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Houtsoort Classificatie EN 
13501-1

Efectis referentienr.

Ayous - Abachi B-s2, d0 R 1089
Beuken B-s2, d0 R 0392 rev 1
Western Red Cedar B-s2, d0 R 0683 rev 2
Vuren B-s2, d0 R 0696 rev 1
Grenen B-s2, d0 R 1081
Yellow Pine B-s2, d0 R 1076
Douglas B-s2, d0 R 0921
Oregon Pine B-s2, d0 R 0921
Eiken B-s2, d0 R 1085
Lariks B-s2, d0 R 0682 rev 1
Lariks open gevel B-s2, d0 R 0669
Essen B-s2, d0 R 1011
Esdoorn B-s2, d0 R 1004
Sipo Mahonie B-s1, d0 R  0674 rev 1
Tulpenboom / Yellow B-s2, d0 R 0679 rev 1
Thermisch gemodificeerd hout
Vuren B-s2, d0 R 1001
Fraké (Limba) B-s2, d0 R 0927 rev 1
Thermowood B-s2, d0 R 0962
Brandvertragend + Innoshield 
verfsysteem
NON IGNIS (picea abies) B-s2, d0 R 9164 H-D
Thermowood B-s2, d0 R 0962
Plaatmateriaal
Okoume multiplex B-s2, d0 R 0672
Fins vuren multiplex B-s2, d0 R 0318 F rev 1
Berken multiplex B-s1, d0 R 0318 C
Kerto B-s1, d0 R 0318 I

Dealer

E: info@nonignis.com W: www.nonignis.com

NON IGNIS Firesheen  brandver-
tragend verfsysteem (slechts 
geschikt voor binnengebruik
Western Red Cedar B-s1, d0 R 0897
MDF B-s1, d0 R 0875
Spaanplaat B-s2, d0 228002 (BRE UK)



www.nonignis.com

NON IGNIS - IGNIS een duurzame houten gevel voor de toekomst
NON IGNIS is een brandvertragende houten gevelbekleding welke getest is conform de Europese norm EN 13501-1 
(Brandclassificatie van Bouwmaterialen) of te wel voldoet aan Euroklasse B. Binnen NON IGNIS is er de keuze uit een 15 tal 
gecertificeerde houtsoorten, 3 tal gemodificeerde gecertificeerde houtsoorten en een 4 tal gecertificeerde plaatmaterialen. 
IGNIS is de niet brandvertragende variant, waar nodig, verduurzaamd en voorzien van het zelfde afwerkingsniveau. Door 
duurzame grondstoffen te gebruiken, FSC of PEFC, in combinatie met innovatie kan er op de producten een meerjarige 
garantie worden afgegeven. Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout draagt bij in het verlagen van CO2 in de atmosfeer. 
NON IGNIS en IGNIS zijn natuurlijke bouwstoffen welke een negatieve CO2 voetafdruk hebben en leveren een positieve 
bijdrage aan CO2 neutraal bouwen.

Mogelijk typen gevelbekleding - overige op aanvraag
Horizontale gevelbekleding
• Rabatdelen met halfhoutse verbinding
• Zweeds rabat / potdeksel / bevel siding met vierzijdig 

bewerkte of ongekantrechte delen
• Channel siding
• Dubbel profiel voorzien van sponning
• Open gevelbekleding

Verticale gevelbekleding
• Schroten met rechte of schuine sponning en halfhoutse 

overlap
• Planken met afdeklatten
• Channel siding
• Channel siding voorzien van sponning
• Open gevelbekleding

NON IGNIS IGNIS
Brandvertragend hout in gevels, wanden en plafonds moet 
voldoen aan brandclassificatie. Veelal is deze classificatie 
Euroklasse B. In het NON IGNIS concept zijn meerdere 
houtsoorten, plaatmaterialen en zelfs een constructie getest. 
De resultaten staan verzameld in een tabel op de achterzijde. 
In specifieke projecten kan er ook op projectmatige wijze een 
wand / plafond of zelfs gevelconstructie in samenwerking 
worden getest. NON IGNIS heeft een uniek certificaat, 
vanwege het feit dat het totale systeem is getest. Dit is het 
hout inclusief het toegepaste verfsysteem. Daar verschilt NON 
IGNIS met andere houten producten. Flexibiliteit staat hoog in 
het vaandel. Vrijwel elk model is te produceren eventueel op 
maat gekort, koppen behandeld en op specificatie verpakt te 
leveren. 

