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Een brandwerende
oplossing voor iedere
situatie
Om de (brand)veiligheid in een gebouw te borgen, passen veel aannemers brandwerend plaatmateriaal toe. Dit kan soms nog
een hele uitdaging zijn. Want vragen zoals welke plaat past het best bij welke situatie, welke dikte is nodig en welke bevestigingsmaterialen en -methode moeten worden beantwoord. “Aannemers die zich met hun vragen wenden tot een dealer,
krijgen niet altijd een duidelijk advies”, weet Martijn Bendijk, Sales Manager bij Preficon Europe, voorheen Fipro Benelux. “Omdat
brandwerende platen slechts een klein deel uitmaken van hun assortiment, kennen dealers niet altijd elk losstaand onderdeel
en tasten zij soms in het duister. Om ervoor te zorgen dat zij tóch alle vragen van aannemers kunnen beantwoorden én een
betrouwbaar advies kunnen geven, hebben wij recent een digitale productselector ontwikkeld: de Preselector”

M

Met de Preselector
kunt u in een paar
eenvoudige stappen
het best passende
plaatmateriaal
vinden!

et de Preselector op www.preficon.com of via de brand
nieuwe app (verkrijgbaar in de Appstore en Google play)
kan in een paar eenvoudige stappen de best passende
plaat worden geselecteerd, evenals de plaatdikte én het beves
tigingsmateriaal”, vertelt Bendijk. “Het enige wat er gedaan moet
worden, is het invullen van een aantal gegevens. Denk aan de
toepassing van het materiaal (voor stalen kolommen, stalen liggers,
plafonds of wanden), de klimatologische omstandigheden (droog,
vochtig) of het gewenste aantal minuten brandwerendheid en in het
geval van staalconstructiebekleding het profieltype en de kritieke
staaltemperatuur. Het advies dat hieruit voortkomt, kan door de
dealer naar de aannemer worden teruggekoppeld, die hiermee
verzekerd is van een (brand)veilige keuze.” In montagebladen die
aan de Preselector zijn gekoppeld, kunnen aannemers zien hóe de
plaat gemonteerd moet worden en welke bevestigingsmaterialen
nodig zijn. Op dit moment levert Preficon Europe brandwerend
plaatmateriaal aan zo’n honderd dealers in Nederland. Dit aantal wil
Preficon Europe uitbreiden naar circa tweehonderd dealers aan het
eind van het jaar, waarna op termijn ook de Europese markt wordt
opgezocht. “Al onze plaatmaterialen worden op voorraad gehouden
in verschillende distributiecentra, die onze dealers snel kunnen
beleveren”, vertelt Bendijk. “Dealers hoeven hiervoor niet zelf een
magazijn in te richten. Het op voorraad houden van de ‘hardlopers’
is ruimschoots voldoende.”

Preficon Board S

Onder de ‘hardlopers’ valt onder andere de superlichte Preficon Board
S (minerale vezelplaat, voorheen ThermacorS), die zelfs met een
stanleymes kan worden gesneden. “Een makkelijke, snelle verwerking
is het resultaat. Doordat de plaat slechts 7,5 kilo per vierkante meter
weegt, kan hij gemakkelijk door één monteur worden verwerkt.” De
plaat is ideaal voor het bekleden van stalen kolommen en liggers
in binnensituaties, meent Bendijk. Voor het bekleden van plafonds
adviseert hij Preficon Board M (lichtgewicht vermiculietplaat,
voorheen Mansard), dat over dezelfde eigenschappen beschikt.
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innovatieS

Een nieuwe toevoeging aan het assortiment van Preficon is Preficon
Board C (calciumsilicaat plaat), waarmee niet alleen stalen liggers
en kolommen, maar ook wanden brandwerend bekleed kunnen
worden. “De plaat kan in zowel droge als vochtige ruimtes worden
toegepast”, zegt Bendijk. “Doordat de plaat vrij hard van structuur,
stootvast en direct afwerkbaar is, kan hij perfect in zichtsituaties
worden toegepast.” Ook de nieuwe Preficon Board P (vezelversterkte
gipsplaat) kan uitstekend in het zicht blijven. Deze plaat, die geschikt
is voor het bekleden van stalen kolommen, stalen liggers en wanden
in droge ruimtes is niet alleen stootvast, maar ook zeer gemakkelijk
te zagen. De Preficon platen worden onder private label door
Preficon Europe gevoerd. Daarnaast is het bedrijf distributeur voor de
Nederlandse markt voor de Aestuver brandwerende platen van het
merk Fermacell. Alle producten zijn Europees getest en voldoen aan
de actuele wet en regelgeving.

calculator

“Naast de Preselector is ook de Preculator ontwikkeld, een calcu
lator waarmee dealers heel eenvoudig de plaatdikte kunnen
bepalen”, vertelt Joep Sijtsma, Manager bij RB+ Groep, waar de
werkmaatschappijen Firejob, Van der Aa Brandwerende Applicaties
en Preficon Europe onderdeel van zijn. “Daarnaast staat er voor onze
dealers altijd een binnendienstmedewerker van Preficon Europe
ter beschikking voor het beantwoorden van specifieke technische
vragen.”
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In de markt voor passieve brandpreventie binnen de bouw, industrie en scheepvaart bekleedt PREFICON een prominente positie.
PREFICON biedt voor vrijwel iedere situatie een brandwerende oplossing. PREFICON heeft plaatmaterialen voor het brandwerend
maken van liggers, kolommen, wanden, schachten en plafonds, voor zowel binnen- als buitensituaties (water-, vorst- en rotbestendig)
in het assortiment. De producten zijn Europees getest en voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.
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