•
•
•
•
•
•

water op te ruimen, omdat de meeste ABC-blussers
sterk waterafstotend zijn gemaakt. Een vakkundige
opruimdienst kan dit beter doen, bijvoorbeeld met
een industriële stofzuiger.

Neem het toestel uit de houder.
Verwijder de borgpen.
Test het toestel met een korte proefstoot.
Loop naar de vuurhaard.
Richt de straalpijp.
Knijp de afsluiter in.

Bij activering van de blusser komt er een grote
poederwolk vrij, die bij gebruik binnenshuis de gehele
kamer vol met poeder blaast. Deze wolk belemmert
het zicht, waardoor het zou kunnen dat de uitgang
moeilijk te vinden is. Als je het poeder inademt kan
het enigszins laxerend werken. Poederblussers zijn
niet geschikt om personen mee te blussen.
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(Sproei)schuimblusser
Met een schuimblusser kun je A en B branden
blussen, oftewel vaste stoffen en vloeistoffen.
De blusser is gevuld met water en schuim, een
substantie die voor een verkoelende werking zorgt.
Doordat het zo licht van gewicht is, is schuim
zeer geschikt om vloeistofbranden te blussen,
omdat het erop blijft liggen. Bij vaste stoffen blijft
schuim eraan plakken om op die manier ook de
verbrandingsreactie weg te nemen door afsluiting
van zuurstof. Het blusschuim is niet schadelijk voor
het milieu.

De blusser is gevuld met water en schuim, een
substantie die voor een verkoelende werking
zorgt.

De sproeischuimblusser is een variant op de
schuimblusser en is geschikt om apparatuur onder
spanning van maximaal 1000 Volt te blussen,
omdat deze over een speciale nozzle beschikt. Bij
een gewone schuimblusser is deze nozzle niet
aanwezig, waardoor er terugslag kan plaatsvinden
tijdens het blussen. Veel schuimblussers
zijn tegenwoordig al sproeischuimblussers.
Schuimblussers zijn er ook in vorstbestendige
varianten. Ook zijn er speciale vetbrandblussers
op basis van schuim (zie het hoofdstuk over
vetbrandblussers)

VOORDELEN SCHUIMBLUSSER
TEN OPZICHTE VAN POEDERBLUSSER
• Vrijwel geen nevenschade
• Gemakkelijk opruimen met water
• Kleine kans op herontsteking
• Te gebruiken op personen
NADELEN SCHUIMBLUSSER
TEN OPZICHTE VAN POEDERBLUSSER
•	Niet geschikt om gasbranden (C) mee te blussen
• Duurder in aanschaf
• Niet vorstbestendig
Welke (onderhouds)regels gelden er?
Schuimblussers met een inhoud vanaf 6 liter
zijn volgens de eisen en regelgeving, welke
door overheid, brandweer en verzekeraars aan
brandblussers gesteld worden, geschikt voor
kantoren, winkels, woningen met rieten daken,
maneges, magazijnen, loodsen, bedrijfspanden en
kinderdagverblijven. De geldende regelgeving voor
verplaatsbare blustoestellen van maximaal 20 kg is
te vinden in artikel 6.31 in het Bouwbesluit.
Voor de draagbare blusmiddelen is het verplicht
om minimaal een keer per twee jaar een controle
te laten uitoefenen. Dit moet gebeuren volgens
de richtlijnen van de NEN 2559 (draagbare
blustoestellen). Het is echter aan te raden om
deze blusmiddelen jaarlijks te laten controleren.
Dit adviseren NEN en brancheorganisaties en
het wordt bovendien door veel verzekeraars
verplicht gesteld. Er gelden geen officiële richtlijnen
voor de bedrijven/personen die deze controles
en onderhoudsbeurten uitvoeren. Net als bij
het installeren van blusmiddelen, adviseert het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) om voor bedrijven te kiezen die werken
met CCV-certificatieschema’s. Het REOB-schema
(Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen)
verwijst naar de van toepassing zijnde NENnormen en bedrijven die hieraan willen voldoen
moeten een speciale opleiding volgen. Deze
onderhoudsbedrijven worden gecontroleerd door
inspectie-instellingen, zoals Kiwa. Tijdens het
onderhoud worden de blusmiddelen gecontroleerd
op hun werking en worden zaken, indien nodig,
vervangen.
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gloeiende delen af.
•	Controleer of de brand volledig gedoofd is. Doe
dit het komende half uur regelmatig.
•	Zet ramen en deuren tegen elkaar open om
goed te ventileren.

