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Afholdelse af ”åben brandprøvning”

Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI

InnoBYG og udviklingsprojektet 

”Brand og Byggematerialer” 

Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk, 6120 1663
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Program
09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger

10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

10:30 Faglige indlæg: 
Præsentation af projektet ”Brand og byggematerialer” 
Hvad vil vi opnå med brandforsøg?
Bygningens overflader og brandkrav
Publikation om brandteknisk klassifikation

12:00 Frokost

12:45 Den anden brandprøvning gennemføres

13:15 Præsentation af innovationsagentordning

13:45 Opsamling og afslutning(samt kort info om det videre forløb i projektet)

14:00 Tak for i dag



Velkomst
• Byggebranchens innovationsnetværk, der har eksisteret siden 

2010 (4-årig bevilling).

• InnoBYG samler branchen på tværs af faglighed

• Fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos 
medlemmerne, både inden for landets grænser og internationalt

• Ca. 270 medlemmer (rådgivere, producenter, leverandører mv.)



Introduktion til prøvninger
• En aktivitet i udviklingsprojektet ”Brand og Byggematerialer”

• Orienterende brandprøvninger, der kan generere mere viden om 
hvordan forskellige beklædninger og materialer agerer med 
hinanden herunder forhold som smeltning og krympning af 
bagvedliggende isoleringsmateriale

• Forsimplet udgave af ”beklædningsprøvningen”



Introduktion til prøvninger
Prøveemner med underlag af 100 mm EPS:
20 mm skærmtegl

16 mm betonpuds

12 mm pudssystem

45 mm stenuld

10 mm fibercement på klink

9 mm vindgips

12 mm gipskartonplade

9 mm vandfast krydsfiner



Introduktion til prøvninger



Introduktion til prøvninger



Brandprøvning i lab.
Vi får en faglig introduktion i lab.

Respekter sikkerhedsafspærring 



Brand og Byggematerialer
Udviklingsprojektet har til formål at opbygge og formidle viden om, hvordan 
brændbare byggematerialer kan anvendes uden at tilsidesætte brandsikkerheden 
i byggeriet.

Udviklingsprojektet blev oprettet i oktober 2012 og drives af DBI.

Projektets målgrupper:

Byggevareproducenter  

Rådgivere (arkitekter og ingeniører) 

Beredskabschefer, byggesagsbehandlere og evt. andre myndigheder.



Aktiviteter/milepæle
Afdækning af konkrete udfordringer hos InnoBYG-medlemmer:
• Afholdelse af workshops og formidling af resultater

Indhente viden og erfaringer fra ind- og udland:
• Indlæg på konferencer, temadage samt videnhjemtagning herfra
• Oprette partnerskaber (erfa gruppe papir- og træfiberisolering)

Brandforsøg:
• Identifikation af potentielle konstruktioner 
• Opstilling af måleparametre og forsøgsrække
• Aftale med samarbejdspartnere vedr. materialeleverancer
• Udførelse af brandforsøg

Identifikation af løsningseksempler 
• Afrapportering og vidensspredning af resultater opnået ved brandforsøg 
• Publikation om brandteknisk klassifikation 



Brandforsøg
• At få kendskab til de enkelte materialer/beklædninger og hvordan 

de agerer. 

• Undersøge forhold som smeltning og krympning (beskadigelse) af 
bagvedliggende isolering.

• Undersøge betydning af samlinger i beklædninger.

• Vi har i første omgang valgt EPS som bagvedliggende isolering. 



Bygningens overflader
Til bygningers overflader stilles der to 
forskellige brandkrav:
• Ydervæggenes overflader må ikke 

bidrage væsentligt til en brand. Der 
stilles krav til overfladernes reaktion på 
brand egenskaber

• Ydervæggenes overflader skal også 
kunne beskytte eventuelle brændbare 
materialer i ydervæggen. Der stilles krav 
til overfladernes brandbeskyttelsesevne.

• En tagdækning skal være udført således, 
at der ikke sker brandspredning i selve 
tagdækningen – heller ikke i 
tagdækningens underlag. 



Princip for beklædninger
Beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 
[klasse 2 beklædning]

• Ventilation i top og bund tilladt

• K1 10 D-s2,d2 betyder:

K1 10 = kan beskytte bagvedliggende 
materialer i de første 10 minutter af en 
brand

D-s2,d2 = den beskyttende del skal 
mindst bestå af materialer klassificeret 
D-s2,d2, fx træbaserede produkter.

Evt. ventilation i top og 
bund



Princip for beklædninger
Beklædning klasse K1 10 B-s1,d0                
[klasse 1 beklædning]

• Ingen ventilation i top og bund tilladt. 

• K1 10 B-s1,d0 betyder:

K1 10 = kan beskytte bagvedliggende 
materialer i de første 10 minutter af en 
brand

B-s1,d0 = den beskyttende del skal 
mindst bestå af materialer klassificeret 
B-s1,d0, fx fibercement, gips og 
lignende.

Ingen ventilation tilladt



Regnskærm
Beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 
beklædning] + Regnskærm af materiale klasse 
B-s1,d0 [klasse A materiale]

• To-trins tætning af facaden = 
beklædning/vindspærre + regnskærm

• Beklædning/vindspærre beskytter 
eventuelle brændbare materialer i 
ydervæggen

• Regnskærmen er ventileret og ofte ikke en 
lukket overflade. 

• Krav til ophængningssystem for regnskærm.

I småhuse kan regnskærmen være af materiale 
klasse D-s2,s2 = træ ved brug af beklædning 
klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]

Alle andre huse skal have en regnskærm af 
mindst materiale klasse B-s1,d0 = Stål, 
skærmtegl, glas m.v. 

Ventilation tilladt mellem beklædning 
og regnskærm



Brandteknisk klassifikation 
Påstand: Der opstår ofte tvivl om hvilke forudsætninger der skal 
være opfyldt for at et givent produkt lever op til en ønsket 
brandklassifikation. Ofte skal man være ”fagnørd” for at kende disse 
forudsætninger, der i stor udstrækning er indforståede og/eller 
kræver indgående kendskab til prøvnings- og 
klassifikationsstandarder.

Behov: En publikation, som forklarer de vigtigste principper omkring 
brandklassifikation af byggevarer i Danmark.



Indhold
• Det europæiske klassifikationssystem

• Materialer (formål og definition)

• Væg med overflade klasse D-s2,d2 

• Beklædninger (formål og definition)

• Brandbeskyttelsessystemer

• Gulvbelægninger

• Tagdækninger

• Mærkningsordninger (CE, ATA, CWFT, MK mv.)

• Verifikation af dokumentation (prøvning- og klassifikation)

• Referencer



Et eksempel
Blå kasser viser den generelle 
proces. 

Grønne kasser viser et 
eksempel ved gulvbelægning 
efter europæisk system.



Brandprøvning i lab.
Del 2

Respekter sikkerhedsafspærring 



Innovationsagentordning



Opsamling og afslutning
• Spørgsmål, kommentarer og bemærkninger…

• Hvad har vi oplevet/set?



Det videre forløb
• Udviklingsprojektet vil i 2014 arbejde på:

– Publikation om brandteknisk klassifikation

– Nye brandforsøg med fx PUR, PIR, træ- og papirfiber

– Erfa gruppe møder



Tak for i dag


