Brandveilige feestdagen voor ondernemers
Met de feestdagen in aantocht kunnen wij ons voorstellen dat u uw pand
gaat versieren. De brandweer juicht dit uiteraard van harte toe, maar ziet
graag dat u alert bent op de brandveiligheid in uw pand. Wij geven u
daarom informatie en advies.

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 ten
minste 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.
Voor een voorlichtingsbijeenkomst brandveiligheid had ik twee slingers
gekocht bij een winkelketen in Utrecht met daarop de tekst
‘brandvertragend’. Tijdens de demonstratie met de brandproef bleek dat
een product zeer brandbaar was. Let dus altijd goed op!

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.

Voor de aankomende feestdagen wenst de Veiligheidsregio Utrecht u fijne
maar vooral veilige feestdagen toe.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Overeem
(medewerker Preventie) via telefoonnummer 088 – 878 3947 of emailadres a.overeem@vru.nl.