Hoe gebruik je een schuimblusser?
De tijd dat men met een blusser kan werken is
afhankelijk van de hoeveelheid die in de fles zit.
Een kleine blusser van 2 liter voor in de auto of
caravan is na 15 seconden leeg. Een brandblusser
van 6 liter is pas na 50 seconden leeg. Lees bij
aanschaf het etiket. Tot hoeveel graden onder 0 de
blusser geschikt is, staat op het etiket.
Voorbereiding
•	Kijk op de manometer of de druk in de blusser
nog goed is (metertje in het groen).
•	Leg uw ene hand bovenop de fles en trek de
borgpen er met uw andere hand uit.
•	Spuit eerst een proefstoot recht voor u uit (niet
omhoog of omlaag). Zo ziet u of de blusser werkt
en wat de worplengte is (ca. 3 à 4 meter).
•	Richt op de vlammen met het gedeelte waar de
straal van de blusser eindigt.
• Richt de spuitmond op het vuur.
•	Knijp de afsluiter volledig in. De straal
sproeischuim komt nu vrij.
•	Blijf laag als u naar de brand loopt (adem geen
rook in).
Vaste stoffen, zoals prullenbak, bankstel,
gordijnen, hout, papier, theedoek, kerstboom
•	Blus ononderbroken van links naar rechts en van
voor naar achter.
• Pak de brandhaard helemaal in.
•	Wees erop bedacht dat de brand opnieuw kan
oplaaien.
•	Trek dat wat heeft gebrand uit elkaar. Blus nog

Vloeistofbranden, zoals (was)benzine,
terpentine, oplosmiddelen, aceton
•	Blus ononderbroken van links naar rechts en van
voor naar achter.
•	Spuit nooit van te dichtbij op brandende
vloeistof. Hierdoor zal de brand uitbreiden.
•	Dek de vloeistofplas volledig af met het schuim.
•	Wanneer de vloeistofplas is afgedekt kan de
brand niet opnieuw oplaaien.
•	Controleer of de brand volledig gedoofd is. Doe
dit het komende half uur regelmatig.
•	Zet ramen en deuren tegen elkaar open om
goed te ventileren.
Apparatuur onder spanning, zoals droger,
wasmachine, computer, computerservers,
meterkast, vaatwasser
•	Blijf rustig.
•	Controleer eerst of uw sproeischuimblusser
geschikt is voor apparatuur die onder spanning
staat.
•	Gebruik de worplengte van de blusser (ca. 3 à 4
meter)
•	Blus ononderbroken van links naar rechts en van
voor naar achter.
• Pak de brandhaard helemaal in.
•	Staat er bijvoorbeeld een computer in brand?
Probeer te blussen via de ventilatieopeningen
van de behuizing.
•	Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact of schakel de spanning af in de
meterkast.
•	Wees erop bedacht dat de brand opnieuw kan
oplaaien.
•	Trek dat wat heeft gebrand uit elkaar. Blus nog
gloeiende delen af.
•	Controleer of de brand volledig gedoofd is. Doe
dit het komende half uur regelmatig.
•	Zet ramen en deuren tegen elkaar open om
goed te ventileren.
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Koolzuursneeuwblusser
/CO2 blusser
De CO2 blusser, ook wel koolzuursneeuwblusser
genoemd, is geschikt voor het blussen van
vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in
onder spanning staande apparatuur. De CO2 komt
gasvormig uit de cilinder, maar zit vloeibaar in
de fles. Dit komt omdat de cilinder in feite een
hogedrukcilinder is en gas onder druk van rond de

