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MEMORANDUM43 

AFFF in sprinklerinstallaties. 

 

 

 

 

 

In dit memorandum worden de voorwaarden en ontwerpeisen gegeven met be-
trekking tot de toepassing van AFFF in sprinklerinstallaties. 

 

 

Hoogachtend,  

Nationaal Centrum voor Preventie  
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1 ALGEMEEN 

1.1 Schuim in het algemeen is geschikt om klasse A-en B-branden te 
blussen. 

AFFF is bij uitstek geschikt voor het blussen van klasse B branden 
(vloeistofbranden). Bij niet in water oplosbare vloeistoffen (non-
polaire vloeistoffen) kan zowel AFFF als alcoholbestendig AFFF 
worden toegepast. Bij in water oplosbare vloeistoffen (polaire 
vloeistoffen) moet alcoholbestendig AFFF worden toegepast. 

1.2 Het maximale verschuimingsgetal van AFFF bedraagt ca. 400 waarmee 
AFFF in lichtschuimsystemen kan worden toegepast. Het toepassen 
van AFFF in lichtschuimsystemen met inside-sir is echter niet toe-
gestaan. 

1.3 Het AFFF moet zijn goedgekeurd voor het gebruik in het toe te pas-
sen blussysteem en het AFFF moet geschikt zijn om branden van de 
in het risico voorkomende brandbare (vloei-)stoffen te blussen. 

 

2 ONTWERPGEGEVENS VAN SPRINKLERSYSTEMEN MET AFFF-BIJMENGING  

2.1 Algemeen 

2.1.1 De ontwerpgegevens van sprinklersystemen met AFFF-bijmenging kun-
nen worden ontleend aan een van de volgende voorschriften: 

- NFPA 16 voor sprinklersystemen met open sproeiers c.q. 
sprinklers 

- NFPA 16A voor sprinklersystemen met gesloten sprinklers 

- VAS 

2.1.2 Indien de ontwerpgegevens van sprinklerinstallaties met AFFF-
bijmenging moeten worden ontleend aan de "Voorschriften voor Auto-
matische Sprinklerinstallaties", dan geldt, dat: 

- de duur van de bijmenging ten minste 10 min dient te bedragen  

- de minimum sproeidichtheid ten minste 7,5 mm/min dient te be-
dragen. (NFPA 6,5 mm/min) . 

2.2 Biizondere situaties 

2.2.1 Indien de brandbeveiliging van een specifiek risico in een separa-
te norm wordt behandeld, moeten de ontwerpgegevens van brandbevei-
ligingsinstallaties worden ontleend aan de betreffende norm. 

Voorbeelden hiervan zijn:  

- NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code (hierin 
wordt b.v. een duur van de bijmenging vereist van 
15 min) 

- NFPA 409 Aircraft Hangars. 

2.2.2 Indien de fabrikant van het AFFF een hogere sproeidichtheid aanbe-
veelt en dit kan aantonen door middel van testrapporten van een 
erkend testinstituut, moet deze hogere sproeidichtheid worden ge-
hanteerd. Deze testrapporten dienen ter goedkeuring aan het Bureau 
voor Sprinklerbeveiliging te worden aangeboden. 
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3 ALGEMENE EISEN AFFF 

3.1 Bijmengpercentage 

3.1.1 In het algemeen zijn de volgende bijmengpercentages vereist: 

- 3 % AFFF : voor toepassing op niet in water 
oplosbare brandbare vloeistoffen 
(non-polaire vloeistoffen) 

- 6 % alcoholbestendig AFFF : voor toepassing op in water op-
losbare brandbare vloeistoffen 
(polaire vloeistoffen). 

3.1.2 Afwijkende percentages kunnen voorkomen. In dat geval zal de fa-
brikant de juistheid van het door hem geadviseerde bijmengpercen-
tage door middel van testrapporten moeten aantonen. 

3 .2 Er dient een reservevoorraad AFFF aanwezig te zijn, tenzij deze 
binnen 24 uur kan worden geleverd, hetgeen door de leverancier 
door middel van een schriftelijke verklaring moet worden aangege-
ven. 

 

4 AANVULLENDE EISEN MET BETREKKING TOT SPRINKLERINSTALLATIES  

4.1 AFFF-bijmenging moet bij voorkeur in natte en, indien het risico 
dit met zich meebrengt, in gecommandeerde sprinklerinstallaties 
worden toegepast. Het natte sprinklersysteem moet zodanig worden 
ontworpen dat de tijd, waarbinnen het natte sprinklersysteem, 
voorafgaand aan het schuim uitsluitend water geeft, beperkt is. 
Toepassing van AFFF-bijmenging in een droog sprinklersysteem moet 
daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. 

