
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 1457-1

Schoorstenen 
— Keramische binnenbuizen 
— Deel 1: Gebruik binnenbuizen onder droge condities 
— Eisen en beproevingsmethoden

Voor keramische binnenbuizen die werken onder droge 
condities met massieve wanden of wanden met verticale 
perforaties gebruikt bij de constructie van meerwandige 
schoorstenen en rookkanalen die dienen voor het 
transport van verbrandingsproducten van open haarden of 
verwarmingstoestellen naar de buitenatmosfeer door 
negatieve of positieve druk.

Binnenbuizen (elementen en blokken) Schoorstenen 2+ M/105

EN 1457-2

Schoorstenen 
— Keramische binnenbuizen 
— Deel 2: Gebruik binnenbuizen onder natte condities 
— Eisen en beproevingsmethoden

Voor keramische binnenbuizen die werken onder natte 
condities met massieve wanden of wanden met verticale 
perforaties gebruikt bij de constructie van meerwandige 
schoorstenen en rookkanalen die dienen voor het 
transport van verbrandingsproducten van open haarden of 
verwarmingstoestellen naar de buitenatmosfeer door 
negatieve of positieve druk.

Binnenbuizen (elementen en blokken) Schoorstenen 2+ M/105

EN 1806
Schoorstenen 
— Keramische blokken voor enkelwandige schoorstenen 
— Eisen en beproevingsmethodes

Voor keramische blokken voor enkelwandige 
schoorstenen met massieve wanden of wanden met 
verticale perforaties inclusief hechtende en niet-hechtende 
blokken en hun hulpstukken.
Niet-hechtende schoorsteenblokken met isolatie in de 
verticale perforaties of bevestigd aan de buitenmuren 
vallen ook onder deze norm.

Blokken Schoorstenen 2+ M/105

Metalen systeemschoorsteenproducten 2+

Aansluit componenten 4

EN 1856-2
Schoorstenen 
— Eisen voor metalen schoorstenen 
— Deel 2: Metalen voering en en aansluitleidingen

Voor stijve of flexibele metalen afvoerpijpen, stijve metalen 
verbindingspijpen en hun hulpstukken die worden gebruikt 
om de verbrandingsproducten van apparaten naar de 
buitenatmosfeer (inclusief hun steunen) te transporteren.

Rookgasvoeringen, aansluitleidingen en 
metalen schoorsteenelementen Schoorstenen 2+ M/105

EN 1857
Schoorstenen 
— Componenten 
— Betonnen binnenbuizen

Voor geprefabriceerde betonnen binnenbuizen en 
hulpstukken met of zonder isolatie voor de constructie van 
meerwandige schoorstenen.

Binnenbuizen (elementen en blokken) Schoorstenen 2+ M/105

EN 1858
Schoorstenen 
— Onderdelen 
— Betonnen blokken voor schoorstenen

Voor geprefabriceerde betonnen blokken voor 
schoorstenen met enkelwandige of meerwandige 
constructie.

De norm is niet van toepassing op kanalen die van 
buitenaf worden geventileerd.

Blokken voor schoorstenen Schoorstenen 2+ M/105

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 6: SCHOORSTENEN, ROOKKANALEN EN SPECIFIEKE PRODUCTEN

EN 1856-1
Schoorstenen 
— Eisen voor metalen schoorstenen 
— Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen

Voor enkelwandige en meerwandige 
systeemschoorsteenproducten met stijve metalen 
voeringen (schoorsteensecties, schoorsteenfittingen en 
aansluitingen, inclusief steunen) met een nominale 
diameter tot en met 1200 mm, gebruikt om de 
verbrandingsproducten van apparaten naar de 
buitenatmosfeer te transporteren.