daardoor verstikkingsgevaar ontstaan.
•	Het blusmiddel is duurder in aanschaf dan
poederblussers en schuimblussers
• Het vat is zwaar
• Het blusmiddel is snel op
•	CO2 is minder geschikt voor buiten, omdat het
gas snel vervliegt
• Bij gebruik op vaste stoffen ontstaat veel rook
Een CO2 blusser is te herkennen aan de zwarte
expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde
van de slang. Tussen expansiekoker en slang zit een
handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser
moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het
uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud
wordt (tot ongeveer -80°C) en men door deze
extreme kou derdegraads brandwonden op kan
lopen. Daarom mag een koolzuursneeuwblusser
ook nooit op personen worden ingezet.
Over de precieze toepassing van CO2blussers is geen consensus. Zo zijn sommige
brandveiligheidsexperts van mening dat dit type
blusser alleen geschikt is voor vloeistofbranden en
branden waarbij elektra in het spel is. Dit is ook zo
vastgelegd in de NEN-EN2 (zie tabel hierboven).
Andere brandveiligheidsexperts stellen dat CO2 ook
geschikt is voor gasbranden.

60 bar overgaat in een vloeistof. Door verandering
in samenstelling als de blusstof in de buitenlucht
komt, koelt het enorm af en heeft het een
temperatuur van -80 graden Celsius.
VOORDELEN CO2 BLUSSER
•	Het grootste voordeel van een
koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2)
geen reststoffen achterlaat bij gebruik.
•	CO2 wordt daarom onder meer toegepast bij
hoogwaardige elektronische apparatuur (tot
1000 Volt) waar niet geblust mag worden met op
water gebaseerde blusstoffen, zoals schuim.
NADELEN CO2 BLUSSER
•	CO2 blussers hebben geen indringend
vermogen. Eigenlijk blaas je het vuur uit. Het kan
daarna dus weer makkelijk ontbranden. Hierdoor
is CO2 ook niet in staat branden van vaste stoffen
echt te doven.
•	CO2 is zwaarder dan lucht. In kleine ruimtes kan

Welke (onderhouds)regels gelden er?
De geldende regels voor verplaatsbare
blustoestellen zoals CO2 blussers van maximaal 20
kg zijn te vinden in artikel 6.31 in het Bouwbesluit.
Voor de draagbare blusmiddelen is het verplicht
om minimaal een keer per twee jaar een controle
te laten uitoefenen. Dit moet gebeuren volgens
de richtlijnen van de NEN 2559 (draagbare
blustoestellen). Het is echter aan te raden om
deze blusmiddelen jaarlijks te laten controleren.
Dit adviseren NEN en brancheorganisaties en het
wordt bovendien door veel verzekeraars verplicht
gesteld.
Er gelden geen officiële richtlijnen voor de
bedrijven/personen die deze controles en
onderhoudsbeurten uitvoeren. Net als bij het
installeren van blusmiddelen, adviseert het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) om voor bedrijven te kiezen die werken
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met CCV-certificatieschema’s. Het REOB-schema
(Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen)
verwijst naar de van toepassing zijnde NENnormen en bedrijven die hieraan willen voldoen
moeten een speciale opleiding volgen. Deze
onderhoudsbedrijven worden gecontroleerd door
inspectie-instellingen, zoals Kiwa. Tijdens het
onderhoud worden de blusmiddelen gecontroleerd
op hun werking en worden zaken, indien nodig,
vervangen.
Hoe gebruik je een CO2 blusser?
•	Blijf rustig.
•	Leg uw ene hand bovenop de fles en trek de
borgpen er met uw andere hand uit.
•	Spuit eerst een proefstoot recht voor u uit (niet
omhoog of omlaag). Zo ziet u of de blusser werkt
en wat de worplengte is (ca. 1,5 meter).
•	Richt op de vlammen met het gedeelte waar de
straal van de blusser eindigt.
•	Richt de bluskoker op de onderkant van het vuur.
•	Knijp de afsluiter volledig in om de CO2-wolk op
het vuur te richten.
•	Verlaat na het blussen direct de ruimte, anders
kunt u stikken.
•	Blijf laag als u naar de brand loopt (adem geen
rook in).
•	Blus ononderbroken van links naar rechts en van
voor naar achter.
•	Spuit nooit van te dichtbij op brandende
vloeistof. Hierdoor zal de brand uitbreiden.
•	Wees erop bedacht dat de brand opnieuw kan
oplaaien.
•	Controleer of de brand volledig gedoofd is. Doe
dit het komende half uur regelmatig.
•	Zet ramen en deuren tegen elkaar open om
goed te ventileren.
Spuit nooit van te dichtbij op brandende vloeistof,
hierdoor zal de brand uitbreiden.

