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Brand: een ‘hot’ topic
Als gevolg van de hevige branden de afgelopen jaren, met als recente schrikbeeld de Greenfell Tower in
Londen, maar ook de vele branden in de agrarische sector, wordt vandaag de dag met een ander oog naar
brandwerendheid gekeken. Cladding Point heeft het thema brandwerendheid hoog op de agenda staan en
fors geïnvesteerd in de brandwerendheid van haar FX-productgamma. Dat heeft geresulteerd in een zeer
brede range aan beschikbare brandwerende sandwichpanelen.

Sinds mei 2018 is de nieuwe norm EN
15254-5:2018. Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven -niet-dragende wanden- deel 5:
metalen sandwichpanelen gepubliceerd. Als
antwoord op die nieuwe norm heeft Cladding Point vorig jaar en ook begin dit jaar

meer dan 35 brandtesten laten uitvoeren
in onafhankelijke testlaboratoria van Fires
en Efectis. “Dat maakt dat we intussen beschikken over de breedste range aan brandwerende sandwichpanelen, variërend van
EI20 tot aan EI240 minuten, op basis van FX
hardschuim en FX minerale wol,” zegt Alwin

Verdult, Marketing and Sales Manager bij
Cladding Point, met gepaste trots.

Eenvoud en zekerheid
Cladding Point gaat verder dan de standaard
met haar sandwichpanelen, presterend volgens de hoogste constructieve eisen en

brandveiligheidseisen. Verdult: “Wij geloven in
duurzaamheid en de filosofie Cradle to Cradle. Het gaat ons niet alleen om duurzaamheidslabelling, maar om aantoonbare prestaties. Zowel met de Brucha-sandwichpanelen
als met onze Mijn Business Line-producten
hebben we een concept gecreëerd dat voldoet aan de laatste eisen en normen.”
Al in 2009 presenteerde Cladding Point het
destijds revolutionaire brandwerende FXprogramma op basis van FX hardschuim en
FX minerale wol. “Met de recente innovaties
op het gebied van brandwerendheid zijn we
opnieuw koploper,” zegt Verdult. “En dat alles volgens ons vertrouwde concept: Eenvoud en Zekerheid. De brandwerendheid
van de FX-sandwichpanelen is grotendeels
zonder extra voorzieningen te moeten treffen tijdens de montage, zoals afschroeven
aan de binnenzijde of het aanbrengen van
een brandwerende sealant. Ook daarmee
nemen we een enorme voorsprong.”
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Combinaties maken
Het brede gamma aan brandwerende sandwichpanelen in verschillende brandklassen,
maakt dat Cladding Point voor nagenoeg elk
(gevel)vraagstuk een passend antwoord kan
bieden. Verdult: “We kunnen ook perfect combinaties maken met brandwerende én nietbrandwerende producten in één gevelbeeld
door gebruik te maken van speciale passtukken, zonder afbreuk te doen aan de uitstraling.”
Vanaf deze zomer lanceert Cladding Point
de FX-selector 2018. “Via deze tool helpen
wij klanten de juiste keuze te maken in een
twee stappenplan. Ook dat onderstreept
ons concept. Onze sandwichpanelen zijn
eenvoudig te monteren en te leveren volgens de hoogste certificering van Breeam
tot en met de classificatie Outstanding. We
gaan bovendien prat op ons transparante
karakter en bieden een zeer brede technische ondersteuning voor de gehele bouwkolom ‘van zand tot pand’.” ❚

Verhuisbericht
Op het bedrijventerrein te Elst in de
gemeente Overbetuwe heeft Cladding
Point reeds haar intrek genomen in een
gloednieuw pand aan de Handelsweg
12. Het duurzaam en multifunctionele
bedrijfspand biedt tevens onderdak aan
een moderne presentatieruimte/showroom. Geïnteresseerden kunnen hier
hun hart ophalen aan de nieuwste innovaties op het gebied van sandwichpanelen en ondenkbare inspiraties op doen.
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