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Plan for præsentationen



 Det er relativt nemt at opnå en god brandbeskyttelse af træ ved 
imprægnering med brandhæmmende stoffer.

 Udfordringen er at opnå brandbeskyttelse uden at forringe træets 
øvrige egenskaber.

 Der skal ofte anvendes betydelige mængder ‘tørstof’ for at opnå 
den ønskede effekt. Disse er ofte vandopløste salte, som har en 
tendens til at optage fugt efter at de er deponeret i træet.

 Dette kan føre til fugtophobning i konstruktioner, saltudfældning på 
overflader, skimmelvækst og egentlig udvaskning af de beskyttende 
kemikalier.

Indledning



Hvad sker der når træ brænder?

Temperaturområde Nedbrydningsprocesser

>100°C Frit vand fordamper.

160-200°C
Langsom nedbrydning af hemicellulose, cellulose og lignin starter. Gasser dannet i denne 
fase er ikke-brændbare (mest vanddamp).

200-225°C Pyrolysen er stadig langsom, og de fleste dannede gasser er ikke-brændbare.

225-275°C Hovedpyrolysen begynder and forbrænding starter, hvis der er en flammekilde.

280-500°C
Flygtige gasser dannes (CO, methan etc.) med synlige røgpartikler. Kul dannes mens træets 
fysiske struktur nedbrydes.

>500°C Gasproduktion afsluttet. Trækullet ulmer og oxideres til CO, CO2 and H2O.



 Træs brandbarhed kan ændres kemisk ved hjælp af såkaldte brand-
og flammehæmmende stoffer

 Egenskaber som påvirkes er:

 Antændelsestid

 Flammespredning

 Varme- og røgudvikling

 Brandhæmmende midler er vigtigst i brandens tidlige faser hvor fx
tiden til overtænding kan forlænges

 Brandbeskyttet træ kan forkulles og kan ikke klassificeres som ikke-
brændbart materiale

 En tilstrækkelig voldsom brand er i stand til at antænde
brandbeskyttet træ

Hvordan virker brandhæmmende 
midler?



 Opskumning (intumescens); brandmaling

 Afgivelse af inerte gasser fx vanddamp

 Energiabsorption/nedkøling (endoterm)

 Dannelse af isolerende kul-lag

 Keramificering

Modes of action



 Opskumning (intumescens) 

 Melamin-fosfater

 Afgivelse af inerte gasser fx vanddamp

 Fosfater + evt. N-kilder, bikarbonater, aluminiumhydroxid

 Energiabsorption/nedkøling (endoterm)

 Aluminiumhydroxid

 Dannelse af isolerende kul-lag

 Ammonium(poly)fosfater

 Borsyre

 Fosforsyre

 Keramificering

 Jernoxid

 Natrium og kaliumsilikater (vandglas)

https://firesciencereviews.springeropen.com/articles/10.1186/2193-0414-2-4

Hvilke kemikalier anvendes?



 Brandhæmmende midler kan påføres ved trykimprægnering eller
dypning

 Eller ved bemaling

Hvordan påføres beskyttelsen?



 Indendørs vægge og lofter i offentlige bygninger, sportshaller, 
flugtveje, trappeopgange etc.

 Høje facader

 Andet: udstillingsmaterialer, emballage, på skibe, i busser, tog og 
off shore

Anvendelsesområder

Fotos: Lonza



 Reaktion mod brand

 Brandbeskyttet træbeklædning og træplader omfattet af en 
harmoniseret standard SKAL være CE-mærket

 Træbeklædning (EN 14915)

 Træplader (EN 13986)

 Certificeringen skal omfatte det produkt der markedsføres

 Certificeringen foretages af et uvildigt notificeret organ

 En prøvnings- og/eller en klassifikationsrapport fra et 
brandlaboratorie er IKKE nok ift. en CE certificering

 Produkter som ikke er omfattet af en harmoniseres standard kan 
også certificeres på baggrund af eksempelvis en EAD og dermed 
opnå en CE-mærkning ad den vej

 Certificering af reaktion mod brand egenskaben gør det ikke alene. 
Produktets øvrige egenskaber skal ligeledes være egnet til 
anvendelsesformålet

Certificering



Certificering – CE mærkning

1. FPC håndbog

2. Dokumentation af egenskaber 3. Ydeevnedeklaration (DOP)

4. CE-mærkning



Certificering – Hvem gør hvad



Certificering – Hvem er politi?

 Markedsovervågning v/Trafik- og Byggestyrelsen

 http://byggevareinfo.dk/

 Proaktiv markedsovervågning, ca. 2 gange årligt

 Reaktive markedsovervågning bygger på henvendelser fra borgere 
og virksomheder, der har mistanke om salg, markedsføring eller 
brug af ulovlige byggevarer

http://byggevareinfo.dk/


 Kan brandimprægneret træ males?

 Ja, og det kan være et krav for at forhindre udvaskning. Forskellige 
brandhæmmende kemikalier kan påvirke malingsfilmen. Indhent derfor 
altid rådgivning fx hos leverandøren. Reaktion mod brand testes. 

 Hvordan kan man se, om træet er brandimprægneret?

 Kan man ofte ikke, men træet bør være (styk)mærket og der skal 
medfølge et datablad.

 Hvordan håndteres affald?

 I princippet som ubehandlet træ. Enkelte midler (fx bor) kan give 
restriktioner. Spørg Miljøstyrelsen i tvivlstilfælde.

 Kan man behandle træ on site og opnå brandklassificering?

 Ja – ETAG 028 ‘Fire retardant products’ giver mulighed klassifikation af 
brandhæmmende malinger

 Hvad er den største udfordring pt?

 Der findes et begrænset udvalg af certificerede produkter på markedet

 Robuste test af ‘ældede’ behandlinger; effekt før/efter eksponering

FAQs



Spørgsmål fra salen


