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Inleiding 
Het gebruik van antivriessystemen voor sprinklersystemen heeft extra aandacht nodig. Enkele jaren 
geleden is er, in Amerika, een dode gevallen doordat de antivriesoplossing bij het activeren van de 
sprinklers tot ontsteking kwam. De NFPA heeft n.a.v. deze ervaringen haar normen aangescherpt. In 
de NEN EN 12845 incl. NEN 1073 en andere normen zijn geen aanpassingen gedaan op dit punt.  
 
Doel van dit stuk is om voor alle conform de LPS 1233 of conform de CCV VBB-inspectie- of 
certificatieschema’s gecertificeerde sprinklerinstallaties eenduidige afspraken te maken voor het 
toepassen van antivriessystemen voor zowel nieuwe als bestaande situaties. 
 
Verkenning 
 
Verkenning van de Amerikaanse situatie 
Bij een brand in een met sprinklers beveiligde woning is een dode gevallen vanwege het ontsteken 
van de antivriesoplossing in het sprinklersysteem. Als gevolg hiervan is onderzoek gedaan naar 
antivriesoplossingen en zijn waarschuwingen en voorlopige richtlijnen uitgegeven door NFPA.  
 
Uit het eerste onderzoek, dat zich primair richtte op woningsprinklers, is geconstateerd dat het 
brandbare bestanddeel in een antivriesoplossing (glycerine of propyleenglycol) kan ontsteken. 
Afhankelijk van de grootte van de druppels kan een deel van het water uit de antivriesoplossing welke 
uit de sprinkler komt verdampen waarbij een brandbare vloeistof ‘over blijft’ welke door het vuur kan 
worden ontstoken.  
 
Als gevolg hiervan heeft de NFPA in eerste instantie met name het toegestane percentage van 
brandbare vloeistoffen in de antivriesoplossingen aan een maximum gebonden. Later zijn zelfs nog 
verder gaande eisen opgenomen in de verschillende NFPA normen.  
 
Huidige (januari 2014) stand van zaken in de NFPA normen 
Op dit moment gelden samengevat de volgende eisen in de verschillende NFPA normen t.a.v. 
antivriesoplossingen. 
 
Algemeen 

 De noodzaak voor het gebruik van antivriesoplossing moet worden afgewogen. Er zijn 
alternatieven beschikbaar zoals leidingverwarming en –isolatie en droge systemen. Met name 
voor woningen wordt het aangemoedigd om eerst naar alternatieven te kijken. 

 De NFPA staat enkel premix antivriesoplossingen toe. Deze worden gedefinieerd als vooraf door 
de leverancier gemengde antivriesoplossingen. In geen geval mag een antivriesoplossing worden 
gebruikt die brandbaar is.  

 Voor nieuwe systemen (NFPA legt de grens daarvoor op 30 september 2012) moeten listed (in de 
definitie van NFPA) antivriesoplossingen worden gebruikt. In de listing moet zijn vast gesteld dat 
de antivriesoplossing niet kan ontbranden bij activering van een sprinkler. NFPA erkend dat er 
voorlopig nog geen listed producten zijn. Uiterlijk september 2022 moeten echter alle systemen 
gevuld zijn met deze antivriesoplossingen of moet het systeem zijn aangepast om zonder 
antivriesoplossing te functioneren. Voor nieuwe systemen op basis van NFPA 13D is het 
(voorlopig) nog toegestaan premix antivriesoplossingen te gebruiken mits het percentage 
glycerine maximaal 48%(volume) of propyleenglycol maximaal 38%(volume) bedraagt. 

 Bij bestaande systemen mag (voorlopig) nog een niet listed antivriesoplossing worden gebruikt, 
mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

 Indien antivriesoplossingen worden gebruikt moet de beschermingsgraad (temperatuur) worden 
afgestemd op de lokale situatie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling ‘voor de zekerheid’ een 
extra lage beschermingstemperatuur toe te passen aangezien dat ook inhoudt dat het vereiste 
percentage brandbare component toeneemt. 

 De antivriesoplossing moet jaarlijks worden getest. Indien de vereiste waarden niet worden 
behaald moet de antivriesoplossing worden vervangen. 

 
Specifiek voor bestaande woningsprinklersystemen op basis van NFPA 13D 

 De vereiste jaarlijkse test mag op één van de volgende manieren worden uitgevoerd. 
o Volledig aftappen van het systeem en monsters nemen bij de start en het einde van het 

aftappen. 
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o Niet aftappen maar monsters nemen op zowel het hoogste als het laagste praktische 
niveau in het systeem. 

 De twee genomen monsters moeten op basis van soortelijk gewicht met elkaar worden 
vergeleken. Indien beide gelijk zijn en er is vast gesteld dat een premixoplossing is gebruikt moet 
het percentage antivries worden bepaald. Hierbij gelden de volgende maximumwaarden: 

o 50% (volume) voor glycerine. 
o 40% (volume) voor propyleenglycol.   
Indien deze waarden worden overschreden moet de antivriesoplossing worden vervangen 
welke wel aan deze waarden voldoet. 

 Na de test moet een tekstplaatje worden aangebracht met de vereiste relevante informatie. 
 
Specifiek voor bestaande sprinklersystemen op basis van NFPA 13 en 13R 

 Indien op basis van gegevens, testen of andere betrouwbare informatie blijkt dat de gebruikte 
antivriesoplossing niet meer mag worden gebruikt of niet kan worden vast gesteld welke 
antivriesoplossing aanwezig is moet deze worden vervangen door een premixoplossing. 

