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Samenstelling werkgroep  28 

Dit Technisch Bulletin is opgesteld door de Werkgroep Schuim van het Deskundigenpanel VBB-systemen. Het 29 
deskundigenpanel werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Commissie van Belanghebbenden 30 
Brandbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Op het ogenblik van publicatie 31 
van het Technisch Bulletin bestond de werkgroep uit: 32 
- Ernst Rijkers 33 
- Arno van Adrichem 34 
- Jerry Krijn 35 
- Gerald Weernink 36 
- Johan Koekkoek 37 
- Nico Ursem 38 
- Marco Semmekrot 39 
- Michel de Boer 40 

41 
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1 INLEIDING 57 

Verschillende schuimconcentraten mogen in principe volgens de besluitenlijst van het Deskundigenpanel (DP) VBB-58 
systemen niet worden gemengd. Dit omdat dan volgens (bijv.) NFPA 16 aangetoond moet worden dat de menging 59 
de prestatie niet negatief beïnvloed en er (inter)nationaal geen consensus bestaat wanneer dit in voldoende mate 60 
is aangetoond. 61 

Vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt worden fluor houdende schuimconcentraten meer en meer teruggedrongen 62 
en tot op zekere hoogte verboden. Diverse schuimproducenten werken aan vervangende schuimconcentraten. 63 
Daarbij komt het steeds vaker voor dat schuimproducenten bepaalde concentraten van de markt halen en 64 
vervangende concentraten aanbieden. In een aantal gevallen geven de producenten verklaringen af dat menging 65 
met een andere type concentraat wel kan (compatibiliteitsverklaringen), maar dat zij elke verantwoording van de 66 
hand wijzen mocht blijken dat de prestatie van het mengsel toch niet aan de verwachtingen voldoet. De 67 
vervanging en menging gaat dus niet gepaard met enige vorm van garantie op het adequaat presteren van het 68 
schuimconcentraat “in het veld”. 69 

Deze situatie is voor VBB-systemen onder inspectiecertificaat niet wenselijk. 70 

Dit Technisch Bulletin is opgesteld om in beperkte mate en onder strikte condities het mengen van zwaarschuim 71 
concentraten mogelijk te maken. 72 
 73 
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2 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 74 

Dit Technisch Bulletin geeft eisen voor het mengen van verschillende zwaarschuim concentraten 75 
(schuimconcentraten met lage expansie), waarmee invulling/interpretatie/uitbreiding wordt gegeven aan: 76 

 NFPA 16:2015 § 5.3.1.2: ……Different brands of the same type of concentrate shall not be mixed unless data 77 
are provided by the manufacturer and accepted by the authority having jurisdiction, to prove that the 78 
brands are compatible….. 79 

 NFPA 11:2016 § 4.4.1.2: Different brands of the same type of concentrate shall not be mixed unless data are 80 
provided by the manufacturer and accepted by the AHJ to prove that they are compatible. 81 

 NEN-EN 1568-3:2018 en NEN-EN 1568-4:2018 onder “Introduction”: Foam concentrates of different types and 82 
manufacture should not be mixed. 83 

 84 
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3 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 85 

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij 86 
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de 87 
laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 88 
 89 
NEN-EN 1568-3  Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie voor schuimconcentraten met 90 

lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn 91 
NEN-EN 1568-4  Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie voor schuimconcentraten met 92 

lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn 93 
 94 
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4 TERMEN EN DEFINITIES 95 

Voor de toepassing van dit TB gelden de definities als vermeld in NEN-EN 12845+NEN 1073 (nl), NEN-EN 1568-3 en 96 
NEN-EN 1568-4. 97 
 98 
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5 PRESTATIE-EISEN 99 

 100 

5.1 ALGEMEEN 101 

De prestatie-eisen te stellen aan een sprinklerinstallatie met schuimbijmenging resp. een blusschuimsysteem met 102 
zwaarschuim worden vastgesteld op basis van de algemeen geaccepteerde voorschriften conform de NFPA, VdS, 103 
CEA en FM, alsmede NEN-EN 12845+NEN 1073. Het toepassen van het gestelde in dit Technisch Bulletin wordt 104 
verondersteld daarmee in overeenstemming te zijn.  105 

 106 

5.2 PRAKTISCHE UITVOERING 107 
Het mengen van zwaarschuim concentraten is onder strikte voorwaarden mogelijk. Of aan deze strikte 108 
voorwaarden wordt voldaan, moet worden beoordeeld aan de hand van het doorlopen van het Protocol 109 
mengen schuimvormende middelen (SVM) t.b.v. zwaarschuim concentraten, dat in hoofdstuk 6 is 110 
weergegeven. 111 
 112 
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6 PROTOCOL MENGEN SCHUIMVORMENDE 113 