IGNIS is de niet brandvertragende variant van NON IGNIS. 
Veelal komen in projecten een aantal gevelvlakken voor 
waar niet de gehele gevel in brandvertragend hout hoeft te 
worden uitgevoerd. IGNIS biedt daar de oplossing om toch 
de gehele gevel in dezelfde uitvoering, zelfde basis en zelfde 
kleur te kunnen uitvoeren. Dit voorkomt de combinatie 
van verschillende producten. Daarbij kan IGNIS een keuze 
zijn voor elk project waar men een gevel / wand of Plafond 
wenst uit te voeren in hout. Voldoen aan de wensen van de 
opdrachtgever is een eerste prioriteit. Dat beslaat het geheel 
van een stadaard model tot een project specifiek model 
op maat geleverd en conform eisen verpakt Diverse binnen 
en buitenprojecten zijn thans uitgevoerd in verschillende 
houtsoorten. Voor het monteren dienen de montage – en 
verwerkingsvoorschriften van NON IGNIS / IGNIS gevolgd te 
worden.

Nagels in kleur
Voor het bevestigen van NON IGNIS en IGNIS producten zijn speciale nagels beschikbaar. Deze nagels 
zijn van RVS A4, gerild en voorzien van een bolle kop met poedercoating in kleur. Leverbaar in een breed 
spectrum aan RAL en NCS kleuren en in diverse lengten/dikten. Nagels zijn geproduceerd volgens DIN 
1052/2 en ISO 9001/2000. Verkrijgbaar volgens de specificaties van de spijkermachine fabrikanten. 
Daardoor probleemloos te verwerken. De nagels zijn van een constante kwaliteit, uiterst duurzaam, 
kleur- en slagvast. Voor het bevestigen dienen de montage- en verwerkingsvoorschriften van NON IGNIS 
/ IGNIS gevolgd te worden.

Nonignus Tacker System
Dit door Nonignus doorontwikkelde tacker systeem is speciaal bedoeld om een optimale verwerking van 
de Nonignus gevelsystemen. Wij adviseren enkel RVS A4 - ring nagels van 50mm of 65mm in een dikte 
van 2,9mm, met een extra grote kopdiameter van 7mm. Hierdoor zijn zéér hoge uittrek overtrek waarden 
van de nagelkop door het hout gerealiseerd. 

Systeem bestaat uit: 
• 1x Nonignus Tacker op basis van 8 bar std.
• 1x 8 bar Slanghaspel van 50 mtr.
• 1x olievrije 10 bar compressor 220 volt met een ketelinhoud van 15 liter, en een opbrengst van 266 

liter per min.
• RVS-A4 FaÇapanel nagels op rol á 180 stuks in de afmeting van 2,9x50 of 65mm.

DELTA®-FASSADE B
UV-bestendig, waterdicht, dampopen, Eurobrandklasse B-s2,d0
Het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen aan constructieonderdelen om te voorkomen dat een beginnende 
brand zich snel uitbreid. Bij gevels met open voegen geldt deze eis, Eurobrandklasse B, ook voor de 
achterliggende waterdichte dampopen folie.

DELTA®-FASSADE B
Toepassing: Als waterdichte, dampopen gevelfolie achtergevelbekleding met open voegen tot 20  
  mm en maximaal 20% gevelopening.
Rolafmeting: 1,50 x 50 meter
Sd-waarde: ca. 0,02 m (dampopen)
Waterwerendheid: waterdicht: klasse W1
Brandweerstand: B-s2,d0

DELTA®-SPARXX
Dampremmend, luchtdicht, zelfdovend, Eurobrandklasse B-s1,d0
Met name bij openbare gebouwen is het verwerken van een zelfdovende, dampremmende folie 
een vereiste. DELTA®-SPARXX beperkt het risico op, en de verspreiding van brand en voorkomt 
condensvorming  in de constructie.

DELTA®-SPARXX
Toepassing: Als lucht- en dampremmende laag bij geïsoleerde dak- en wandconstructies. Zwart  
  van kleur, onbedrukt daarom ook toepasbaar bij binnenbekleding met open voegen.
Rolafmeting: 1,50 x 50 meter
Sd-waarde: ca. 100 m (dampdicht)
µ-Waarde: ca. 500.000
dikte:  ca. 0,2 mm
Brandweerstand: B-s2,d0

Afwerkmogelijkheden
Staat uw oplossing er niet tussen? Vraag dan gerust om specifiek 
advies. 

Mogelijkheden in hout: 
Lijsten
18 x 65 / 90 / 115 / 140 / 180 mm
32 x 65 / 90 / 115 / 140 / 180 mm
Binnenhoek oplossingen of buitenhoek oplossingen.

Mogelijkheden in aluminium 
Start-, eind-, hoek- en ventilatie-profielen leverbaar in 
RAL/NCS kleuren. 