Schoorstenen M/105



Code 6: SCHOORSTENEN, ROOKKANALEN EN SPECIFIEKE PRODUCTEN

EN 12446
Schoorstenen 
— Onderdelen 
— Betonnen buitendelen

Voor in de fabriek gemaakte prefab betonnen 
buitenmuurelementen voor schoorstenen inclusief 
buitenmuurbeslag.
Deze norm heeft betrekking op elementen met maximaal 
vier doorgangen die zijn aangewezen voor een combinatie 
van rookkanalen en / of ventilatieopeningen.
Deze norm heeft ook betrekking op verdiepingshoge en 
versterkte buitenmuurelementen.

Deze norm is niet van toepassing op structureel 
onafhankelijke (vrijstaande of zelfdragende) schoorstenen 
gebouwd met behulp van deze buitenmuurelementen.

Meerwandige schoorsteen 
buitenmuurelementen Schoorstenen 2+ M/105

EN 13063-1
Schoorstenen 
— Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen 
— Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor roetweerstand

Voor meerwandige roetbrandwerende 
systeemschoorstenen, werkend onder droge 
omstandigheden, met corrosieweerstand 3, met negatieve 
druk (zie EN 1443) waarin de verbrandingsproducten via 
klei / keramische binnenkanalen naar de atmosfeer 
worden getransporteerd.

Deze norm is niet van toepassing op structureel 
onafhankelijke (vrijstaande of zelfdragende) 
systeemschoorstenen.

Roetbrandwerende 
schoorsteensystemen met klei / 
keramische binnenkanalen

Schoorstenen 2+ M/105

EN 13063-2

Schoorstenen  
— Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen 
— Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor condenserende 
systemen

Voor meerwandige systeemschoorstenen die werken 
onder condenserende omstandigheden (hierna uitgedrukt 
als "natte schoorsteen") met druktype N1, N2 of P1 
volgens EN 1443 en een werktemperatuur lager dan of 
gelijk aan T600 volgens EN 13063-1: 2005 + A1, waarin de 
verbrandingsproducten via klei / keramische 
binnenkanalen naar de atmosfeer worden getransporteerd.

Deze norm is niet van toepassing op structureel 
onafhankelijke (vrijstaande of zelfdragende) 
systeemschoorstenen.

Condenserende systeemschoorstenen Schoorstenen 2+ M/105

Gecombineerde luchttoevoer- en 
verbrandingsgasafvoersystemen 2+

Aansluitingen 4

EN 13063-3

Schoorstenen 
— Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen  
— Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor gecombineerde 
luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersystemen

Voor droge (aangeduid D) en / of natte (aangeduid W) 
luchtafvoersysteemschoorstenen, inclusief 
aansluitklemmen waarin de verbrandingsproducten via klei 
/ keramische rookvoeringen naar de atmosfeer worden 
getransporteerd en verbrandingslucht wordt aan 
afgedichte ketels toegevoerd via een luchtkanaal of een 
open ruimte voor lucht.

Deze norm is niet van toepassing op structureel 
onafhankelijke (vrijstaande of zelfdragende) 
systeemschoorstenen.

Schoorstenen M/105



Code 6: SCHOORSTENEN, ROOKKANALEN EN SPECIFIEKE PRODUCTEN

EN 13069
Schoorstenen 
— Klei/keramische buitendelen voor systeemschoorstenen 
— Eisen en beproevingsmethoden

Voor in de fabriek gemaakte klei / keramische schoorsteen 
buitenmuurelementen die worden gebruikt om de 
buitenmuren van schoorstenen te vormen en die worden 
gebruikt in combinatie met binnenkanalen ter plaatse. Het 
is van toepassing op buitenmuurelementen van klei / 
keramische schoorstenen met massieve wanden of 
wanden met verticale perforaties met vierkante, 
rechthoekige of cirkelvormige doorgangen.

Buitendelen Schoorstenen 2+ M/105

EN 13084-5
Vrijstaande schoorstenen 
— Deel 5: Materialen voor binnenmantels van steen 
— Productspecificaties

Voor bakstenen van klei / keramiek en industriële mortels 
die worden gebruikt voor de bouw van stenen 
binnenmantels  in vrijstaande industriële schoorstenen.

