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Inleiding

Welkom in de 
nieuwe gids 
voor vlamver-
tragers voor 
2021

Ik stel u deze brochure met groot genoegen voor. Eerst en vooral wil ik 
mijn persoonlijke ervaring graag met u delen. Voor ik de wereld van de 
vlamvertragers binnenstapte, werkte ik bij een petrochemisch bedrijf, 
waar ik aan het hoofd stond van de afdeling Milieu, Gezondheid en 
Veiligheid. Daar kregen we te maken met alle mogelijke 'risico's op 
zware ongevallen', zoals explosieven, bijtende middelen, giftige en 
ecotoxische stoffen, exotherme middelen en – last but not least – ont-
vlambare stoffen. En dat brengt ons bij het thema 'brand'. Kan een brand 
worden 'beheerst'? Wel, ja, dat kan. Tot op bepaalde hoogte. Alleen 
in de aanvangsfase, voordat een brand volledig uit de hand loopt, kan 
het risico het beste worden beheerst. En net in die aanvangsfase zijn 
vlamvertragers zo belangrijk. Op moleculair niveau zorgen ze voor pure 
magie: ofwel voorkomen ze ontbranding volledig, ofwel vertragen ze de 
ontstane brand. 

Maar eerst een korte geschiedenisles. Hoewel zelfs de oude Romeinen 
en Grieken al vlamvertragers gebruikten, kwam de industrie pas écht van 
de grond na de opkomst van plastic en synthetische stoffen in de jaren 
50 en 60. Meer en meer brandbare materialen en ontbrandingsbronnen 
vonden hun weg naar onze woningen en onze transportsystemen, en 
al snel kwam men erachter dat brandveiligheidsnormen van essentieel 
belang zouden zijn om het risico op brand te beperken. Dergelijke nor-
men werden ontwikkeld voor elektrische en elektronische apparatuur, 
meubilair, thermische isolatie en tal van andere producten, en deden 
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de vlamvertragingsindustrie uiteindelijk uit haar voegen barsten. Ze 
leidden eveneens tot een enorm snelle vooruitgang in de vlamvertra-
gende en polymeerchemie, een trend die zich ook vandaag nog laat 
gelden. Geen wonder, dus, dat de industrie nu jaarlijks zo'n 7 miljard 
dollar opbrengt.
Ter afsluiting: op het vlak van gespecialiseerde chemicaliën zijn er maar 
heel weinig stoffen die zo'n maatschappelijk voordeel als veiligheid 
opleveren. Daarom kunnen we bij BSEF trots zijn op de bijdragen die 
onze industrie hieraan heeft geleverd. 
Ik wens u veel leesplezier.”

Kasturirangan 
Kannah
Voorzitter van de Raad van Bestuur van BSEF, The Internatio-
nal Bromine Council

˝Op het vlak van gespecialiseerde 
chemicaliën zijn er maar heel weinig 
stoffen die zo'n maatschappelijk 
voordeel als veiligheid opleveren. 
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Broom is een chemisch element dat 
essentieel is voor het leven op aarde – 
“Zonder broom zijn er geen dieren. Dat 
is dé ontdekking.”
— Billy Hudson, Ph.D.
Bromine Is an Essential Trace Element for Assembly of Collagen IV Scaffolds  
in Tissue Development and Architecture. Volume 157, editie 6, juni 2014

˝
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BSEF, The International Bromine 
Council, werd opgericht in 1997. 
Sindsdien hebben we de kennis over 
het gebruik en de voordelen van op 
broom gebaseerde technologieën in 
tal van toepassingen en industriële 
sectoren verbeterd en vergroot. 

We geloven sterk in wetenschap en innovatie. Door inves-
teringen in onderzoek en ontwikkeling creëren de leden 
van BSEF robuuste, op broom gebaseerde technologieën 
die voldoen aan de behoeften van de samenleving.

Over BSEF

• We werken samen met diverse nationale, regionale en 
internationale verenigingen van downstreamgebrui-
kers om het gebruik van broom in zijn verschillende 
toepassingen te ontwikkelen, promoten en onder-
steunen.

• We ondersteunen de vele voordelen van broom en 
op broom gebaseerde technologieën, en we steunen 
de technologische vooruitgang van de industrie. 

• We initiëren en financieren actief wetenschappelijk 
onderzoek naar de rol van broom en op broom geba-
seerde chemicaliën in de menselijke gezondheid en 
het milieu.

• We delen onze kennis openlijk en we voeren geen en-
kele vorm van commerciële of handelsactiviteiten uit.

• We promoten het langdurige gebruik van broom als 
een essentiële en intrinsieke factor voor een duurza-
me toekomst voor de mensheid.

• We promoten veilig gebruik en omgang met broom, 
en steunen het Responsible Care beleid van de we-
reldwijde chemische industrie.

www.bsef.org @BromineInfo
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afbeelding
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WAT ZIJN HET, WAAROM HEBBEN WE ZE 
NODIG EN HOE WERKEN ZE?

Vlamvertragers
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Vuur, de 
vriend én 
vijand van 
de mens

Dat de mens vuur leerde maken, legde ontegenspreke-
lijk de basis voor de menselijke beschaving. De mens 
kon er licht mee maken, warmte mee opwekken en 
mee koken. Maar natuurrampen en ongevallen leidden 
helaas ook tot vernieling en zelfs de dood. Tot op de 
dag van vandaag vraagt vuur om een zekere mate van 
respect en preventie om de destructieve eigenschap-
pen ervan onder controle te houden. 

Onverwachte of onbeheerste branden kunnen leiden 
tot grootschalige vernietiging, letsels en dodelijke 
slachtoffers. Daarom moet al het mogelijke worden 
gedaan om het risico op brand tot een minimum te 
beperken en om, indien er toch brand zou uitbreken, de 
verspreiding ervan zoveel mogelijk in te dammen. 

Vlamvertraging maakt dan ook 
essentieel deel uit van moderne 
bouwwerken en productveiligheid.
Omdat doeltreffende vlamvertragers brand helpen te 
voorkomen of de verspreidingssnelheid ervan verminde-
ren, is er meer tijd om actie te ondernemen. Vlamvertra-
gers zijn dus cruciaal in elke brandveiligheidsstrategie.
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“Omdat de behoeften van de consumenten steeds complexer 
worden, is er steeds meer nood aan veiligheid en beveiliging. Bij 
verschillende economische activiteiten en goederen worden dan 
ook vlamvertragers gebruikt, die dodelijke branden voorkomen. Ze 
beschermen ons leven en onze eigendommen tegen het risico op 
brand en dragen zo in hoge mate bij aan ons gevoel van veiligheid 
en beveiliging.“

“Maar omdat een veilige en beveiligde samenleving 'normaal' is 
geworden, lijken we, inclusief diegenen die economische activitei-
ten ondernemen, te vergeten welke technologieën en technieken 
er nodig zijn voor veiligheids- en beveiligingscontroles en welke 
voordelen ze bieden. Hetzelfde geldt voor de rol van vlamvertra-
gers en de veiligheid en beveiliging die ze waarborgen.“

Hiroshi  
Watanabe 
Algemeen Directeur, Japan Chemical 
Industry Association

˝
Vlamvertraging – een techniek die al meer dan 
3.000 jaar wordt gebruikt

Zo'n 3.000 jaar geleden maakten zelfs de oude Egyptenaren al ge-
bruik van vlamvertragende behandelingen en coatings. Zo drenkten 
ze het riet en het gras voor hun gebouwen in zeewater, omdat de 
mineraalzouten brandvertragend werkten. En ook in de Chinese en 
Romeinse beschavingen werd hout in een aluinoplossing gedrenkt 
om het brandwerend te maken.

Vlamvertraging – ook vandaag nog een prioriteit

Ook vandaag blijft vlamvertraging enorm belangrijk en bestrijkt het 
heel wat aspecten van onze levens. We werken, we reizen, we nemen 
overal elektronische toestellen mee naartoe, en we verwachten te-
recht dat onze omgeving en onze apparatuur zo veilig mogelijk zijn.
Bovendien vinden we het vanzelfsprekend dat we binnen die om-
geving continu een ruim scala aan elektronische apparatuur kunnen 
gebruiken. Maar zonder voldoende vlamvertraging zou het risico 
op brand nooit veraf zijn. Hetzelfde geldt voor het meubilair en de 
bekleding rondom ons. 
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Door onze goederen onontvlambaar en vlamvertragend te 
maken, en met de hulp van talloze sectoren en wetenschap-
pelijke disciplines, beperken we het aantal levens en eigen-
dommen dat verloren gaat bij branden en de verschrikkelijke 
sociale impact daarvan tot een minimum.

Masaru 
Kitano
Professor aan de Shukutoku University 
in Japan en auteur van 'Introduction to 
Flame Retardancy, Protect your life and 
property from fire'.

Daarom moeten de juiste vlamvertragende middelen worden in-
gezet in meer omgevingen. Niet alleen in de gebouwen waarin we 
leven en werken, maar ook in ons transport – vliegtuigen, treinen, 
wagens – en in het meubilair en de apparatuur die we binnen die 
omgevingen gebruiken. 