 Bij de jaarlijkse testen moet per systeem een monster worden genomen bovenin en onderin het 
systeem. Mogelijk moeten om een volledig beeld te krijgen extra monsters worden genomen. Het 
percentage antivries moet worden bepaald. Hierbij gelden de volgende maximumwaarden: 

o 50% (volume) voor glycerine. 
o 40% (volume) voor propyleenglycol.   

Indien deze waarden (in één van de monsters) worden overschreden moet de antivriesoplossing 
worden vervangen. Indien het percentage glycerine meer dan 38% of propyleenglycol meer dan 
30% is moet uit een risicoanalyse uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon worden besloten of 
de antivriesoplossing kan blijven of moet worden vervangen. Bij vervanging moeten de 
percentage onder 38 respectievelijk 30% zitten tenzij een antivriesoplossing wordt gebruikt die op 
basis van een risicoanalyse is goedgekeurd door de authority having jurisdiction. 

 
Afweging voor de Nederlandse situatie 
De werkgroep heeft de eisen zoals gesteld door de NFPA bekeken en is van mening dat veel van 
deze zaken ook toepasbaar zijn (en moeten zijn) voor systemen op basis van andere normen. Enkele 
zaken zouden in de Nederlandse situatie echter anders kunnen zijn. 

 Het maken van onderscheid tussen woningsprinklers en overige sprinklersystemen ligt niet voor 
de hand. In Nederland worden in veel situaties waar mensen aanwezig zijn ‘reguliere’’ 
sprinklersystemen toegepast. Daarnaast worden hier niet vaak gezinswoningen gesprinklerd, 
waar de NFPA 13D specifiek voor is bedoeld.   

 In de praktijk worden oplossingen vaak door de installateur gemengd en niet altijd als premix 
aangeleverd op de locatie. Voor bestaande systemen moet het, onder voorwaarden, mogelijk 
blijven de bestaande werkwijze te handhaven. 

 Een besluit over per wanneer alle systemen (bestaand en nieuw) aan dezelfde eisen moeten 
voldoen is niet op voorhand te geven.  

 
Uitgangspunt is dat door de opsteller van het basisontwerp alternatieven voor antivriessystemen 
reeds overwogen zijn. 
 
Besluit (opgenomen in de gecombineerde CvD besluitenlijst) 
 
Voorwaarden voor het gebruik van antivries in sprinklersystemen 
Systemen aangelegd op basis van de NFPA mogen in de Nederlandse situatie zowel volledig aan de 
NFPA voldoen als aan onderstaande. Het basisontwerp kan uitsluitsel geven over welke situatie van 
kracht is. 
 
Voor alle systemen (incl. bestaande) geldt het onderstaande. 
 

 Het percentage antivries mag niet groter zijn dan nodig voor de  minimaal te verwachten 
temperatuur (Tmin). Dit kan per object verschillen. Tmin moet worden onderbouwd en vast gelegd. 
Jaarlijks moet Tmin worden geverifieerd. Door bijvoorbeeld bouwkundige wijzigingen in de situatie 
kan een andere temperatuur gelden. 

 Antivriesoplossingen mogen alleen worden toegepast in leidingdelen waar mogelijk sprake is van 
vorstgevaar. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling systemen volledig met antivriesoplossing 
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gevuld te hebben. De basis van de NFPA is bijvoorbeeld dat na activeren van een sprinkler water 
wordt verspreid (NFPA 13, 2013, A.7.6.1).  

 Het percentage antivries in de oplossing, mag nooit leiden tot een brandbare vloeistof. De 
richtwaarden van de NFPA gelden hierbij. 

o Maximaal 50% (volume) voor glycerine. 
o Maximaal 40% (volume) voor propyleenglycol.   

Voor overige antivriesmiddelen moet worden aangetoond dat geen brandbare oplossing ontstaat. 

 De antivriesoplossing moet zorgvuldig zijn gemengd bij het vullen van het systeem met als doel 
een homogene oplossing te krijgen. 

 Minimaal jaarlijks moet, per systeem, voor de vorstperiode worden vastgesteld dat de aanwezige 
antivriesoplossing voldoende temperatuursbescherming biedt en voldoende is gemengd 
(homogene samenstelling).  

 
Specifiek voor bestaande systemen geldt: 

 Tenzij de gehele inhoud van het antvriessysteem wordt afgetapt moeten minimaal twee monsters 
worden genomen, een monster ter plaatse van de vulafsluiter en een monster ter plaatse van de 
eindafsluiter in het systeem. Bij grote hoogteverschillen in het systeem (> 5 m) moet tevens een 
monster worden genomen op het hoogste (praktisch haalbare) punt van het systeem. Indien 
verschillen worden geconstateerd in de verschillende monsters van één systeem moet het 
systeem worden afgetapt en worden gevuld met een nieuwe premix die aan de gestelde eisen 
voldoet. 

 Indien het systeem wordt afgetapt, om de oplossing te hergebruiken, moet de inhoud worden 
gehomogeniseerd voor monstername. Er moeten minimaal twee monsters worden genomen en 
worden gemeten. Het systeem mag pas worden gevuld indien blijkt dat de antivriesoplossing 
voldoet aan de gestelde eisen. 

 
Specifiek voor nieuwe systemen geldt. 

 Er mag alleen worden gevuld met een premix welke voldoet aan de gestelde eisen. Voorlopig is 
er geen eis voor een listed antivriesoplossing. 
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