Vetbrandblusser
Brandblussers die geschikt zijn voor vetbranden
(meer dan 350 gaden Celsius) worden gekenmerkt
met de aanduiding F. De vetbrandblusser is
speciaal ontwikkeld voor gebruik in keukens
en horecagelegenheden. Het gaat hier om een

variant op de schuimblusser. Zodra de temperatuur
oploopt tot boven de 320ºC vindt zelfontbranding
plaats en begint het vet of de olie spontaan te
branden.

Het blusmiddel in de vetbrandblussers zorgt
voor een gasdichte laag over het vet of de olie.
Het schuim verlaagt de temperatuur van het
vet of olie, waardoor er geen herontsteking kan
plaatsvinden De oorzaak van dergelijke branden
is vaak te herleiden naar slecht werkende
temperatuurbeveiligingen of het gebruik maken
van oud, vervuild vet.
Vetbrandblussers hebben meestal nog meer
aanduidingen, te weten klasse A en klasse B, en zijn
daarmee breed inzetbaar.
Welke (onderhouds)regels gelden er?
De regels voor verplaatsbare blustoestellen zoals
vetblussers van maximaal 20 kg zijn te vinden in
artikel 6.31 in het Bouwbesluit. Voor draagbare
blusmiddelen is het verplicht om minimaal een
keer per twee jaar een controle te laten uitoefenen.
Dit moet gebeuren volgens de richtlijnen van
de NEN 2559 (draagbare blustoestellen). Het
is echter aan te raden om deze blusmiddelen
jaarlijks te laten controleren. Dit adviseren NEN en
brancheorganisaties en het wordt bovendien door
veel verzekeraars verplicht gesteld.
Er gelden geen officiële richtlijnen voor de
bedrijven/personen die deze controles en
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onderhoudsbeurten uitvoeren. Net als bij het
installeren van blusmiddelen, adviseert het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) om voor bedrijven te kiezen die werken
met CCV-certificatieschema’s. Het REOB-schema
(Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen)
verwijst naar de van toepassing zijnde NENnormen en bedrijven die hieraan willen voldoen
moeten een speciale opleiding volgen. Deze
onderhoudsbedrijven worden gecontroleerd door
inspectie-instellingen, zoals Kiwa. Tijdens het
onderhoud worden de blusmiddelen gecontroleerd
op hun werking en worden zaken, indien nodig,
vervangen.
Hoe gebruik je een vetbrandblusser?
•	Kijk op de manometer of de druk in de blusser
nog goed is (metertje in het groen).
•	Leg uw ene hand bovenop de fles en trek de
borgpen er met uw andere hand uit.
•	Spuit eerst een proefstoot recht voor u uit (niet
omhoog of omlaag). Zo ziet u of de blusser werkt
en wat de worplengte is (ca. 3 à 4 meter).
•	Richt op de vlammen met het gedeelte waar de
straal van de blusser eindigt.
•	Richt de spuitmond op het vuur.
•	Knijp de afsluiter volledig in.
De straal sproeischuim komt nu vrij.
•	Blijf laag als u naar de brand loopt
(adem geen rook in).
•	Het bijkomende voordeel van een
vetbrandblusser is dat je de brand van
enige afstand kunt blussen.

Blus-/branddeken
De blusdeken (of branddeken) is een van de
makkelijkste blusmiddelen in gebruik. Geschikt met
name voor beginnende branden op de werkplaats,
op kantoor, in het huis of in de keuken.
De blussende werking treedt op doordat de
zuurstofaanvoer gestopt wordt. De branddeken is
te gebruiken bij:
• Kleding (personen)
• Computerbeeldschermen en TV’s
• Kleine branden, zoals prullenbak, asbak, barbecue

Een branddeken is gemaakt van vrijwel
onbrandbaar materiaal, tegenwoordig vaak
geweven glasvezel. Oudere branddekens van voor
1992 kunnen nog asbest bevatten; het is raadzaam
deze te vervangen.

