
Brandwering van 
Hempel spaart bar na 
drie uur durende vuurzee
Vaak wordt gedacht dat alleen anderen door brand worden getroffen, 
maar de werkelijkheid is anders. Onze brandwerende coatings bieden een 
langdurige, mooie finish én verzekeren u van een goede bescherming van 
uw activa in geval van een ramp.

De Raiz Cocktailbar is een trendy uitgaansgelegenheid in het centrum van 
Ponta Delgada, de hoofdstad van de Azoren. De Raiz Bar, een drukbezochte 
nachtclub waar de locals en toeristen graag komen, beschikt over een 
modern, industrieel design met stalen draagbalken en glaswanden en 
een stalen trap. Gabriel, de eigenaar, hechtte er veel waarde aan dat 
het staalwerk, een belangrijk kenmerk van het bouwontwerp, niet alleen 
werd beschermd tegen corrosie en brand, maar er ook mooi uitzag, om de 
uitstraling van de bar te benadrukken.
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Case study

Op een nacht sloeg kort na sluitingstijd brand uit. 
De vuurzee maakte zich meester van de Raiz Bar en 
verwoestte een groot deel van het interieur en talrijke 
armaturen, waardoor een aanzienlijke schadepost ontstond. 
Eerst werd verondersteld dat de brand was veroorzaakt 
door kortsluiting, maar na uitsluiting hiervan wordt nu 
onderzocht of er sprake is van kwade opzet. De vuurzee 
woedde drie uur lang voordat de brandweer er vat op kreeg 
en erin slaagde de brand te blussen. Het pand was na 
sluitingstijd verlaten en gelukkig raakte niemand gewond.

Bij het opnemen van de schade bleek dat de stalen 
constructie intact was gebleven. Door de brandwerende 
coatings van Hempel werd het staal niet alleen beschermd 
tegen de hitte en het vuur, maar had de brandweer meer 
tijd om de brand te bedwingen. Gabriel is geïnformeerd dat 
het staal er na het zandstralen weer ‘als nieuw’ uitziet, en 
gereed is voor het aanbrengen van een nieuw brandwerend 
coatingsysteem voor cellulosebranden.

“Zonder de bescherming van de brandwerende coating zou 
de stalen constructie volgens de brandweer zijn ingestort. 
Dankzij deze extra bescherming is de constructie behouden 
en is wederopbouw mogelijk,” zei Gabriel.

Hoe werken passieve brandwerende coatings?
De sterkte van constructiestaal begint in het algemeen af te 
nemen bij 400°C; bij 600°C is de integriteit van staal met 
meer dan de helft afgenomen; bij 700°C resteert niet meer 
dan een vijfde van de oorspronkelijke sterkte. PFP-coatings 
die in een dunne laag zijn aangebracht op constructiestaal 
zetten uit en vormen een isolerende koollaag wanneer 
ze aan brand worden blootgesteld. Het onderliggende 
staal wordt hierdoor beschermd tegen de invloed van de 
hitteontwikkeling en behoudt zijn draagvermogen langer, 
waardoor hulpverleners meer tijd hebben om het pand te 
ontruimen en de helpende hand te bieden.
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Overzicht

Klant Raiz Bar, Ponta Delgada

Specificatie Voor de structuur - R60 - 500°C
Voor de trap - R30 - 500°C

Omgeving C3

Product Hempacore One FD