En net omdat er zo'n grote nood aan 
veiligheidsmaatregelen is, maakt 
het gebruik van vlamvertragers 
ontegensprekelijk deel uit van steeds 
meer aspecten van het moderne leven.
Naarmate de materiaalkunde verder evolueert, moet ook de 
wetenschap achter vlamvertragers erop vooruitgaan om de 
uitdagingen van een groene economie het hoofd te kunnen bieden.

˝
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Brandveiligheid – 
een complexe en 
steeds verande-
rende wetenschap

Hoewel we het risico van een brand steeds meer 
kunnen verminderen, kunnen en zullen we blijven leren 
en die lessen toepassen op de branden die zich wél 
nog voordoen. 

We moeten beseffen dat vlamvertragers – hoe waarde-
vol ze ook zijn – slechts één onderdeel zijn van brand-
bestrijding. Om ervoor te zorgen dat branden minder 
schade en letsels veroorzaken, hebben we een combi-
natie van toegepaste wetenschappen en doeltreffende 
reglementen nodig. 

Grote incidenten, zoals allesverwoestende branden, 
worden met de regelmaat van de klok onderzocht. Zo 
achterhalen we niet alleen de oorzaak, maar ook hoe 
we mensen en eigendommen beter hadden kunnen 
beschermen. Onderzoeken na ongevallen, zoals na de 
crash van Swissair vlucht 111 of de brand in de Harrow 
Court toren in Stevenage (VK), leidden rechtstreeks tot 
wijzigingen in de regelgeving inzake de brandwerend-
heid van de gebruikte materialen. 

Toch beperken niet alle aanbevelingen uit zo'n rapport 
zich tot vlamvertraging alleen. Er wordt immers altijd er-
kend dat brandveiligheid een multidisciplinaire aanpak 
vereist. Na het gerechtelijk onderzoek naar de brand op 
een vliegtuig van British Airtours in 1985 voerde de hele 
industrie bijvoorbeeld wijzigingen door in het ontwerp 
van vliegtuigen. In het rapport werd aangeraden om 
meer vlamvertragers te gebruiken, de indeling van de 
zitplaatsen bij de nooduitgang en de vloerverlichting 
aan te passen, brandwerende wand- en plafondpanelen 
te gebruiken, meer brandblussers te voorzien en duide-
lijkere evacuatieregels op te stellen. 

Brand kan nooit volledig worden 
voorkomen. Het is dus ons doel om 
het risico op brand waar mogelijk 
tot een minimum te beperken.
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“Brandwetenschap is de wetenschappelijke tak die onder-
zoekt hoe branden zich gedragen, hoe ze ontstaan en zich 
verspreiden, hoe ze rook ontwikkelen en hoe ze kunnen wor-
den onderdrukt. Ingenieurs en autoriteiten benutten deze 
wetenschappelijke kennis vervolgens om nieuwe technolo-
gieën te creëren, om ze te combineren met dingen waarvan 
ze weten dat ze werken, of om nieuwe zaken te ontwikkelen. 
En door kennis en engineering met elkaar te verbinden, ma-
ken we de wereld stap voor stap een beetje veiliger.“

Guillermo Rein
Professor Brandwetenschappen aan de Afdeling Werktuig-
bouwkunde van het Imperial College, Londen.

Brand kan nooit volledig worden voorkomen. Het moet dus ons 
doel zijn om het risico op brand waar mogelijk tot een minimum te 
beperken en om maatregelen te treffen om de kans op gewonden 
of schade aan eigendommen te verminderen. 

Daarnaast moeten we de meest kwetsbare personen 
en risicogroepen (jongeren, ouderen, mensen met een 
handicap) zo goed mogelijk beschermen. Daarom zijn 
brandveiligheidsvoorschriften niet universeel, maar afgestemd op 
de situatie waarin ze worden gebruikt. Op plaatsen waar het langer 
duurt om iedereen te evacueren, bijvoorbeeld bij personen met 
een beperkte mobiliteit, zullen de regels zijn aangepast, zowel wat 
design als materialen en kleding betreft.

Brandpreventie zal blijven evolueren. We trekken immers lessen uit 
elk incident en verfijnen onze aanpak steeds meer. En hoewel we het 
risico op brand nooit volledig kunnen uitsluiten, kunnen we het wél 
blijven verminderen door alle beschikbare middelen in te zetten. 

1 https://www.britannica.com/event/aSwissair-flight-111
2 https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/mother-and-two-firefighters-killed-in-tower-block-blaze-484887.html

˝
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Vlamoverslag:
vlamoverslag (of flashover) is een fenomeen dat kan optreden wanneer de temperatuur een 
bepaald kritisch punt bereikt. Dit gebeurt wanneer de ontvlambare gassen in een ruimte 
vrijwel gelijktijdig hun zelfontbrandingstemperatuur bereiken, wat betekent dat het vuur 
zich snel verspreidt. Vlamvertragers verlagen de initiële verbrandingssnelheid en stellen het 
moment van de vlamoverslag uit. Zo is er meer tijd voor evacuatie en kunnen vuur en rook 
zich niet verspreiden voor de hulpdiensten arriveren.

De moderne ge-
schiedenis van 
vlamvertraging 
Het ontstaan van de 
moderne vlamvertragende 
technieken
Brandwerende behandelingen bestaan allang. Toch 
werden de moderne wetenschappelijke principes 
voor vlamvertraging pas voor het eerst opgetekend 
aan het begin van de 19e eeuw. Dat gebeurde door 
de Franse schei- en natuurkundige Joseph Louis Gay-
Lussac. Hij definieerde een aantal methoden om de 
brandwerendheid van textiel, met name katoen, te 
verbeteren. En sommige van die methoden worden 
inderdaad ook nog vandaag toegepast.
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Vlamvertraging 
treedt de 21e 
eeuw binnen

Hoewel veel van die vroegere technieken nog steeds van 
toepassing zijn, gaat de wetenschap van de vlamvertra-
ging er met rasse schreden op vooruit. Dat is niet alleen 
wenselijk, maar ook onvermijdelijk, aangezien de manier 
waarop we leven en werken óók voortdurend verandert. 

Zelfs ten opzichte van een paar jaar geleden zijn onze 
woningen en werkplekken onherkenbaar geworden. 
Gebouwen worden opgetrokken uit nieuwe materialen 
en vervolgens ingericht met nieuwe soorten meubilair en 
bekleding en voorzien van talloze nieuwe toestellen. Maar 
die vooruitgang mag geen risico op brand inhouden. 

Zoals we eerder al aangaven, gaan dergelijke 
veiligheidsmaatregelen niet alleen om het gebruik van 
vlamvertragende middelen. Integendeel zelfs, de aanpak 
wordt veel ruimer. Brandveiligheid – en dus ervoor 
zorgen dat de branden die wél voorkomen zo weinig 
mogelijk risico inhouden voor mensen en eigendommen 
– is van meet af aan gepland en ingebouwd. 

Het zogenaamde 'fire engineering' is een benadering 
waarbij een gebouw en zijn bewoners, evenals de 
omringende gemeenschap zo goed mogelijk worden 
beschermd in geval van brand. Hierbij worden talloze 
aspecten, zoals het ontwerp en de inrichting, de 
plaatsing van de nooduitgangen en het voorgestelde 
materiaal, nauwgezet onderzocht. Daarnaast wordt de 
nationale en lokale wetgeving inzake brandveiligheid tot 
in de puntjes nageleefd.
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Vlamvertragers leggen het ontbrandingsproces op één 
of meerdere manieren stil. 

Ze:
• verstoren de exotherme radicale kettingreacties 

van de verbranding (ze vangen de hoogenergeti-
sche vrije H- en OH-radicalen op);

• isoleren de brandstof fysiek van de warmtebron 
(door een vuurbestendig 'koolresidu' of glasach-
tige laag op het oppervlak te creëren en zo het 
pyrolyseproces te verhinderen);

• verdunnen de ontvlambare gassen en de zuur-
stofconcentratie in de zone waarin vlammen 
worden gevormd (door water, stikstof of andere 
inerte gassen vrij te geven).

In gebouwen zijn vlamvertragers een 
aanvulling op de vele inspanningen van 
de 'fire engineers'. Door de verspreiding 
van de vlammen te helpen voorkomen en 
vertragen, maken ze zoveel mogelijk tijd 
vrij voor de interventie en – waar nodig – 
de evacuatie.

VUURDRIEHOEK

RADICALE REACTIE

BRANDSTOF

HITTE

ZU
UR

ST
O

F
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Vlamvertragers 
– de kern van 
brandveiligheid

De behoeften van de sa-
menleving vervullen
De veranderende vereisten van de maatschappij 
vormen een belangrijke drijfveer achter de wetenschap 
van vlamvertraging. De mens heeft steeds hogere 
verwachtingen op het vlak van comfort, gemak, 
kostenefficiëntie en betrouwbaarheid, zowel thuis als op 
kantoor of in de wagen. 

Daarom spelen producenten handig in op de 
vooruitgang in de materiaalkunde. Traditioneel 
bouwmateriaal, zoals hout, metaal en dierenhaar 
of -huid, wordt nu aangevuld of zelfs vervangen 

door nieuwe, synthetische materialen. Voor die 
nieuwe materialen worden steeds meer kunststoffen, 
composieten, schuimen en vezelvullingen gebruikt. 

