DRAF TSTOP S VOOR
INDUSTRIELE GEBOUWEN
VPA PROJECTADVIES BIEDT EEN PERSOONLIJKE AANPAK BIJ HET LEVEREN,
CONFECTIONEREN EN HANGEN VAN DRAFTSTOPS
Bij VPA Projectadvies staan úw eisen en wensen centraal. Daarbij houden wij rekening met de geldende voorschriften en actuele regelgeving. Bij de toepassing van draftstops zullen wij altijd de uitvoering laten beoordelen door de aan het project verbonden inspectie-instelling.
Draftstops – oftewel rookschermen – moeten geplaatst worden in gebouwen met industriële risico’s op plaatsen waar in geval van brand de warmte en rook snel kan afvloeien naar een hoger niveau zonder dat hierbij
sprinklers op een lager niveau in werking kunnen treden. De draftstop is bedoeld om de rook binnen een
bepaald gebied te houden. Door het compartimenteren van het plafond met draftstops in combinatie met
sprinklers, wordt een veilige situatie in het pand gewaarborgd. De hoogte van de draftstop, gemeten van
onderzijde plafond en onderzijde draftstop, is afhankelijk van de berekende rooklaag.
Draftstops worden gemaakt van brandvertragende textiel. Deze wordt aan de onderzijde voorzien van een
verzwaring door het innaaien van een loodveter. Eventueel kan deze stof ook voorzien worden van een tunnel aan de onderzijde en een paneelverzwaring. Op deze manier blijft het textiel altijd strak hangen.
De draftstop wordt door middel van een brandvertragende klittenband aan het plafond bevestigd en kan zo
lang gemaakt worden als nodig. Delen worden onderling met klittenband aan elkaar bevestigd.
Het maken van een rookscherm door middel van een brandvertragend textiel levert een aanzienlijke besparing op ten opzichte van bouwkundige voorzieningen en geeft minder schade aan het gebouw.

MEER WETEN?
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek of bezoek onze website www.vpaprojectadvies.nl
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