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Thomas Dill


Van: Tim de Keijzer <Tim.deKeijzer@derako.com>

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 09:29

Aan: Thomas Dill

Onderwerp: RE: 8022 - OBS De Weidevogel - brandattest Derako

Bijlagen: 0719_001.pdf


Beste Thomas,


Bedankt voor je reactie en informatie over het project.


Het gene dat wij hebben is een voorbeeld van certificering na behandeling.


Dit is een certificaat van Leegwater B.V., met het toegepaste Flame delay product.


Na deze behandeling heeft het hout de certificering van B-S2, d0.


Het wand profiel is gemaakt van Aluminium, en het plafond profiel van staal.


Deze materialen leveren geen bijdrage aan brand, en hierdoor hebben wij hier geen certificering op.


Zie bijlage als voorbeeld voor behandeld hout met Flame Delay.


Dit is een certificaat dat de klant ontvangt bij facturatie na de opdracht/levering.


Zoals aangegeven kunnen wij dit alleen na de behandeling doen, omdat het hout voor de behandeling


geen brandvertragende behandeling krijgt.


Omdat dit project specifiek wordt uitgevoerd, wordt dit niet met alles gedaan en dus alleen bij de


opdrachten waar het geëist wordt.


Wij hopen jullie met deze informatie te kunnen helpen, maar zijn er nog vragen dan horen wij dat


graag.


Succes.


Kind regards,


Met vriendelijke groet,


Tim de Keijzer
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Van: Thomas Dill <t.dill@bdgarchitecten.nl>


Verzonden: maandag 4 april 2022 15:19


Aan: Tim de Keijzer <Tim.deKeijzer@derako.com>


Onderwerp: 8022 - OBS De Weidevogel - brandattest Derako


Beste Tim,


Zo als net telefonisch besproken stuur ik je hierbij de projectgegevens toe.


Projectnaam: OBS De Weidevogel

Projectplaats: Ransdorp, Amsterdam Noord

Oppervlakte: 147m2 wandafwerking, 10m2 plafondafwerking

Systeem: lineair

Maat en houtsoort: 15mm x 92mm Essenhouten latten

Opleverdatum: mei 2024


De brandweer Amsterdam vraagd ons nu om attesten van de toegepaste houten materialen:


Kun jij ons voorzien in de gevraagde materialen? Dank


Met vriendelijke groet,


Thomas Dill
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