Aan welke eisen moet een blusdeken voldoen?
De norm voor blusdekens is in Nederland NEN-EN
1869. EN 1869 is een Europese norm. Dit betekent
dat zo’n norm in heel Europa geldig is. Ieder land
neemt de afspraken over. Het kan zijn dat u een
blusdeken in huis heeft waarop vóór ‘EN’ ook
nog andere letters staan. Dit komt doordat ieder
land z’n eigen afkorting heeft, dat is in Nederland
‘NEN’. De Europese normen krijgen als toevoeging
de afkorting van het betreffende land. Andere
voorbeelden zijn DIN-EN (Duits-Europees) of BS
(Brits-Europees).
In de norm komen verschillende eisen aan bod,
waaronder de vorm (moet rechthoekig of vierkant
zijn), het formaat (minimaal 0,9 m en maximaal
1,8 meter breed of lang) en het gewicht (max. 4,5
kg). Ook de manier van vouwen is belangrijk. De
deken moet zo opgevouwen zijn dat deze binnen
maximaal 4 seconden uitgevouwen en gereed
voor gebruik moet kunnen zijn. Daarnaast moeten
ook altijd de gebruiksinstructies goed weergegeven
worden. Zelf voelen of uitvouwen heeft geen zin,
omdat het lastig is de branddeken weer goed op
te vouwen zodat deze in het geval van brand weer
makkelijk te gebruiken is.

7.

In 2013 bleek uit onderzoek van de Nederlandse
Voedselen Warenautoriteit (NVWA) dat veel
blusdekens die met deze norm verkocht worden,
niet veilig zijn in het gebruik voor vlam in de
pan. Vier van de twaalf onderzochte blusdekens
vatten zelf vlam of hadden tekortkomingen in de
constructie en/of in de gebruiksaanwijzing. Het
is niet bekend om welke dekens dit precies gaat.
De resultaten en zorgen zijn kenbaar gemaakt bij
het Europees normalisatie-instituut CEN. VEBONNOVB, NEN en de Brandweer raden consumenten
aan branddekens niet meer te gebruiken voor
vetbranden/vlam in de pan.

Brandslanghaspels in het bouwbesluit
In het Bouwbesluit 2012 is geregeld wanneer in
gebouwen brandslanghaspels moeten worden
aangebracht en hoeveel dat er moeten zijn. Dit
is afhankelijk van de grootte van een gebouw
en de gebruiksfunctie. Zie hiervoor artikel 6.28.
Brandslanghaspels moeten voldoen aan de
volgende eisen:

Hoe gebruik je een branddeken?
•	Trek de blusdeken uit de houder.
•	Sla de bovenkant van de blusdeken een keer om
uw handen om ze te beschermen.
•	Houd de blusdeken hoog en blijf erachter.
•	Dek de brand af met de blusdeken; zorg dat er
geen lucht meer bij kan komen.
•	Laat de blusdeken enige tijd liggen.
BIJ MENSEN
•	Laat – voor zover mogelijk –
het slachtoffer liggen.
•	Wikkel het slachtoffer van boven
naar onderen in de deken.
•	Laat het hoofd vrij: begin dus direct onder het
hoofd met het wikkelen. Op deze manier kan er
geen rook bij het gezicht komen.
•	Wrijf van boven naar beneden.
•	Als de vlammen gedoofd zijn: koel het slachtoffer
met water.
Zelf voelen of uitvouwen heeft geen zin, omdat het
lastig is de branddeken weer goed op te vouwen.

Brandslanghaspel
De brandslanghaspel is aangesloten op het
waterleidingnet en biedt daardoor onbeperkt
blusmiddel. Water is geschikt voor het blussen of
beheersen van beginnende branden in brandklasse
A (vaste stoffen). Blussen met water kan gevaarlijk
zijn bij vloeistofbranden, sommige metalen en
elektriciteit.