MIDDELEN (SVM) T.B.V. ZWAARSCHUIM 114 

CONCENTRATEN 115 

 116 
Dit Protocol dient te worden uitgevoerd: 117 

 Voorafgaand aan het daadwerkelijk mengen op locatie bij de afnemer (voorkeur). 118 

 Achteraf als het mengen al heeft plaatsgevonden. Dat kan leiden tot een teleurstellende uitkomst, maar het 119 
belang van goed werkend SVM is té belangrijk om mengingen uit het verleden buiten schot te laten. 120 

 121 
Stap 1 - Inventarisatie: 122 
 123 
In de praktijk kunnen met betrekking tot de inhoud van een SVM tank 3 situaties worden onderscheiden:  124 
1) SVM in de tank is origineel en er is altijd bijgevuld met hetzelfde product. 125 
2) SVM in de tank is een mengsel waarvan de samenstelling onbekend is, of is een mengsel van meer dan twee 126 

verschillende producten van dezelfde producent. 127 
3) SVM in de tank is een mengsel van origineel geleverd product A, bijgemengd met nieuw product B van 128 

dezelfde producent, die volgens de producent onderling uitwisselbaar (“compatible”) zijn. 129 
 130 
Stap 2 - Vervolgacties: 131 
 132 
Ad 1) SVM in de tank is origineel 133 
 134 
Omdat de SVM tank altijd bijgevuld is geweest met dezelfde formulering van het SVM, volstaat hier de standaard 135 
jaarlijkse SVM kwaliteitstest volgens de NEN-EN 1568 serie (laboratorium test) om vast te stellen of het SVM aan 136 
zijn specificaties voldoet en daarmee in staat is aan zijn prestatie-eisen te voldoen. 137 
 138 
Vanzelfsprekend moet volgens EU én nationale regelgeving het SVM zijn toegelaten om toegepast te mogen 139 
worden als blusschuimconcentraat. 140 
 141 
Ad 2) SVM in de tank is een mengsel waarvan de samenstelling onbekend is, of is een mengsel van meer dan twee 142 
verschillende producten van dezelfde producent. 143 
 144 
In dit geval ontbreken de historische gegevens resp. is geen compatibiliteitsverklaring te krijgen van de 145 
producent. Het SVM zal moeten worden vervangen door een goedgekeurd product voor de betreffende toepassing. 146 
Indien onduidelijk is (bij gebrek aan gegevens) aan welke eisen het SVM moet voldoen, is nader onderzoek vereist 147 
met betrekking tot: 148 

 De toe te passen voorschriften; 149 

 De toegepaste bijmengtechnologie; 150 

 De “rating” van het SVM inclusief de eventuele invloed die dit heeft op de vereiste “application rate”. 151 
 152 
Een dergelijk onderzoek moet door een specialist op SVM gebied (leverancier, eventueel begeleid door adviseur) 153 
worden uitgevoerd en de uiteindelijke uitkomst en de te nemen maatregelen zullen door een inspectie-instelling 154 
moeten worden goedgekeurd indien het einddoel moet zijn het verkrijgen/behouden van een inspectiecertificaat. 155 
 156 
Vanzelfsprekend moet het nieuwe SVM volgens EU én nationale regelgeving zijn toegelaten om toegepast te 157 
mogen worden als SVM. 158 
 159 

160 
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Ad 3) SVM in de tank is een mengsel van origineel geleverd product A, bijgemengd met nieuw product B van 161 
dezelfde producent, die volgens de producent onderling uitwisselbaar (“compatible”) zijn 162 
 163 
Het SVM mag worden toegepast indien aan alle onderstaande  voorwaarden wordt voldaan. Om geen onnodige 164 
kosten te maken, wordt aanbevolen in onderstaande volgorde de voorwaarden na te gaan. 165 
a) de afzonderlijke producten A en B moeten volgens EU én nationale regelgeving zijn toegelaten om toegepast 166 

te mogen worden als SVM. 167 
b) De producent moet in een compatibiliteitsverklaring aangeven, dat de twee verschillende producten A en B 168 

onderling in elke mengverhouding mogen worden samengevoegd. 169 
c) De “rating” van product B moet gelijk zijn aan of beter zijn dan de “rating” van product A. 170 

