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De firma Specified Technologies Inc. (Somerville, USA) heeft samen met de firma Cablofil (Pantin, 
Frankrijk) het Ez-Path ontwikkeld. Dit systeem is bedoeld als brandwerende afdichting voor 
kabeldoorvoeren.
Legrand Nederland BV heeft in Nederland de rechten om dit systeem te vermarkten. Hierdoor heeft u 
toestemming gekregen te beschikken over de rapportages met testresultaten en classificaties. 

Dit betreft de volgende rapporten:

• Cambridge Fire Research testrapport CFR 1201261 Rev.1 dd. 11-05-2012

Dit rapport beschrijft een brandproef volgens EN 1366-3:2009 op een flexibele wand met hierin di-
verse configuraties van het EZ-Path system.
De flexibele wand was opgebouwd uit 70 mm diepe metalstud profielen, aan beide zijden voorzien 
van 2 x 15 mm Type F gips, en geïsoleerd met 60 mm dikke minerale wol (vol. massa ca. 100 kg/m3).

De testresultaten zijn samengevat met:

Doorvoer A B F G H I J K L M

Vlamdichtheid (E) 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Thermische isolatie (I) 127 126   75 133 133 133   88 125 133   80

• Underwriters Laboratories LLC UK classificatierapport 12CA17274/01 Issue 3, dd. 11-05-2012

Dit rapport geeft de classificatie volgens EN 13501-2:2009 van de testresultaten zoals die zijn gehaald 
in de brandproef volgens EN 1366-3:2009 op een flexibele wand met hierin diverse configuraties van 
het EZ-Path Series 33 systeem. Het betreft de resultaten die zijn beschreven in het Cambridge Fire 
Research testrapport CFR 1201261 Rev.1 dd. 11-05-2012, t.w. de doorvoeren F, G, H en I.

De classificatie voor al de doorvoeren is: E 120 en EI 60.

Het bijbehorende toepassingsgebied kan als volgt worden samengevat:

De doorvoer is aangebracht in:
• een flexibele wand met 70 mm diepe metalstud profielen, aan beide zijden voorzien van 2 x 15 mm 

Type F gips, en geïsoleerd met 60 mm dikke minerale wol (vol. massa ca. 100 kg/m3), of
• een wand van 125 mm dik cellenbeton.

De doorvoer bestaat uit een EZ-Path 33, afzonderlijk toegepast of gecombineerd in een horizontale rij 
tot maximaal 7 stuks.

De EZ-Path(s) 33 is/zijn gecentraliseerd gepositioneerd in een sparing in de wand. De afmetingen van 
de sparing met een hoogte van 81 mm en een breedte die correspondeert met het aantal EZ-Path(s) 33 
die is/zijn toegepast of gecombineerd.

De EZ-Path(s) 33 is/zijn al dan niet gevuld met kabels. De kabelafmetingen liggen in de range tot een 
maximale diameter van 80 mm.
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Underwriters Laboratories LLC UK classificatierapport 12CA17274/02 Issue 3, dd. 11-05-2012
Dit rapport geeft de classificatie volgens EN 13501-2:2009 van de testresultaten zoals die zijn gehaald 
in de brandproef volgens EN 1366-3:2009 op een flexibele wand met hierin diverse configuraties van 
het EZ-Path Series 44+ systeem. Het betreft de resultaten die zijn beschreven in het Cambridge Fire Re-
search testrapport CFR 1201261 Rev.1 dd. 11-05-2012, t.w. de doorvoeren A, B, K, L (zie hiervoor).

De classificatie voor al de doorvoeren is: EI 120.

Het bijbehorende toepassingsgebied kan als volgt worden samengevat:

De doorvoer is aangebracht in:
• een flexibele wand met 70 mm diepe metalstud profielen, aan beide zijden voorzien van 2 x 15 mm 

Type F gips, en geïsoleerd met 60 mm dikke minerale wol (vol. massa ca. 100 kg/m3), of
• een wand van 125 mm dik cellenbeton.

De doorvoer bestaat uit een EZ-Path 44+, afzonderlijk toegepast of gecombineerd in een horizontale 
rij tot maximaal 7 stuks.

De EZ-Path(s) 44+ is/zijn gecentraliseerd gepositioneerd in een sparing in de wand. De afmetingen van 
de sparing met een hoogte van 81 mm en een breedte die correspondeert met het aantal EZ-Path(s) 
44+ die is/zijn toegepast of gecombineerd.

De EZ-Path(s) 44+ is/zijn al dan niet gevuld met kabels. De kabelafmetingen liggen in de range tot een 
maximale diameter van 80 mm.

Aanvullende beoordeling 

1. In geval de doorvoer van EZ-Path(s) wordt aangebracht in een metalstud wand, dient er rondom 
de sparing een kader van metalstud profielen te worden gemaakt, en dient de binnenzijde (= in 
de sparing) van de metalstud profielen te worden bekleed met gips-beplating overeenkomstig de 
beplating op de wand. De gipsbeplating op de wand dient te zijn geschroefd aan de metalstud 
profielen die om de sparing zijn aangebracht. In dit geval zal de gipsbeplating t.p.v. de sparing bij 
brand voldoende samenhang behouden.

 
2. In de classificatierapporten is er toepassing in een 125 mm dikke cellenbeton wand gegeven. Dit 

betekent dat er eveneens goedkeuring kan worden gegeven voor toepassing van EZ-Path(s) in 
steenachtige wanden met een dikte van minimaal 125 mm en een volumieke massa van minimaal 
650 kg/m3.

3. In geval er een grotere sparing aanwezig is dan strikt noodzakelijk, dient deze ruimte te worden 
dichtgezet. Voor een sparing tot maximaal 3 cm overmaat, kan dit gebeuren met een mortel. De 
toepassing met een afdichting op basis van een steenwolschot is nog niet goedgekeurd en dient 
afzonderlijk te worden getest.

4. De beoordeling van de rookwerendheid wordt gebaseerd op NEN 6075:2011. Volgens artikel 5.2 
van dit normblad is één van de mogelijkheden door gebruik te maken van de resultaten van een 
brandproef en de eis van bijv. 180 minuten rookwerendheid door te vertalen naar 120 minuten 
vlamdichtheid, bepaald volgens NEN 6069:2011. 


