Persbericht

Nexans maakt zich op voor komende
Bouwproductenverordening (CPR)
Bouwproductenverordening zal het brandgedrag van kabels bestemd voor
bouwwerken definiëren
Rotterdam, 10 juli 2015 – Op 1 december 2015 gaat de Bouwproductenverordening (CPR) voor
kabels met betrekking tot hun brandgedrag van kracht. Nexans is volledig voorbereid voor de
implementatie van de norm EN 50575:2014 en zal bestekschrijvers, installateurs en groothandels
tijdens de één jaar durende overgangsperiode ondersteunen om aan de verordening te voldoen.
Vandaag verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU) de norm EN 50575:2014
(Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken
waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn). Dat is de geharmoniseerde norm voor
kabels, die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in
bouwwerken. Op basis hiervan kan een prestatieverklaring (DoP) opgesteld worden en kan de CEmarkering op de kabels aangebracht worden.
Gerelateerde normen en beproevingsmethoden die ook gepubliceerd werden:


EN 13501-6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag op
elektrische kabels



CLC/TS 50576: Elektrische leidingen - Verbrede toepassing van beproevingsresultaten



Beproevingsmethoden EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2 en EN ISO 1716

De publicatie van de norm EN 50575:2014 zal de lokale wetgevende instanties toelaten om de
vereiste brandklassen van kabels in verschillende situaties te definiëren.
Productcertificeringsinstanties en testlaboratoria kunnen ook beginnen met de certificering.
Vanaf 1 december 2015 kunnen productcertificeringsinstanties certificaten voor de kabels
uitgeven, wat Nexans zal toelaten om CE-gemarkeerde kabels - ingedeeld volgens de CPR en hun
DoP - op de markt te brengen.
Gedurende de overgangsperiode van 1 jaar zullen zowel de CPR als de huidige normen naast
elkaar bestaan. Hierna zullen de DoPs volgens de nieuwe normen verplicht zijn.

Onder de titel ‘’Een Heldere Kijk op Brandveilige Kabels” organiseert Nexans Nederland op 16
september 2015 in Jaarbeurs Utrecht een technische conferentie, om de markt te informeren
over de gevolgen van deze evolutie van de regelgeving. Ook bereidt Nexans richtlijnen en
technische trainingen voor om bestekschrijvers, installateurs en groothandels te helpen voldoen
aan de nieuwe regelgeving zodra deze in werking treedt.
Dario Giordani, Europees Product Manager voor Brandveiligheid bij Nexans, licht toe: “Nexans
heeft actief de bouwproductenverordening opgevolgd om te garanderen dat onze producten met
de normen overeenstemmen en om alle belanghebbenden op de hoogte te houden.”
Over Nexans
Nexans brengt energie tot leven via een uitgebreid assortiment kabels en kabeloplossingen die wereldwijd
klanten helpen betere prestaties neer te zetten. De teams van Nexans stellen zich als partners ten dienste van
hun klanten in vier grote sectoren: transmissie en -distributie (energienetten op het land en onderzees),
energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en
bouw (commerciële en residentiële bouw en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de
voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten net als op de ontwikkeling van haar
werknemers, de begeleiding van klanten en de introductie van veilige en milieuvriendelijke industriële
processen.
In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een Stichting oprichtte om duurzame initiatieven
te ondersteunen die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven. Met een
industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan bijna
26.000 mensen. De Groep realiseerde in 2014 een omzet van 6,4 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op: www.nexans.nl
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