Materialen voor binnenmantels van 
steen

Evacuatie van 
verbrandingsproduct 2+ M/105

EN 13084-7

Vrijstaande schoorstenen 
— Deel 7: Productspecificaties voor cilindrische stalen 
constructies voor gebruik in enkelwandige stalen schoorstenen 
en stalen schoorsteenvoeringen

Staalproducten voor enkelwandige stalen schoorstenen en 
schoorsteenvoeringen die in serie of als afzonderlijke 
artikelen worden geproduceerd.

Cilindrische stalen constructies voor 
gebruik in enkelwandige stalen 
schoorstenen en stalen 
schoorsteenvoeringen

Evacuatie van 
verbrandingsproduct 2+ M/105

EN 13502 Schoorstenen 
— Eisen en beproevingen voor keramische aansluitingen

Voor klei / keramische aansluitingen met massieve 
wanden, die dienen om de verbrandingsproducten onder 
negatieve druk van het rookkanaal naar de atmosfeer te 
transporteren.
Deze norm is ook van toepassing op terminals die worden 
gebruikt op huishoudelijke en industriële schoorstenen die 
niet zelfdragend zijn.

Aansluitingen Schoorstenen 4 M/105

Geprefabriceerde schoorstenen 
(verdiepingshoogte-elementen), 
schoorsteenvoeringen (elementen of 
blokken), meerwandige schoorsteen 
(elementen of blokken), enkelwandige 
schoorstenenblokken, sets vrijstaande 
schoorstenen en aangehechte 
schoorstenen

Schoorstenen 2+

Schoorsteenaansluitingen Schoorstenen 4

Geprefabriceerde schoorstenen 
(verdiepingshoogte-elementen), 
schoorsteenvoeringen (elementen of 
blokken), meerwandige schoorsteen 
(elementen of blokken), enkelwandige 
schoorstenenblokken, sets vrijstaande 
schoorstenen en aangehechte 
schoorstenen

Voor toepassingen die 
onderworpen zijn aan de 
regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

EN 14989-1

Schoorstenen 
— Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen 
en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten 
verwarmingstoestellen 
— Deel 1: Verticale luchttoevoer terminals voor C6 toestellen

Voor verticale luchttoevoer terminals met metalen 
rookkanalen met positieve druk voor gastoestellen van het 
type C62 en C63, die lucht voor verbranding transporteren, 
en de verbrandingsproducten van apparaten naar de 
buitenatmosfeer.

Verticale luchttoevoer terminals met 
metalen overdrukkanalen voor C62- en 
C63-gastoestellen

Luchtgeleiding voor verbranding 
en verbrandingsproducten van 
apparaten naar de buitenlucht

2+ M/105

EN 14989-2

Schoorstenen 
— Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen 
en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten 
verwarmingstoestellen 
— Deel 2: Verbrandingsgasafvoer en luchttoevoersystemen 
voor individuele gesloten toestellen

Op metalen rookkanalen en luchttoevoerkanalen voor alle 
materialen voor gesloten verwarmingstoestellen.

Metalen rookkanaal en 
luchttoevoerkanalen voor alle materialen 
voor waterdichte apparaten. Metalen 
voeringen, verbindingspijpen en 
hulpstukken

Om lucht voor verbranding naar 
het apparaat en de 
verbrandingsproducten naar de 
buitenlucht te transporteren

2+ M/105

EN 14471
Schoorstenen 
— Systeemschoorstenen met kunststoffen binnenbuizen 
— Eisen en beproevingsmethoden

Voor systeemschoorstenen met kunststoffen binnenbuizen 
die worden gebruikt om de verbrandingsproducten van 
apparaten naar de buitenlucht te evacueren onder droge 
en natte omstandigheden.

M/105
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