En hoewel ze heel wat voordelen bieden – ze zijn vaak 
lichter, sterker en goedkoper om te produceren – leiden 
ze door hun afhankelijkheid van kunststoffen ook tot 
nieuwe uitdagingen in het vlamvertragingsproces. Bij 
gebrek aan afdoende behandelingen kunnen deze 
materialen zelfs brandbaarder zijn dan de materialen 
die ze moeten vervangen. Ze moeten dus stuk voor stuk 
voldoen aan de strengste veiligheidseisen van vandaag. 

Bij gebrek aan afdoende 
behandelingen kunnen deze 
materialen zelfs brandbaarder zijn 
dan de materialen die ze moeten 
vervangen.
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Naast deze veranderende omgeving is de mens continu 
omringd met moderne, elektronische en grotendeels 
draagbare apparatuur. Bovendien gebruikt de mens 
tegenwoordig textielsoorten en materialen die de vorige 
generaties zelfs niet zouden herkennen. Ook dat brengt dus 
de nodige risico's met zich mee. Elektronische toestellen 
wekken bijvoorbeeld hoe dan ook warmte op.

Onze levensstijl en de materialen die we gebruiken, zullen 
altijd blijven evolueren. Door de huidige groene revolutie – 
en dan met name de drang om het energieverbruik te 
verminderen – worden er nu al nieuwe materialen 
ontwikkeld die niet alleen sterk, maar ook licht en volledig 
recycleerbaar zijn. Maar om ze helemaal vlamvertragend te 
maken, moeten ze wel correct worden behandeld. 

Dit zal nog belangrijker worden naarmate de mobiele net-
werken verder worden verbeterd. De komst van 5G belooft 
veel goeds voor het verhogen van de transmissiesnelheden. 
Door de lagere impedantie en de betere dissipatie zijn er 
echter hogere voltages nodig en wordt er meer warmte 
opgewekt. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, zullen 
er dus geschikte vlamvertragers moeten worden benut. 

De drang naar meer veiligheid gaat nooit weg. Producen-
ten van vlamvertragers zullen er alles aan moeten doen om 
tegemoet te komen aan de eisen die de maatschappelijke 
veranderingen met zich meebrengen.

De wettelijke veiligheidsver-
eisten helpen vervullen
De mensen verwachten terecht dat de gebouwen 
waarin ze wonen en werken, en de producten die ze 
gebruiken, voldoen aan minimale veiligheidsnormen. 
Die veiligheidsnormen worden wettelijk bepaald en 
in toenemende mate op internationaal en Europees 
niveau vastgelegd, en zullen ook vereisten opleggen 
op het vlak van vlamvertraging. De wetenschap van 
de vlamvertraging is dus van cruciaal belang om de 
wettelijke veiligheidseisen na te leven. 

Die eisen veranderen trouwens continu. Ze worden 
dag na dag bijgeschaafd omdat de wetenschappelijke 
kennis er natuurlijk steeds op vooruitgaat. Dat houdt 
in dat de industrie voortdurend nieuwe methoden 
en technologieën ontwikkelt om de vraag naar 
betere vlamvertragende materialen bij te benen. 
Vlamvertragingswetenschappers evalueren en 
behandelen proactief potentiële brandrisico's vóór ze 
überhaupt een gevaar vormen.

Bovendien onthullen officiële rapporten van 
brandgerelateerde incidenten en rampen – in 
gebouwen, transport, huizen of apparaten – vaak 
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vermijdbare onvoorziene risico's en mogelijke 
verbeteringen op het vlak van materiaal en ontwerp. 
Om rampen in de toekomst te vermijden, kunnen wetge-
vers producenten strengere eisen opleggen en dwingen 
om meer vlamvertragende materialen te gebruiken. Die 
moeten:

• een hogere ontbrandingstemperatuur hebben;
• trager opbranden;
• beter isoleren tegen vuur.

In Brazilië vonden al meerdere zware branden in 
openbare ruimten plaats. Zo vielen er bij een brand in 
een nachtclub in Santa Maria, Rio Grande do Sul in 2013 
maar liefst 245 dodelijke slachtoffers. Die hoge dodentol 
was deels te wijten aan een slechte naleving van de 
brandvoorschriften, maar ook aan de geluidsisolatie 
die bestond uit ongeschikt brandbaar materiaal. 
Nadien werd ABICHAMA, de Braziliaanse vereniging 
voor vlamvertragers, opgericht om de mensen bewust 
te maken van het belang van brandveiligheid en om 
degelijke brandveiligheidsnormen vast te leggen.

De industrie ontwikkelt voortdurend 
nieuwe methoden en technologieën om 
de vraag naar betere vlamvertragende 
materialen bij te benen.
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Vlamvertragers – 
hoofdgebruik 
en -toepassingen 

Hoewel vlamvertragers op talloze manieren kun-
nen worden toegepast, steken ze er in bepaalde 
vakgebieden met kop en schouders boven uit. 
Het gaat dan vooral om elektronische en elektri-
sche apparatuur, meubilair en bekleding, bouw-
materiaal en transport.

Elektronica en elektri-
sche apparatuur
Elektronische toestellen zijn alomtegenwoordig in ons 
dagelijkse leven. Onze draagbare apparaten, flats-
creen-tv's, monitoren en draadloze audio en video vin-
den we simpelweg vanzelfsprekend. Maar slechts één 
generatie geleden zouden de meeste van die technolo-
gieën pure sciencefiction hebben geleken. 
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Televisies, van houten kasten tot flatscreens

Geen enkel toestel toont het belang en de invloed van vlamvertragers op modern design zo goed aan als de televisie. Gedaan met 
televisies in gigantische houten kisten, video- en taperecorders met knoppen zo groot als pianotoetsen, en telefoons die aan de muur 
hangen (en alleen worden gebruikt om te praten): nu moeten elektronische toestellen vooral draagbaar én enorm functioneel zijn.

Jaren 60 Vandaag

EXTERNE TELEVISIEBEKLEDING
hout dat werd behandeld met olie 
en polijstmiddel

DIKKE MEUBELVULLINGEN
oncomfortabel en duur stro, 
veren of katoen

DIKKE 
MEUBELVULLINGEN: 
veiligere, antiallergische 
schuim- en vezelsoorten

EXTERNE 
TELEVISIEBEKLEDING: 
licht, betaalbaar plastic 
dat met een doekje kan 
worden gereinigd 

ISOLATIE: moderne, 
energie-efficiënte 
gebouwen met plastic 
schuimsoorten en 
cellulosemateriaal 
met hoog, thermisch 
isolatievermogen

ISOLATIE
Poreuze steen- en 
houtconstructies 
die amper worden 
geïsoleerd
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Televisies waren de eerste 'moderne' elektrische toestellen die 
in zo goed als elke woning stonden. Aanvankelijk waren dat nog 
immense, onverplaatsbare apparaten gemaakt van traditionele 
materialen zoals hout en metaal, 

maar naarmate de vraag ernaar exponentieel steeg (kleuren-tv's 
werden populair in de jaren 60), nam ook de vraag naar een ge-
bruiksvriendelijker ontwerp toe. Wat daaruit voortkwam, was een 
regelrechte weerspiegeling van de revolutionaire ontwikkelingen 
in design en technologie van eind de jaren 60 en de jaren 70. Het 
geheim zat hem in de gestage vervanging van hout en metaal 
door kunststoffen. Oorspronkelijk bleef het gebruik van plastic 
beperkt tot 'onzichtbare' onderdelen, zoals de achterkant en een 
aantal interne componenten, maar dat op zich bracht al een heuse 
revolutie teweeg. Voordien wees het gebruik van kunststoffen er 
namelijk op dat iets goedkoop en van slechte kwaliteit was. Uitein-
delijk zou plastic echter het hoofdbestanddeel worden. 

Kunststoffen boden immers tal van voordelen: door ze te spuitgie-
ten, ontstonden relatief complexe, geavanceerde vormen. Maar 
voor daar zelfs nog maar sprake van was, moest men rekening 
houden met een belangrijke eis: brandveiligheid. Oudere te-
levisies, met kathodestraalbuizen in plaats van moderne lcd- of 
ledschermen, verbruikten veel energie en genereerden heel wat 
warmte. De gebruikte kunststoffen moesten dan ook absoluut 
vuurbestendig zijn. 

Hoewel het plastic in de gemiddelde lcd-tv 
evenveel warmte kan genereren als zes 
liter benzine, maakt de toevoeging van 
moderne vlamvertragers het veel veiliger.
Een moderne lcd-tv is bijna volledig van plastic gemaakt omdat dat 
veel lichter en efficiënter is.

Maar ondanks die hoeveelheid kunststof lopen de consumenten zo 
goed als geen risico op brand. Dat komt omdat vlamvertragers in 
de polymeren van de plastic behuizing worden vermengd, waar-
door die waarschijnlijk nooit vlam zal vatten. Gebeurt dat toch, dan 
zal het plastic veel langzamer opbranden, waardoor de eigenaar 
meer tijd heeft om het probleem te verhelpen. Hetzelfde geldt trou-
wens voor de interne componenten, die ook worden beschermd 
door vlamvertragers in de printplaten en bedrading. Hoewel het 
plastic in de gemiddelde lcd-tv erg brandbaar kan zijn, maakt de 
toevoeging van moderne vlamvertragers het veel veiliger. 