4.2 In sprinklerinstallaties met AFFF-bijmenging moeten bij voorkeur 
staande sprinklers worden toegepast. Het totale sprinklerleiding-
net moet goed kunnen worden doorgespoeld en afgetapt. 

4.3 Invloed van AFFF op materialen  

4.3.1 AFFF-concentraten moeten in principe worden beschouwd als agres-
sieve stoffen. Om deze reden moeten de componenten in schuimblus-
systemen, die continu in contact staan met het concentraat of de 
premix worden uitgevoerd in RVS of daaraan gelijkwaardig materi-
aal. 

4.3.2 Het leidingwerk dient na in werking te zijn geweest goed te worden 
doorgespoeld. 

4.3.3 In het algemeen geldt, dat de te gebruiken materialen moeten wor-
den getoetst aan het toe te passen concentraat. 
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4.3.4 Voor wat de toe te passen materialen voor de opslag van het con-
centraat betreft, komen o.a. in aanmerking: 

- roestvast stalen tanks 

- kunststof tanks, waarbij in geval van glasvezelversterkte 
kunststoffen, de tanks in verband met haarscheurtjes aan de 
binnenzijde moeten worden voorzien van een afwerklaag 

- tanks voorzien van een kunststof of rubberen zak. 

 

5 KEURINGSEISEN EN BEPROEVINGEN  

5.1 Het AFFF dient voor te komen op de Amerikaanse Qualified Product 
List of dient te zijn goedgekeurd volgens UL fire test 162. 

5 .2 Het gebruik van AFFF, dat niet aan het gestelde onder 5.1 voldoet, 
is uitsluitend toegestaan na goedkeuring door het Bureau voor 
Sprinklerbeveiliging onder overlegging van het betreffende goed-
keuringsrapport. 

5.3 Bij oplevering van een sprinklerinstallatie met AFFF-bijmenging 
moet onder toezicht van het inspectiebureau een monster van het 
concentraat worden genomen. 
Dit monster moet worden gekeurd op de van toepassing zijnde speci-
ficatie. Het keuringsrapport dient door de fabrikant, door tussen-
komst van de installateur en het betrokken inspectiebureau, aan 
het Bureau voor Sprinklerbeveiliging ter goedkeuring te worden 
aangeboden. 
Deze monstername dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Het resul-
taat moet in het inspectierapport worden opgenomen. 

5.4 Bij oplevering van een sprinklerinstallatie met AFFF-bijmenging 
dient onder toezicht van het inspectiebureau te allen tijde een 
concentratiemeting te worden uitgevoerd door de desbetreffende in-
stallateur. Hiertoe dient achter de tussenmenger een voorziening 
te worden aangebracht. Wanneer een proportionele tussenmenger 
wordt toegepast, dient de concentratiemeting bij een aantal ver-
schillende volumestromen te worden uitgevoerd, om de goede werking 
van de tussenmenger aan te tonen. Deze verschillende volumestromen 
dienen binnen de range van de tussenmenger te liggen. De exacte 
waarden van deze volumestromen moeten door het inspectiebureau 
worden bepaald. Per situatie dient verder te worden bezien of bo-
vendien een "proefblussing" moet worden verricht. 

5.5 Bij het afvoeren van het schuim dient te worden voldaan aan de 
vigerende bepalingen van de lokale overheid met betrekking tot de 
afvoer van verontreinigd bluswater. 
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6 CONCENTRAATPOMP 

6.1 Indien AFFF van niet tixotrope aard wordt toegepast, volstaat een 
centrifugaal pomp, waarvan de capaciteit moet worden bepaald aan 
de hand van hydraulische berekeningen, waarbij AFFF als water mag 
worden beschouwd. 

6.2 Indien AFFF van tixotrope aard wordt toegepast, moeten de volgende 
regels worden gehanteerd: 

- indien de totale equivalente lengte van de concentraatleiding 
kleiner is dan ca. 50 m is het gestelde sub 6.1 van toepas-
sing 

-  indien de totale equivalente lengte van de concentraatleiding 
groter is dan ca. 50 m moet een verdringerpomp worden toege-
past. De fabrikant van het AFFF-bijmengsysteem dient door 
middel van een drukverliesberekening de capaciteit van de 
pomp te bepalen. 

6.3 De concentraatpomp moet worden beveiligd tegen "drooglopen". Het 
in werking treden van deze beveiliging moet als storing worden ge-
signaleerd op het sprinklermeldpaneel. 

 


