Voor de bouw van een verkeerstunnel in Middelburg eiste de Nederlandse
overheid dat de stalen damwanden bestand moesten zijn tegen extreem hoge
temperaturen, die bijvoorbeeld ontstaan als brandstoffen plotseling vlam
vatten. Traditionele betonconstructies blijken onvoldoende brandwerend om
die bescherming te bieden. Xella liet de brandweerstand tegen deze extreem
hoge vuurbelasting succesvol testen. De resultaten uit dat onderzoek onderstreepten nog eens de unieke eigenschappen van cellenbeton. Bijvoorbeeld
in de chemische industrie of zoals hieronder bij tunnelbouw.

Cellenbeton beschermt tunnel
tegen koolwaterstofbranden
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Voordelen Hebel
	voldoet aan de hoogste eisen inzake brandweerstand
	ook na brand blijft het materiaal intact
	geen vervorming onder invloed van brand
	tot in detail beproefd en getest
	duurzame oplossing
	akoestisch en geluidsabsorberend
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