˝
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Computers, tablets en mobiele telefoons 
zijn kleiner en draagbaarder dan ooit, 
maar omdat ze zo klein zijn, zitten de 
elementen die warmte opwekken – zoals 
de batterij en de processor – dichter 
bij elkaar in een kleinere ruimte. Bij 
beschadiging of een defect zorgt 
het gebruik van vlamvertragende 
kunststoffen dan ook voor voldoende 
bescherming voor de gebruikers.

EEN LCD-TV BEVAT GEMIDDELD 8,4 KG PLASTIC, DAT 
ZONDER HET GEBRUIK VAN VLAMVERTRAGERS EVENVEEL 
WARMTE ZOU GENEREREN ALS ONGEVEER 6 LITER BENZINE.

TE
LE

VI
SI

E

Jaren 50

Jaren 70
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Elektrische & elek-
tronische appara-
tuur veilig maken

Let's Talk 
Broom

Lees het volledige artikel:

lets-talk-bromine.bsef.com

Kunststoffen zijn veelzijdig, divers, vormbaar en licht. Daarom wordt dit materiaal veel 
gebruikt voor de productie van elektrische en elektronische apparatuur.

Maar de grote hoeveelheid plastic in dit soort toestellen levert ook brandgevaar op. 
De meeste E&E-apparaten bevatten 1 tot 9 kg plastic, vaak in dunne platen die vrij 
brandbaar zijn wanneer ze in contact komen met interne en externe elektrische stroom en 
warmtebronnen.

Door broomhoudende vlamvertragers te integreren, krijgen polymeercomponenten 
vlamvertragende eigenschappen. Ofwel worden dergelijke vlamvertragers tijdens de 
productie toegevoegd aan polymeermaterialen, ofwel laat men ze reageren met materialen 
zoals epoxy, dat wordt gebruikt voor printplaten.

De consument verwacht met recht en reden producten die efficiënt, betrouwbaar 
en veilig zijn. Daarom engageert de vlamvertragingsindustrie zich om innovatieve 
producten te ontwikkelen, die voldoen aan de strengste brandveiligheidseisen. Ook 
nationale overheden besteden aandacht aan producten die mogelijk niet voldoen aan de 
brandveiligheidseisen.
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Huishoudelijke apparaten – meer gemak

Een andere sector die heeft geprofiteerd van het wijdverbreide 
gebruik van vlamvertragende kunststoffen is de productie en het 
ontwerp van onze belangrijkste huishoudelijke apparaten. Dankzij 
veilige elektronische bedieningselementen zijn de prestaties 
en het gebruiksgemak van heel wat toestellen er aanzienlijk op 
vooruitgegaan. 

Een alledaags apparaat zoals een wasmachine is geëvolueerd van 
een simpel, arbeidsbesparend toestel tot de complexe, intelligente 
machine die we nu allemaal kennen. Door elektronisch gestuurde 
systemen te introduceren, maken moderne toestellen niet alleen 
beter schoon, maar verbruiken ze bij elke cyclus ook minder water, 
minder energie en minder wasmiddel. Daardoor zijn ze kleiner én 
gebruiksvriendelijker.

Maar wanneer warmte en elektriciteit samenkomen in de buurt van 
een printplaat (en in een mogelijk vochtige of natte omgeving), 
levert dat uiteraard brandgevaar op. Vlamvertragers zijn dus 
van cruciaal belang voor de productie van zulke elektronische 
printplaten voor wasmachines. Net die eigenschappen zorgen 
ervoor dat de complexe, elektronisch gestuurde werking van deze 
apparaten veilig verloopt.

De veiligheid van de consument is een topprioriteit voor de 
sector 'huishoudelijke apparaten'. Door broomhoudende 
vlamvertragers te gebruiken en door samen te werken met 
alle spelers uit de waardeketen, kunnen we het circulaire 
karakter en de veiligheid van de consument waarborgen.”

Paolo Falcioni
Algemeen Directeur APPLiA (Home Appliance Europe)

˝
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Brandveilig-
heid thuis en 
op het werk
Meubilair en bekleding

De meeste woningbranden met 
dodelijke afloop ontstaan in 
sofa's, fauteuils en bedden.

De meubels in onze huizen en kantoren, de tapijten, gordij-
nen en wandbekleding waarmee we onze ruimten perso-
naliseren ... Stuk voor stuk gebruiken we er andere materia-
len voor dan de vorige generaties. 

Schuim is veel praktischer en goedkoper en biedt 
daarnaast nog tal van andere voordelen. Deze vul-
lingen zijn licht, slijtvast en geschikt om in vrijwel 
elke gewenste vorm te gieten. En in tegenstelling 
tot vezels behouden ze hun vorm – en comfort – 
gedurende hun hele levenscyclus, zonder in te 
zakken of te moeten worden bijgevuld. Bovendien 
veroorzaakt schuim geen allergische reacties. 
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Van onhandig
tot functioneel

Jaren 1800
Vulling van paardenhaar 

en wol

Jaren 50
Vulling van wol

Vandaag
Schuimvulling

Bij meubels en bedden die met dit type schuim zijn gevuld, is 
het risico op brand een belangrijke factor. Zowel traditionele als 
hedendaagse materialen maken immers gebruik van een mogelijk 
brandbare mix van lucht en brandbaar materiaal. 

Gelukkig kunnen flexibele polyurethaanschuimen worden behandeld 
met moderne vlamvertragers. Ze vallen bovendien goed te 
combineren met bijkomende mengsels, die op hun beurt kunnen 
worden geïntegreerd tijdens de productie. Die mengsels verhogen 
de ontbrandingstemperatuur van het schuim en zorgen ervoor dat 
het vuur zich minder snel verspreidt.

Bekleding
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Een overzicht en experimen-
tele analyse van de brandvei-
ligheidsvoorschriften voor 
meubilair in Europa

Onderzoek

Een overzicht en experimentele analyse van de 
brandveiligheidsvoorschriften voor meubilair 
in Europa door Eric Guillaume (Efectis Frankrijk, 
Technologische Afdeling, Saint-Aubin Cedex, 
Frankrijk); Rene de Feijter; Laurens van Gelderen 
(Efectis Nederland, Bleiswijk, Nederland), 
3 maart 2020.

Dit onderzoek analyseert de brandveiligheid van gestoffeerde meubels in verschillende 
landen en wijst op grote verschillen. Tijdens het onderzoek, dat werd uitgebracht in maart 
2020 en werd uitgevoerd door Eric Guillaume, Rene de Feijter en Laurens van Gelderen 
van Efectis (het laboratorium voor brandonderzoek in Frankrijk en Nederland), werden 
bestaande sofa's uit heel Europa gekocht en getest.

De conclusie luidde dat er vaak branden in meubilair ontstaan en dat de 
veiligheidsvoorschriften dan ook streng moeten zijn ter bescherming van de consument. 
Uit de gegevens bleek dat producten die volgens de Britse BS5852-norm werden 
ontworpen en dus vlamvertragers bevatten, aanzienlijk beter presteerden dan producten 
uit andere landen, zowel wat ontstekingsweerstand betreft als de tijd die nodig is om de 
hoogste warmteafgifte te bereiken. 

Zonder ontbranding geen brand. Breekt er toch vuur uit, dan duurt het langer voor de 
piekwarmte vrijkomt, wat de bewoners meer tijd geeft om te vluchten.

˝
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Op beide oren 
slapen – moderne 
bedden
Voor matrassen en hoofdkussens bieden moderne materialen 
ongeveer dezelfde voordelen als hun traditionele tegenhangers: 
polyurethaanschuimen presteren aanzienlijk beter, vaak in 
combinatie met natuurlijke materialen. 

Polyurethaanschuimen in bedden zijn trouwens niet alleen in 
woningen voordeliger. Omdat ze veel comfortabeler, handiger en 
hygiënischer zijn, doet ook de gezondheidssector er zijn voordeel 
mee. Mensen die langere tijd in bed moeten doorbrengen – 
bijvoorbeeld door een verwonding of handicap, zowel thuis als in het 
ziekenhuis – ervaren die voordelen al snel. Door een schuimmatras 
te gebruiken, blijft een bed heel licht en verstelbaar. Zo worden 
doorligwonden voorkomen, gaat de levenskwaliteit van de patiënt 
erop vooruit en wordt ook het werk van de verzorgers gemakkelijker. 

Net zoals bij sofa's en fauteuils wordt ook het schuim in bedden 
tijdens het productieproces behandeld om het vereiste 
vlamvertragingsniveau te garanderen.

Vlamvertragende chemicaliën zijn doeltreffend. Daar bestaat 
geen twijfel over. Door vlamvertragers aan de bekleding en 
het urethaanschuim toe te voegen, bieden meubels een be-
tere bescherming die uiteindelijk zelfs levens kan redden.

Dr. Matthew S. Blais 
Directeur van de Afdeling 'Fire Technology', Southwest Research Institute

˝
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Stoffen en 
bekleding
Nog zo'n materiaalrevolutie van de voorbije jaren is het gebruik van 
stoffering zoals tapijten en gordijnen. 
Vroeger bevatten die bekledingen stuk voor stuk wol, zijde en 
katoen. Ze waren bovendien vaak duur, moeilijk te reinigen en te 
onderhouden, en vatbaar voor aantasting door insecten en schimmels. 