Mocht dit niet het geval zijn dan zal moeten worden aangetoond dat de lagere “rating” van product B nog 171 
voldoende is om toegepast te mogen worden in het betreffende risico en bij de toegepaste “application 172 
rate”. 173 
Dit vereist onderzoek door een specialist op SVM gebied (leverancier, eventueel begeleid door adviseur). De 174 
uiteindelijke uitkomst en de te nemen maatregelen zullen door een inspectie-instelling moeten worden 175 
goedgekeurd indien het einddoel moet zijn het verkrijgen/behouden van een inspectiecertificaat. 176 

d) Om het bestaande product A en het nieuwe product B ook bij de afnemer te mogen mengen moeten per 177 
afnemer eenmalig small scale fire tests volgens Annex I (informative) uit resp. NEN-EN 1568-3 of NEN-EN 178 
1568-4 in de volgende mengverhoudingen worden uitgevoerd: 179 

o 100 % A 180 

o 100 % B 181 

o 25 % A + 75 % B 182 

o 50 % A + 50 % B 183 

o 75 % A + 25 % B 184 
 185 
Hierbij moet gebruik worden gemaakt van het type water wat bij de afnemer wordt toegepast (drinkwater, 186 
brak water, zeewater) of kan er gebruik gemaakt worden van een watermonster uit de watervoorraad van de 187 
betreffende installatie. 188 
 189 
Het afkeurcriterium voor elke mengverhouding-test volgens NEN-EN 1568-3 Annex I is dat blussing moet 190 
plaats vinden binnen 120±2 s (“extinguishing time”). 191 
 192 
Het afkeurcriterium voor elke mengverhouding-test volgens NEN-EN 1568-4 Annex I is dat blussing moet 193 
plaats vinden binnen 240±4 s (“extinguishing time”). 194 
 195 
De “burn-back time” van elke mengverhouding-test moet genoteerd worden. De norm formuleert geen 196 
grenswaarde op basis waarvan een afkeurcriterium kan worden geformuleerd. Vanzelfsprekend mag 197 
verwacht worden dat de “burn-back time” van elke test in dezelfde ordegrootte ligt. Bij sterk uiteenlopende 198 
waarden zal samen met de producent, het laboratorium en de inspectie-instelling tot een afgewogen 199 
professioneel oordeel moeten worden gekomen, of mengen verantwoord is. 200 
 201 
De testresultaten moeten in detail worden gedocumenteerd, zodat herleidbaar is dat exact aan de 202 
testomschrijving uit de norm is voldaan. 203 
 204 
Deze tests moeten worden uitgevoerd door een daartoe ingericht laboratorium. De testomschrijving in de 205 
norm is dermate gedetailleerd beschreven, dat er een gerechtvaardigd vertrouwen in de testresultaten mag 206 
worden gesteld, indien deze worden uitgevoerd door een laboratorium dat haar kwaliteitssysteem op basis 207 
van ISO 9001 hiertoe heeft ingericht en dat tevens wordt gebruikt om schuimconcentraat testen uit te voeren 208 
op basis van de NEN-EN 1568 serie. 209 
 210 

211 
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e) Indien de small scale fire tests de enige voorwaarde is, waar niet aan kan worden voldaan, staat het de 212 
afnemer vrij opdracht te geven voor uitvoering van een full scale fire test volgens Annex H (normative) uit 213 
resp. NEN-EN 1568-3 of NEN-EN 1568-4 in de volgende mengverhoudingen: 214 

o 100 % A 215 

o 100 % B 216 

o 25 % A + 75 % B 217 

o 50 % A + 50 % B 218 

o 75 % A + 25 % B 219 
 220 
De afkeurcriteria staan in de Annex H aangegeven. Indien wél voldaan wordt aan de prestatie-criteria uit de 221 
full scale fire tests, dan overrulet dat de negatieve uitkomst van de small scale fire test. 222 
Deze clausule is opgenomen omdat producenten aangeven, dat deze situatie voorkomt bij sommige schuim 223 
concentraten. 224 
 225 

Indien de producten A en B mogen worden gemengd omdat aan alle bovenstaande voorwaarden uit a), b), c) en d) 226 
resp. a), b), c) en e) is voldaan, volstaat het in de jaren daarna om de standaard jaarlijkse SVM kwaliteitstest 227 
volgens de NEN-EN 1568 serie (laboratorium test) uit te voeren om vast te stellen of het SVM aan zijn specificaties 228 
voldoet en daarmee in staat is aan zijn prestatie-eisen te voldoen. 229 

 230 



  Concept-Technisch Bulletin 81 

 

Goedgekeurd door Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging op <dag – maand – jaar > 12  

© Het CCV 

 

7 BIBLIOGRAFIE  231 

Niet van toepassing. 232 


