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SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE EI30                   
Lastenboekomschrijving 
 

STRUCTURE EI30 is een glasproduct dat geschikt is voor glasoplossingen die bescherming tegen 
vlammen, rook en warme gassen biedt, in combinatie met een goede thermische isolatie in geval 
van brand door een ononderbroken brandwerende wand te vormen. Het is geschikt voor 
binnentoepassingen. 
 
De beglazing is samengesteld uit verschillende glaslagen van thermisch gehard veiligheidsglas met 
een beschermende en schuimende spouw die een opake barrière met isolerende eigenschappen 
vormt, in geval van brand.  
 
Het schuimend element dat brandwerend is, werd met nanotechnologie ontwikkeld en is UV-
bestendig en gekenmerkt door een hoge transparantie.  
 
De beglazing die verticaal geassembleerd wordt met silicone dichting biedt een grotere 
architecturale vrijheid en nieuwe creatieperspectieven die verder reiken dan de gekende 
oplossingen. 
De filigraan dichtingen die verticaal aangebracht worden, zijn ideaal voor constructies met grote 
glazen gevels in brandwerend glas. 
 

Beschrijving van het product 

De bovenste en onderste scheringen van het STRUCTURE EI30 systeem kunnen 
uit hout, staal of andere brandwerende geteste materialen gemaakt worden. De 
omkaderingen zijn gehomologeerd door testen die door onze partners 
uitgevoerd zijn. De plaatsing van de STRUCTURE EI30 moet verlopen conform de 
richtlijnen voor montering en uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.  
 

De onderdelen van het systeem 

STRUCTURE EI30 is samengesteld uit een klein aantal elementen waardoor een snelle en 
gepersonaliseerde studie mogelijk is.  
 
 

Belangrijkste onderdelen 

Beglazing voor compleet verglaasde wanden ( beschikbaar tot 1950 x 3150 mm (L x H)) 
 

 

Benoeming van het product 

Brandwerende beglazing van klasse EI30 met buitenbeglazing in gehard veiligheidsglas met 
schuimende doorschijnende spouwen die een beschermende barrière vormen in geval van brand, 
die de achterkant beschermt tegen brand om zo te kunnen wegvluchten 
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Kenmerken van bescherming tegen brand - Classificering  

  
•EI30 (integrale isolatie en maximale temperatuur van Í140° K) 
•Getest conform de EN 1363 en EN 1364 
•Symmetrische bescherming tegen vuur 
•Wordt opaak in geval van brand 
•Maximale bescherming tegen warmtestralingen 
 

Andere kenmerken 

 
•UV-bestendig 
•Getest conform de veiligheidsregels betreffende de bescherming tegen doorval en doorloop 
(volgens TRAV) 
•Lichttransmissie: 84% 
•Temperatuur gebruik: -15, +45°C 
•Akoestische demping (Rw): 42dB voor 23 mm dikte. 
 

Multifunctioneel 

 
De enkele beglazing STRUCTURE EI30 kan gebruikt worden in interieurtoepassingen in combinatie 
met designbeglazing: 
 
SATINOVO MATE (float- of decoratieglas dat compleet gemat wordt d.m.v. zuring), STADIP COLOR 
(gekleurd gelaagd veiligheidsglas), MASTERGLASS (figuurbeglazing), PLANILAQUE EVOLUTION 
(gelakt glas),… 

 
 
 
 

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het 
WTCB. 

 