En omdat onze woningen en werkruimten steeds energiezuiniger 
werden, onder andere dankzij betere isolatie en meer 
natuurlijke lichtinval, gingen we op zoek naar lichtere, flexibelere 
textieloplossingen. Het gebruik van deze synthetische vezels is dan 
ook enorm toegenomen om aan die vraag van de consument te 
voldoen. Het was dus absoluut geen verrassing dat synthetische 
vezels zoals nylon, polyamide, polyester en olefine snel een plaats 
op de markt veroverden.
De textielindustrie combineert synthetische vezels meestal met 
natuurlijke vezels. Zo bestaan de meeste bekledingen in huis uit 
een mix van polyester en katoen. Maar zonder behandeling zullen 

zo goed als alle stoffen – natuurlijk, synthetisch of gemengd – 
opbranden. Gordijnen en andere wandbekledingen houden 
bovendien een heel specifiek risico op brand in. Omdat ze 
verticaal hangen, kan het vuur zich immers sneller naar boven 
verspreiden. Vlamvertraging maakt dus hoe dan ook deel uit van 
het productieproces.

Cruciaal is dat de vlamvertragers – 
meestal op basis van broom – in elke 
productiefase worden geïntegreerd. Dat 
betekent dat ze tijdens de productie in het 
materiaal worden verwerkt, tijdens het 
kleur- of afwerkingsproces als additief 
worden toegevoegd of worden gebruikt 
om het eindproduct te behandelen. 
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Vergelijkende studie van bran-
den in gemeubileerde ruim-
ten uit het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en de Verenigde Staten.

Onderzoek

Blais, Matthew S., Karen Carpenter en Kyle 
Fernandez. “Vergelijkende studie van branden 
in gemeubileerde ruimten uit het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten.” 
Fire Technology (2019).

Onderzoekers van het Southwest Research Institute, een onafhankelijke 
non-profitorganisatie, gingen op zoek naar het antwoord op vragen die 
vaak worden gesteld over brandveiligheidsnormen, brandveiligheid en de 
doeltreffendheid van vlamvertragers. Tijdens de studie werd het verschil in de 
brandveiligheid van identiek ingerichte ruimten geëvalueerd aan de hand van de 
brandveiligheidsnormen voor meubilair van drie landen: Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de VS.

˝
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Verschillen tussen landspecifieke reglementen in levensechte 
scenario's kunnen een dramatische invloed hebben op de algehele 
brandomstandigheden, waaronder de ontbrandingsontwikkeling, 
de rookontwikkeling, de evacuatietijd en de beschikbare tijd voor 
hulpdiensten. 

Landelijke reglementen voor gestoffeerde meubels en bekledingen 
beïnvloeden de brandveiligheid. 

• In vergelijking met landen met minder beschermende nor-
men duurde het bij meubilair uit het VK 13-17 minuten langer 
alvorens er vlamoverslag (het moment waarop een ruimte 
volledig in vlammen opgaat) optrad. 

• Ook was er in de scenario's voor het VK aanzienlijk meer tijd 
om te evacueren, namelijk 13-15 minuten.  

De rook die uit meubels met brandvertragers komt, is ook niet 
acuut giftiger.  

• De chemische samenstelling van de rook die ontstond in 
de ruimte met de strengste brandvertragende normen 
(d.w.z. het VK) was minder acuut giftig. 

Uit de warmteafgiftegegevens 
blijkt dat de inrichting van de 
ruimte uit het VK — het land met 
de strengste ontbrandingsnormen 
—  aanzienlijk minder brandbaar was 
dan de inrichtingen van de Franse 
of Amerikaanse ruimten. In alle 
gevallen droeg het meubilair het 
meeste bij aan de ontwikkeling van 
de brand, en had de brandveiligheid 
ervan een grote invloed op de 
testresultaten.
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Gebouwen 
Technische en technologische vooruitgang, een groter 
milieubewustzijn en de noodzaak om de klimaatverandering aan te 
pakken, hebben de moderne manier van bouw radicaal veranderd. 
Om de operationele kosten en de ecologische voetafdruk van 
moderne gebouwen te verminderen, is er nood aan een meer 
natuurlijke lichtinval en betere isolatie. 

Structurele elementen

In het streven naar groenere gebouwen lijkt hout een ideaal 
bouwmateriaal te zijn. Het is licht, gemakkelijk om mee te 
werken en bijzonder veelzijdig. Het is ook een hernieuwbare 
hulpbron en isoleert uitstekend, en dat zijn uiteraard stuk 
voor stuk waardevolle eigenschappen voor een lager 
energieverbruik. 

Door het met moderne vlamvertragers te behandelen, 
wordt hout gelukkig een veiliger bouwmateriaal en voldoet 
het aan de strengste brandveiligheidsvoorschriften van 
tegenwoordig. Op dit moment wordt er dan ook meer hout 
dan ooit gebruikt voor de bouw van woningen en andere 
gebouwen, lambrisering en vloeren. 

Heel wat factoren, zoals sociaaleconomische ontwikkelingen, 
technologische innovatie, nieuwe stijl- en ontwerpvereisten 
en een toenemende nadruk op milieukwesties, hebben 
ertoe bijgedragen dat onze manier van bouwen voortdurend 
evolueert.

Jaren 60 Vandaag
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Structurele integriteit beschermen

Ook in de bescherming van staalwerk spelen vlamvertragen-
de kunststoffen een structurele rol. Bij hevige branden kan 
constructiestaal zijn integriteit verliezen en zelfs instorten als 
de kritische temperatuur wordt overschreden. 
Om dit te voorkomen, kan het staal worden gecoat met een 
speciale kunststofcoating die bij blootstelling aan vuur uitzet 
tot een onbrandbaar schuim. Dit helpt het metaal te isoleren 
en het risico op instorting van gebouwen met een stalen 
frame te verminderen.

Isolatie 

Het milieu zet ons ertoe aan efficiëntere huizen en 
kantoorgebouwen te maken en beïnvloedt zo de manier 
waarop we bouwen. Om het energieverbruik te verminderen, 
moet een gebouw eerst en vooral minder warmte verliezen. 
Die revolutie wordt mogelijk gemaakt door de opkomst van 
nieuwe materialen. De 'state of the art' isolatiematerialen 
van vandaag omvatten geëxpandeerd en geëxtrudeerd 
polystyreenschuim, hard polyurethaanschuim, glas- of 
steenwol en natuurlijke en synthetische cellulosevezels. 
Ook voor andere toepassingen in moderne gebouwen wordt 
isolatiemateriaal gebruikt, bijvoorbeeld voor geluidsisolatie. 
Omdat we steeds dichter bij elkaar wonen en meer mensen 

in de stad gaan wonen, moeten dergelijke maatregelen helpen 
om het lawaai van buren en lokale bedrijven te dempen. 
Geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreenschuim – meestal 
in de vorm van grote platen – kan in binnenmuren en in kelders 
worden geplaatst en zorgen voor isolatie. Voor ze worden 
geïnstalleerd, worden deze platen in de regel behandeld met 
vlamvertragers. 

Vlamvertragende materialen spelen ook andere belangrijke 
rollen in gebouwen. In moderne huizen lopen bijvoorbeeld 
veel meer elektriciteits- en communicatiekabels door de 
muren. Die worden meestal verticaal samengebundeld, 
twee factoren die ervoor zorgen dat vuur zich sneller kan 
verspreiden. Daarom zijn alle kabels in moderne gebouwen 
geïsoleerd met vlamvertragend kunststof. Dit beperkt het risico 
op ongewenste vonken of vlammen die het vuur via de kabels 
kunnen verspreiden. Ook de omringende isolatiematerialen 
moeten het risico daarop verminderen.
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Een nieuwe generatie broom-
houdende vlamvertragers: buta-
dieen-styreencopolymeer. 

Innovatie

Deze innovatieve, broomhoudende, polymere vlamvertrager is een alternatief voor 
hexabroomcyclododecaan (HBCD) en biedt effectieve vlamvertragende prestaties in 
polystyreenschuimen zoals geëxpandeerd polystyreen (EPS) en geëxtrudeerd polystyreen (XPS).
Deze schuimsoorten, die veel worden gebruikt in de bouwsector, maken woningen, kantoren en 
openbare gebouwen energiezuinig en comfortabel, én voldoen aan de brandveiligheidsvereisten.

Hoogmoleculair broomhoudend polymeer: een efficiënte, ongevaarlijke oplossing. 
Deze vlamvertrager is veel milieuvriendelijker dan HBCD, omdat hij stabiel is en een 
hoog molecuulgewicht heeft. Daarnaast gaat het om een ongevaarlijk polymeer en een 
zogenaamd 'Polymer of Low Concern' (PLC) met officieel erkende milieu-, gezondheids- en 
veiligheidskenmerken.

Polymere vlamvertragers zijn over het algemeen inherent duurzame stoffen. Door hun hoge 
molecuulgewicht is het onwaarschijnlijk dat ze door de celmembranen van levende weefsels 
dringen. Biologische beschikbaarheid en bioaccumulatie in de voedselketen zijn dus niet 
waarschijnlijk.Meer info: 

www.bsef.com/fire-safety
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Polymere vlamvertragers zoals broomhoudend 
butadieen-styreencopolymeer bewijzen dat de 
chemische industrie voortdurend kan innoveren 
als antwoord op maatschappelijke kwesties, terwijl 
ze tegelijkertijd de vlamvertragende werking van 
polymeren verzekeren. Dat is belangrijk, want het 
zorgt ervoor dat vlamvertragende materialen een 
cruciale, waardevolle rol kunnen blijven spelen om 
onze brandveiligheid te garanderen en onze levens en 
eigendommen te beschermen.