•	Ze moeten zijn aangesloten op de
drinkwatervoorziening van een gebouw;
•	Ze liggen niet in een vluchttrappenhuis;
•	Ze hebben een slang van minimaal 20 en
maximaal 30 meter;
•	Ze hebben een waterdruk (statische druk) van
tenminste 100 kPa;
•	Ze hebben een wateropbrengst (capaciteit) van
ten minste 1,3 kubieke meter per uur (m3/h).
Hierbij wordt uitgegaan van het gelijktijdig
gebruik van twee brandslanghaspels die zijn
aangesloten op dezelfde drinkwatervoorziening.
Alleen een brandslanghaspel die rechtstreeks is
aangesloten op het leidingnet en voldoet aan
de NEN-EN 671-1, mag worden voorzien van
een CE-markering. Haspels op een wagen zijn
mobiel en voldoen hier vaak niet aan. In diverse
gebruiksfuncties, waaronder industrie, worden
brandslanghaspels regelmatig ingezet voor diverse
werkzaamheden, zoals schoonmaak. Hiervoor zijn
speciale haspels op de markt gebracht.

8.

Plaatsing van brandslanghaspels
Het is de bedoeling dat met de brandslang(en)
elk punt in een gebouw kan worden bereikt.
Daarbij mag je rekening houden met een
worplengte van de waterstraal van 5 meter. Plaats
brandslanghaspels zo veel mogelijk bij (nood)
uitgangen. Degene die de brand ontdekt kan dan
eerst alarm slaan, de brand melden, controleren
of er een veilige vluchtroute is, en dan beslissen
of hij/zij nog gaat proberen de brand te blussen.
Als de bluspoging niet lukt en er plotseling veel
rookontwikkeling is, dan kan die persoon de
uitgang vinden door eenvoudig de brandslang te
volgen.
Zorg dat de slang bij gebruik niet door branden/
of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze
deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten.
In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk
branden/of rookcompartiment voldoende
brandslanghaspels aanwezig moeten zijn. Het
betekent tevens dat in beschermde vluchtroutes
geen brandslanghaspels mogen worden
geplaatst: deze kunnen dan in de naastgelegen
ruimte worden gebruikt, waardoor de
toegangsdeur op een kier blijft staan.
Beheer en onderhoud
Brandslanghaspels moeten, net als andere
installaties in het gebouw, goed worden
beheerd en onderhouden. Het juist beheren
van blusmiddelen houdt onder meer in dat
deze zichtbaar zijn en grijpklaar. REOB erkende
onderhoudsbedrijven kunnen bepalen hoe dit
onderhoud adequaat moet worden uitgevoerd.
In het Bouwbesluit (artikel 1.16) is opgenomen
dat brandslanghaspels aan een prestatieeis
moeten voldoen. Hoewel er dus geen wettelijk
termijn aan verbonden is, is het in de praktijk
aan te raden om deze installatie jaarlijks te
controleren. Hiervoor gelden de normen uit
NEN-EN 671-1:2012 en (brandslanghaspel
met vormvaste slang), NEN-EN:2012 en (platoprolbare slang) en NEN-EN 671-3:2009
(Onderhoud van slanghaspels met vormvaste
slang en slangsystemen met plat-oprolbare
slang). Tijdens een controle wordt onder meer
gekeken naar de verzegeling van de hoofdkranen

van de brandslanghaspels (ter voorkoming van
legionella) Iedere 5 jaar moeten de slangen
getest worden op de maximale werkdruk (10-12
bar).
Hoe gebruik je een brandslanghaspel?
•	Alarmeer eerst iedereen in de buurt van de
brand en de brandweer voordat u gaat blussen.
U weet immers niet of de bluspoging zal slagen
en of u de hulp van de brandweer nodig hebt.
•	Zorg dat het pand zo snel en veilig mogelijk
wordt ontruimd.
•	Probeer dan pas de brand te blussen. Gaat dit
niet, verlaat dan zelf ook het gebouw.
•	Draai eerst de hoofdkraan geheel open. De
slang komt nu onder druk te staan. Controleer
dit door de kraan op de spuitmond iets te
openen.
•	Rol nu de slang geheel uit richting brand.
Doe dat liefst niet alleen, maar met meerdere
personen.
•	Zet de kraan van de spuitmond open op de
sproeistraal.
•	Blus de brand.

De gebruikte teksten uit dit document
zijn afkomstig van: brandveilig.com

Aan dit document kunnen
geen rechten worden ontleend,
d.d. 15.06.2021
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