News & Info
NEN 6062
Zoals u weet is er op 1 april van 2012 een nieuw Bouwbesluit in werking getreden. Met dit Bouwbesluit heeft ook
de nieuwe NEN 6062 van oktober 2011 kracht van wet gekregen. Veranderingen in deze NEN 6062 leiden voor veel
schoorsteensystemen voor vaste brandstoffen in Nederland tot problemen voor wat betreft de toepasbaarheid
hiervan. Wie zijn licht opsteekt op Google zal tot de ontdekking komen dat er nogal wat hele en halve waarheden te
vinden zijn met betrekking tot dit onderwerp.
Zoals u van Ontop gewend bent helpen wij u om inzicht te krijgen in deze veranderingen om zodoende te kunnen
voldoen aan de eisen die gesteld worden in dit Bouwbesluit. Een belangrijke wijziging in het Bouwbesluit betreft
de minimum testtemperatuur voor schoorstenen toe te passen op vaste brandstoffen. Deze testtemperatuur is
gesteld op 700 graden Celsius. Deze testtemperatuur komt overeen met de temperatuur welke gebruikt wordt voor
schoorstenen met een designation van T600 als gesteld in de EN 1856-1. Om te komen tot een vaststelling van
een mogelijke toepasbaarheid van een schoorsteen mag volgens het Bouwbesluit dus niet meer getoetst worden
conform de testmethode voor T450 schoorstenen.
Ook de afstand tot brandbaar materiaal is gewijzigd. De afstand tot brandbaar materiaal voor systemen met een
designation van T250 of hoger mag niet meer zijn dan 10 mm, tenzij andere regelgeving in een bouwwerk hiermee
in strijd is. Hierbij valt te denken aan zaken als de EPC, kierdichtheid of geluidsdichtheid, weerstand brandoverslag/
branddoorslag en aanraakbeveiliging van de woning. In dit soort gevallen is de afstand tot brandbaar materiaal
gesteld op 0 millimeter oftewel G 0. In de praktijk is een designation van G10, dus 10 millimeter, zo goed als niet
toepasbaar.
Het goede nieuws in deze veranderde wereld voor u als trouwe Metaloterm klant is; door de door ons in het
verleden gedefinieerde inbouwvoorschriften te respecteren zult u, ook met dit veranderde Bouwbesluit, voldoen
aan de eisen die gesteld worden aan een VEILIG rookkanaal. Ook hierin geldt “regeren is vooruitzien”!
Voor gedetailleerde informatie betreffende onze inbouwvoorschriften kunt u altijd contact opnemen met onze
ondersteunende diensten.
PREVIEW: Nieuwe website
De website van Ontop wordt compleet vernieuwd. Bij deze make over staan gebruiksgemak en een moderne
uitstraling centraal. De afbeelding hiernaast geeft alvast een idee hoe deze nieuwe website eruit ziet.
Even voorstellen
Mariano Geusa -Technical Sales
Mariano werkt sinds december 2012 voor ONTOP GmbH in Wiehl, Duitsland. Na een opleiding als process engineer,
studeerde hij vier jaar part-time ‘s avonds school en is nu een gecertificeerd werktuigbouwkundig ingenieur.
Dominicus
Dominicus is specialist in het leveren van kachels, natuursteen, sanitair, gedenktekens en tegels. Deze vijf
aspecten omschrijven dan ook meteen de unieke kracht van dit familiebedrijf, namelijk één plek waar men een
uitgebreide woonoplossing kan aanschaffen.
Leonard Dominicus verteld dat 37 jaar geleden vanuit Westkapelle werd begonnen met de verkoop van natuursteen
en gaandeweg bleek een verbreding van het assortiment een handige zet. Op dit moment heeft Dominicus vier
locaties en 45 man personeel, die een breed scala aan oplossingen kunnen bieden. Onder deze gevarieerde
oplossingen vallen bijvoorbeeld kleinschalige opdrachten voor het leveren en monteren van een klassieke
houtgestookte haard met natuurstenen schouw, maar ook het leveren en monteren van 100 gashaarden voorzien
van rookgasafvoer voor een groot vakantiepark.
De locatie, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn voor Dominicus belangrijk en maken Ontop B.V. een goede
leverancier van rookgasafvoersystemen. Tijdens economisch lastige tijden komt de kracht van deze stabiele
relaties extra naar voren. Samen met de brede spreiding in het aanbod komt Dominicus ook deze tijd goed door.
Ook in 2013 verheugt Ontop B.V. zich op een goede samenwerking.
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