Onderzoek

Vergelijkende studie van branden in 
gemeubileerde ruimten uit het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en de Verenigde Staten.
Matthew S. Blais, Karen Carpenter & Kyle Fernandez 
Fire Technology volume 56, pagina 489–514 (2020)

˝
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Transport 
Onze wereld is de laatste jaren veel kleiner geworden. De mensen 
kunnen nu dan ook veel goedkoper reizen. Dat blijkt ook uit de 
gigantische groei van goedkope luchtvaartmaatschappijen in 
alle uithoeken van de wereld. Om gelijke tred te houden, zijn ook 
treinritten en autoverhuur goedkoper geworden.

Deze snelle stijging wordt onder andere gestimuleerd door een 
toenemende ontwikkeling en gebruik van nieuwe, sterke materialen 
zoals koolstofvezels, kunststoffen en metaallegeringen. Bovendien 
hoeven deze lichte materialen niet in te boeten aan stevigheid 
en veiligheid. 

Tegelijkertijd kunnen die nieuwe materialen – met name 
kunststoffen – veel eenvoudiger en goedkoper worden gevormd. 
En dat heeft uiteraard een grote impact op de productiekosten van 
vliegtuigen, treinen en auto's. Daarnaast sluit dit naadloos aan op 
de steeds nadrukkelijkere 'groene agenda' die inzet op een lager 
brandstof- en energieverbruik. 

Maar ook voor deze nieuwe materialen is het een hele uitdaging 
om hun veiligheid – en dus ook hun brandveiligheid – te 
garanderen.

Plastic – de sleutel tot milieuvriendelijker 
vliegen

In alle moderne vliegtuigen wordt kunststof gebruikt voor tal 
van interne onderdelen, waaronder zijwanden, scheidings-
wanden en het bagagecompartiment boven de zitplaatsen. 
Ook de stoelbekleding en de tapijten bevatten synthetische 
stoffen. Ze maken het vliegtuig drastisch lichter en dus zuini-
ger wat brandstofverbruik betreft. 

In een vliegtuig is elke vorm van brand een groot gevaar. 
Deze nieuwe materialen moeten dus absoluut veilig en vuur-
vast zijn. Gelukkig worden deze nieuwe materialen dankzij 
het gebruik van moderne vlamvertragers gecertificeerd als 
'ontbrandingsbestendig' en kunnen ze veilig worden ge-
bruikt in deze bijzonder veeleisende omstandigheden.
Kunst- en synthetische stoffen worden trouwens niet langer 
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alleen aan de binnenkant gebruikt. Tegenwoordig zijn ze 
namelijk ook een alternatief voor traditionele metalen, zoals 
aluminium en titanium. Voor de vleugels en de romp van 
een van de nieuwste Airbus modellen, de A350XWB, wordt 
op grote schaal gebruikgemaakt van met koolstofvezel 
versterkt plastic. En de Boeing 787 bestaat voor 50 % uit 
composiet (80 % in volume). 

Toch spelen kunststoffen niet alleen een belangrijke rol in 
constructiematerialen. In een Airbus A380 zit maar liefst 500 
km aan elektriciteitskabels om elk aspect van het vliegtuig 
te besturen. Al die kabels moeten uiteraard zorgvuldig 
worden geïsoleerd, want in het verleden werden al enkele 
ongevallen toegeschreven aan gebrekkige isolatie.

Airbus A380 20 % 
composietmateriaal

Airbus A350 en b787 
50 % composietmateriaal

Vliegtuigfabrikanten kunnen steeds meer 
kunststoffen, polymeren en composieten 
gebruiken in vliegtuigonderdelen, 
apparatuur en constructies, omdat 
deze materialen ontbrandingsbestendig 
kunnen worden gemaakt. 

2008 Vandaag
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Hogesnelheidstreinen – reizen over land groener 
maken

Vanwege de vraag naar snellere, niet-vervuilende treinen kozen 
fabrikanten ervoor hun rijtuigen uit te rusten met even sterke, maar 
veel lichtere kunststoffen. Want hoe meer de bezorgdheid over 
de opwarming van de aarde toeneemt, hoe meer mensen hun 
vliegtuigreis zullen vervangen door een rit met een elektrische 
trein. Tegelijkertijd zullen ze onder druk worden gezet om lichte 
materialen – zoals kunststoffen – te gebruiken, die gemakkelijk en 
volledig kunnen worden gerecycleerd.
Het risico op brand is in een trein echter even groot als in een vlieg-
tuig. De brand in de Kanaaltunnel in 2008 – die gelukkig plaatsvond 
op een goederentrein en geen dodelijke slachtoffers eiste – veroor-
zaakte heel wat schade, en er raakten ook enkele mensen gewond. 
Gelukkig bestaat ook hier de mogelijkheid om de nieuwe materia-
len voor deze treinen met moderne vlamvertragers te behandelen.

Goedkopere, lichtere en veiligere wagens

Voor persoonlijk vervoer zullen veel mensen altijd teruggrijpen 
naar hun wagen. In deze sector werd kunststof echter altijd gezien 
als de 'goedkope' optie. Hout en leer straalden kwaliteit uit. 
Tegenwoordig bevatten zelfs de meest luxueuze auto's standaard 
hoogwaardige, synthetische materialen, zowel in de carrosserie 
als in de externe panelen en de interne onderdelen. En door 
het gebruik van kunststoffen en composieten worden ultrasnelle 
sportwagens nog lichter en aerodynamischer. 

Maar ook alledaagse auto's bevatten steeds meer kunststoffen en 
composieten, vaak op plaatsen die niet zichtbaar zijn, zoals in de 
buurt van de motor of de achterkant van het dashboard, waar de 
motor of de aanwezige elektronica veel warmte genereren. De 
gemiddelde wagen bevat tegenwoordig 105 kg plastic (9,3 procent 
van het gebruikte materiaal), en dat zal in de toekomst alleen nog 
maar toenemen. Dat dit allemaal mogelijk is, hebben we te danken 
aan de vlamvertragers in deze kunststoffen. 

In de toekomst, naarmate er steeds nieuwe eisen worden gesteld, 
zal het plastic in wagens nog verder moeten worden aangepast. 
Auto's worden ook niet langer uitsluitend aangedreven door 
verbrandingsmotoren. Er bestaan nu immers ook elektrische 
voertuigen met lithium-ionbatterijen, en de komende jaren zullen 
daar ook wagens met waterstofbrandstofcellen bijkomen. 
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Praktische 
aspecten 
van het 
gebruik van 
vlamvertragers 
Hoewel vlamvertragers vanzelfsprekend veel voordelen bieden, 
moeten ze uiteraard ook zelf veilig zijn.  

De volgende twee aspecten zijn dan ook belangrijk:
1. Zijn de materialen afgestemd op de gebruiksomstandigheden? 
2. Zijn de vlamvertragende materialen zelf veilig?

Vlamvertragers bestaan voornamelijk uit (broom- of 
chloorhoudende) halogenen, fosfor en anorganische soorten. 
De toepassing ervan hangt af van de soorten kunststoffen, 
onderdelen, afgewerkte producten en gewenste functies, maar 
ze kunnen op basis van hun samenstelling en gebruik worden 
ingedeeld zoals weergegeven op afbeelding X. 

Classificatie op basis van 
samenstelling

Soorten vlamvertragers

Classificatie op basis van gebruik

Organische vlamvertragers

Reactieve vlamvertragers

Anorganische vlamvertragers

Toegevoegde vlamvertragers

Op basis van halogeen
Op basis van fosfor
Anders (composiet enz.)

Met vinylgroep
Met epoxygroep
Met hydroxylgroep
Met carbonzuur
Anders

Op basis van metaalhydroxide
Op basis van antimoon
Anders (op basis van rode fosfor enz.)

Organisch
Anorganisch
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Vlamvertraging kan op twee manieren worden bewerkstelligd. Ten 
eerste door het gebruik van vlamvertragers. Die worden tijdens 
het productieproces geïntegreerd in kunststoffen en rubberen 
producten, of als coating over vezels en papier aangebracht. Ze 
voorkomen niet dat materialen in brand vliegen, maar zullen kort 
branden (ontbranden) wanneer ze door vuur worden verwarmd. De 
vlammen zullen zich echter niet verspreiden. Het materiaal dooft 
wanneer het wordt gescheiden van de vlambron (zelfdovend).

Ten tweede door het gebruik van vlamvertragende promotoren. 
Hiervoor vertrouwt men op chemische stoffen die op zich niet vlam-
vertragend zijn, maar de doeltreffendheid van andere vlamvertra-
gers, zoals halogeenverbindingen, kunnen verhogen. 

De juiste vlamvertragers gebruiken 

Welke materialen geschikt zijn in een bepaalde situatie hangt af van 
de brandveiligheidsnormen. Dankzij de brandveiligheidsnormen 
maakt vlamvertraging nu integraal deel uit van een enorm scala 
aan producten. Deze normen worden ook voortdurend herzien 
en verbeterd, omdat regelgevers uiteraard steeds meer kennis 
vergaren. 

De toepassing van deze regelgeving is zeer effectief gebleken. 
Zo bepaalt de Europese brandveiligheidsnorm voor audio-, 
video- en soortgelijke elektronische apparaten – EN 60065 – dat 
deze apparaten nu op zo'n manier moeten worden ontworpen 
dat het risico op spontane ontbranding wordt vermeden en de 
verspreiding van de vlammen waar mogelijk tot een minimum 
wordt beperkt. Dankzij vlamvertragers konden fabrikanten de 
oudere, potentieel meer ontvlambare materialen vervangen door 
lichtere, goedkopere en met name vuurvastere kunststoffen. Omdat 
er overal steeds meer elektronische apparaten worden gebruikt, 
verhoogt dit de veiligheid thuis, op kantoor en in het transport dus 
aanzienlijk. Een soortgelijke vooruitgang zien we in de productie 
van met schuim gevuld meubilair en textiel. 

Veel fabrikanten streven normen na die veel verder gaan dan de 
vereiste brandveiligheidsnormen en passen deze toe op plaatsen 
waar het gebruik ervan nog niet is opgelegd. Daarnaast worden 
vlamvertragers steeds doeltreffender, en dus ook veiliger.

Ervoor zorgen dat het materiaal voor 
vlamvertragers veilig is

Vlamvertragers moeten producten veiliger maken, maar ook de 
materialen zelf moeten uiteraard veilig en niet giftig zijn. 
De term 'vlamvertrager' beschrijft de functie van een chemische 
stof, maar niet zozeer de stof zelf. In werkelijkheid vervullen meer 
dan 200 stoffen die functie, soms op zichzelf, maar vaak in com-
binatie met andere stoffen. Een handvol stoffen voeren echter 
de boventoon: broom, fosfor, stikstof en chloor, samen met een 
aantal minerale stoffen.
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Het Voluntary 
Emission 
Control Action 
Program 
(VECAP) 

Het Voluntary Emission Control Action Program (VECAP) is een 
productbeheerprogramma voor het beheer van chemicaliën 
in de hele waardeketen, dat de wettelijke vereisten overstijgt. 
Het werd in 2004 gelanceerd door de International Bromine 
Council (BSEF) en de UK Textile Finishers Association om 
de uitstoot van de broomhoudende vlamvertrager Deca-
BDE te verminderen. In 2015 werd het uitgebreid naar alle 
poedervormige, broomhoudende vlamvertragers ('brominated 
flame retardants', BFR's) geproduceerd door bedrijven die lid 
zijn van het VECAP.

Het oorspronkelijke concept van VECAP – een hulpmiddel 
om emissies tijdens de behandeling en het gebruik van BFR's 
onder controle te houden – is uitgegroeid tot een uitgebreid 
systeem van chemicaliënbeheer, dat toepasbaar is op een veel 
breder scala aan processen en grondstoffen.

Via VECAP benadrukt de industrie haar vrijwillige engagement 
om haar verantwoordelijkheid te nemen voor het milieuvrien-
delijke beheer van chemicaliën binnen een Europees kader 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het 
programma sluit aan op de oproep van de sector om een solide 
MVO-strategie te ontwikkelen volgens de laatste Europese 
openbare raadpleging over het werk van de Commissie op het 
vlak van MVO. De industrie van broomhoudende vlamvertra-
gers wil zo de ecologische voetafdruk van haar waardeketen 
verkleinen en zorgt ervoor dat hulpbronnen zo efficiënt en 
duurzaam mogelijk worden gebruikt.

Meer info: 

bsef.com/sustainability/vecap
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De weten-
schap achter 
vlamvertra-
ging
Om te begrijpen hoe vlamvertragers werken, moeten we eerst 
begrijpen hoe materialen vlam vatten en verbranden. Vaste 
materialen, zoals moderne plastic polymeren, vliegen niet zomaar 
in brand door ze bloot te stellen aan een open vlam. Ze zijn over het 
algemeen immers vrij stabiel.

Dat betekent dat het materiaal ten eerste 
moet worden afgebroken door de hitte 
van de vlam. Hierbij komen (potentieel) 
ontvlambare gassen vrij. Zodra die gassen 
zich vermengen met zuurstof, kunnen ze een 
reeks exotherme, radicale kettingreacties 
opwekken, waarbij nog meer ontvlambare 
gassen vrijkomen. Wordt die cyclus in stand 
gehouden, dan ontstaat er vuur. Vindt dit 
proces niet plaats en wordt er niet voldaan 
aan deze voorwaarden, dan zal er geen 
brand uitbreken. Het materiaal zal smeulen 
of zelfs gewoonweg uitdoven. 
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De rol van 
vlamvertra-
gers in het 
voorkomen 
van branden

Het proces onderbreken en de uitstoot van ontvlambare gassen 
verminderen zijn doeltreffende manieren om brand te voorko-
men. En laat dat net de rol van de vlamvertragers zijn. Hiervoor 
treden verschillende mechanismen in werking:  

• Radicalen doven: de energierijke vrije radicalen in de gas-
sen worden opgevangen, waardoor het proces vertraagt 
en wordt voorkomen dat de kettingreactie zichzelf in stand 
kan houden.

• Thermische afscherming: aan de buitenkant van het ma-
teriaal wordt een glasachtige, brandwerende laag gecre-
eerd die voorkomt dat er brandstof bij de reactie komt.

• Gasfaseverdunning: de hoeveelheid componenten die 
het vuur voeden wordt verminderd door inerte gassen of 
water vrij te geven. 

• Endotherme ontleding: bepaalde materialen absorberen 
energie naarmate hun temperatuur stijgt, koelen zo de 
ruimte en verminderen de intensiteit van de brand. 
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Broom

Broom is een element uit de halogeengroep. Het wordt 
veel in de natuur aangetroffen, zowel als een zout als in 
organische broomverbindingen zoals broommethaan, een 
gas dat wordt uitgestoten door mariene organismen. Hoewel 
het niet zo vaak voorkomt als andere halogenen zoals chloor 
en fluor, is broom overvloedig aanwezig in zoutmeren en 
zoutbronnen. Israël (met name de Dode Zee) en de VS zijn de 
grootste producenten.

Broom wordt veel gebruikt als basis voor organische 
vlamvertragers in kunststoffen voor elektrische en 
elektronische apparatuur, waaronder grote en kleine 
huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en wasmachines, 
maar ook in televisies en computers. Daarnaast zit het in 
kunststoffen die worden gebruikt voor transporttoepassingen 
(auto's, treinen en vliegtuigen) en kan het worden gebruikt 
voor schuim in meubilair en andere zachte bekledingen. 
Door zijn unieke interactie met het verbrandingsproces is 
broom een uiterst efficiënte vlamvertrager. Dat betekent 
dat er relatief weinig nodig is om de vereiste vuurvastheid 
te bereiken.

Meer info: 

bsef.org

Soorten 
vlamver-
tragers
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Broom is essentieel voor het menselijke leven. 
Broom – met atoomnummer 35 en symbool Br – is 
het 28e scheikundige element dat essentieel is voor 
weefselontwikkeling bij mensen en bij alle dieren, zegt 
een team van onderzoekers onder leiding van prof. Billy 
Hudson van de Vanderbilt University School of Medicine.

Onderzoek

 Billy G. Hudson et al. 2014. Bromine Is an
Essential Trace Element for Assembly of
Collagen IV Scaffolds in Tissue Development and
Architecture. Cell, vol. 157, nr. 6, pag. 1380–1392;
doi: 10.1016/j.cell.2014.05.009

˝
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Chloor

Net zoals broom is chloor een element uit de halogeengroep. 
Het komt veel voor in de natuur, meestal als natriumchloride, be-
ter bekend als keukenzout. Natriumchloride wordt ondergronds 
gewonnen of uit zeewater gehaald. Bijna 2 procent van de massa 
van zeewater is chloor. 
Hoewel chloor vaker wordt beschouwd als een ontsmettings-
middel, is het ook op allerlei manieren belangrijk voor vlamver-
traging. Chloorhoudende paraffinen en fosfaten doen dienst als 
vlamvertrager in leer, verf, coatings en rubber. Daarnaast wordt 
het gebruikt in textiel en schuimvullingen voor meubilair, waarbij 
het polymeer polyvinylchloride (pvc), dat chlooratomen bevat, 
eveneens intrinsieke brandwerende eigenschappen vertoont. 

Stikstof 

Stikstof is een van de meest voorkomende elementen op 
aarde en vormt bijna 80 procent van de atmosfeer. Het 
is een essentiële voedingsstof voor planten. Want ja, elk 
levend organisme bevat stikstof. Als vlamvertrager kan het 
maar in beperkte mate worden toegepast: in nylon polyami-
den, bepaalde harde kunststoffen, polyurethaanschuimen 
en coatings voor textiel en wandbekleding. 
En omdat stikstof inert is, stoten sommige vlamvertragers 
het uit om de concentratie ontvlambare gassen te verdun-
nen en zo een eventuele brand in de kiem te smoren.
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Fosfor

Fosfor is een element dat veel voorkomt in de aardkorst, meestal 
als fosfaat. Het is een essentieel element voor het leven op aarde 
en eveneens een bestanddeel van DNA. Fosfor voor commer-
cieel gebruik wordt meestal gewonnen, met name in China, 
Marokko en Rusland.

Wat vlamvertraging betreft, wordt het gebruikt voor de produc-
tie van vloeibare en vaste organische en anorganische vlam-
vertragers. Die doen op grote schaal dienst in brandwerend 
polyurethaanschuim voor zachte bekledingen, zoals stoelen en 
matrassen, en thermische isolatie. Op fosfor gebaseerde midde-
len worden ook gebruikt in verschillende elektrische toepassin-
gen: flexibel pvc als isolatie voor elektriciteitskabels, elektronica 
en polymeren voor hoge temperaturen (kunststoffen) die worden 
gebruikt voor de productie van schakelaars en connectoren.

Andere anorganische en minerale materialen

Naast deze veelgebruikte materialen worden nog heel wat 
andere anorganische en minerale verbindingen gebruikt, 
ofwel rechtstreeks als vlamvertrager, ofwel in combinatie 
met broom, fosfor of stikstof als onderdeel van een vlamver-
tragend systeem. 

Veelvoorkomende voorbeelden daarvan zijn melaminever-
bindingen (op basis van stikstof), grafiet (een vorm van kool-
stof, vergelijkbaar met grafiet in potloden), silica (zoals in 
glas en zand) en anorganische fosfaten (ammoniumfosfaat 
en polyfosfaat). Veelvoorkomende minerale verbindingen 
zijn dan weer bepaalde fosfaten, metaaloxiden, hydroxiden 
en andere metaalproducten (aluminium, zink, magnesium, 
molybdeen, boor, antimoon).

Sommige anorganische en minerale verbindingen worden 
in combinatie met andere stoffen gebruikt als componenten 
in vlamvertragende systemen, gewoonlijk om kunststoffen, 
schuim, textiel (zowel natuurlijk als synthetisch), hout en 
houtproducten vuurvast te maken.



VLAMVERTRAGERS BSEF50

Gasfase 
— ontbranding doven
In de gasfase vervangen gehalogeneerde vlamvertragers de 
hoogenergetische radicalen door laagenergetische tegen-
hangers – het zogenaamde 'dovende' effect. Dit vertraagt 
de reactie en voorkomt dat er een grote brand ontstaat. 
Hoewel het in veel halogenen wordt aangetroffen, is het 
dovende vermogen van broom bijzonder groot, aangezien 
actieve broomatomen in de gasfase vrijkomen voordat het 
materiaal zijn ontbrandingstemperatuur bereikt.
Dat is meteen ook de reden waarom, van alle verschillen-
de halogenen, op broom gebaseerde vlamvertragers het 
vaakst worden gebruikt. Ze zijn uiterst doeltreffend voor 
alledaagse kunststoffen in tal van toepassingen en kunnen 
worden verwerkt in de grondstof voor het polymeer zonder 
de eigenschappen ervan al te veel te beïnvloeden. 

Thermische afscherming 
— vaste fase
Bij verhitting geven fosforhoudende vlamvertragers een 
zuur af, waardoor het materiaal een glasachtige laag vormt, 
een zogenaamd 'koolresidu'. Dit creëert een barrière die 
voorkomt dat er brandstof bij de vlam komt en dat de hitte 
het materiaal bereikt. Er bestaan tal van op fosfor gebaseer-
de vlamvertragers. Fosforhoudende verbindingen kunnen 
tijdens het polymerisatieproces chemisch aan de plastic 
moleculen worden gebonden. 
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Gasfase — verdunning
Eenvoudig gezegd worden bij gasverdunning inerte 
gassen – voornamelijk stikstof – vrijgegeven in het verbran-
dingsgebied. Door het ontvlambare gas-zuurstofmengsel 
te verdunnen, kan er geen kettingreactie meer ontstaan. 
Bovendien wordt aangenomen dat de stikstof de vorming 
van verknoopte moleculaire structuren bevordert, die op 
hun beurt de vorming van koolresidu bevorderen.

De meeste vlamvertragers op basis van stikstof maken 
gebruik van melamine, dat meestal wordt aangetroffen in 
polyurethaanschuimen en nylonpolyamiden.

Endotherme ontleding
Er bestaan verschillende anorganische vlamvertragers, 
waarvan de meest voorkomende metaalhydraten zijn, 
voornamelijk aluminiumhydroxide en magnesiumhydroxi-
de. Die zetten een proces in gang dat ook wel 'endotherme 
ontleding' wordt genoemd. Wanneer ze hoge temperaturen 
bereiken, absorberen ze energie, waardoor ze de omgeving 
afkoelen en het pyrolyseproces vertragen. Daarnaast geven 
ze inerte gassen – meestal waterdamp – af, die de verbran-
ding afremmen.
Hoewel ze erg doeltreffend zijn, moeten deze materia-
len wel in grote hoeveelheden aanwezig zijn of worden 
gecombineerd met andere soorten vlamvertragers, zoals 
broom of stikstof.
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Chemische 
veiligheid
De chemische veiligheid van producten wordt bepaald door 
chemische regulatoren, niet door brandveiligheidsnormen. 
Brandveiligheidsnormen in woningen moeten ervoor zorgen dat 
mensen veilig zijn in hun huis. Alle chemicaliën waarvan er meer 
dan 1 ton per jaar wordt geproduceerd in Europa, worden echter 
uitgebreid onderzocht en getest om hun veiligheid te garanderen. 
Dat wordt verplicht door de EU-verordening REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). 

Registratie onder REACH is een eerste vereiste om een nieuwe 
chemische vlamvertrager op de markt te brengen. Die registratie 
omvat een gedetailleerd chemisch veiligheidsrapport (Chemical 
Safety Report, CSR) dat de autoriteiten in staat stelt de veiligheid 
van de chemische stoffen voor het beoogde gebruik te beoordelen. 
Deze beoordeling is in handen van het ECHA (Europees 
Agentschap voor Chemische Stoffen) en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten (bv. HSA in Ierland). 

De onder REACH geregistreerde stoffen worden regelmatig 
geprioriteerd en beoordeeld. Aan de hand van het 
wetenschappelijk bewijs dat dergelijke evaluaties leveren, worden 
acties ondernomen om het potentiële risico te beheersen. Wordt 
er een probleem gemeld, dan wordt een volledige evaluatie 
uitgevoerd. In sommige gevallen kan dat ertoe leiden dat bepaalde 
toepassingen worden beperkt of, indien het om zeer zorgwekkende 

REACH houdt echter niet op bij die 
registratiefase. De wet bepaalt namelijk dat 
bedrijven hun registratiedossiers regelmatig 
moeten bijwerken om de gegevens over de 
veiligheid van chemische stoffen volledig en 
up-to-date te houden. Nieuwe chemicaliën 
moeten eveneens volledig worden 
geregistreerd.
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stoffen (Substances of Very High Concern, SVHC) gaat, zelfs 
volledig worden uitgefaseerd. 
Louter de aanwezigheid van vlamvertragers (of andere 
chemicaliën) op zich betekent niet dat blootstelling automatisch 
tot schade zal leiden. Dit werd bevestigd door een recente 
studie van het EPA en wordt ondersteund op de website van 
het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), dat 
stelt: “Het feit dat een artikel een SVHC bevat, betekent niet 
noodzakelijkerwijs dat consumenten eraan worden blootgesteld 
of dat er een risico is voor de consument.”
Daarom wordt de EU-wetgeving inzake chemische stoffen 
beschouwd als de meest ambitieuze wetgeving inzake chemische 
stoffen ter wereld en vormt ze de basis voor wetgevingen inzake 
chemische stoffen in onder meer Korea, China, Taiwan, Turkije 
en Rusland.

De veiligheid van de consument is een prioriteit voor alle 
producenten van vlamvertragers, zowel wat brandveiligheid als 
chemische veiligheid betreft. Risico's beheersen en verminderen 
is cruciaal om aan alle maatschappelijke vereisten te kunnen 
voldoen. Ondanks de strikte wettelijke vereisten, innoveert 
de industrie voortdurend om te voldoen aan de eisen van de 
consument bij de ontwikkeling van nieuwe vlamvertragers. 
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BSEF, The International Bromine Council, 
vertegenwoordigt de grootste broomproducenten ter 
wereld. Sinds 1997 zet de organisatie alles op alles 
om de kennis over het gebruik en de voordelen van 
broomhoudende oplossingen te vergroten. BSEF gelooft 
sterk in wetenschap en innovatie. 

NEEM VOOR MEER INFO CONTACT MET ONS OP
The International Bromine Council
BSEF ivzw
Belliardstraat 40, bus 17, 1000 Brussel, België
Tel.: +32 2 792 7550 

Twitter                            LinkedIn@BromineInfo @BSEF

BSEF
Door investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling creëren de leden van 
BSEF robuuste, op broom gebaseerde 
technologieën die voldoen aan de 
behoeften van de samenleving.

www.bsef.org
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ONZE LEDEN

BSEF pleit wereldwijd voor de vele voordelen van 
broom. Broomhoudende oplossingen zijn van essentieel 
belang voor de belangrijkste wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen.
De leden van BSEF zijn Albermarle Corporation, ICL 
Industrial Products, Lanxess en Tosoh Corporation.



www.bsef.org


