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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



 ”Nyt” sprog via europæisk klassifikationssystem

Indledning

Europæisk klasse Gamle danske betegnelser

Materiale klasse B-s1,d0 Klasse A materiale

Materiale klasse D-s2,d2 Klasse B materiale

Beklædnings klasse K1 10 B-s1,d0 Klasse 1 beklædning

Beklædnings klasse K1 10 D-s2,d2 Klasse 2 beklædning

Beklædnings klasse K2 30 A2-s1,d0 30 minutters brandbeskyttelsessystem

Beklædnings klasse K2 60 A2-s1,d0 60 minutters brandbeskyttelsessystem

… …



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 og 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.



 Passiv brandbeskyttelse:

 Der anvendes materialer, som forhindrer brandspredning

 Brandhæmmende midler kan påføres ved trykimprægnering, dypning eller
bemaling

 Brandhæmmende materialer anvendes i konstruktionen

 Aktiv brandbeskyttelse:

 Der anvendes systemer, som kræver aktivering for at virke

 Sprinkling o.lign.

Brandbeskyttelse af træ, generelt



 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 ikke klassificeres som ikke-brændbart
materiale

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

Hvordan virker brandhæmmende 
midler?



 Byggevareforordningen (CPR EU nr. 305/2011) danner grundlaget 
for CE-mærkning

 Tekniske specifikationer giver metoderne til at certificere og 
dokumentere egenskaberne

 Når der er tale om forbedrede brandegenskaber, vil et 3. parts 
organ være en del af CE certificeringen

 Fabrikanten kan ikke certificere sig selv!

 Brandhæmmerens indflydelse på øvrige egenskaber skal ligeledes 
vurderes

 Krav til certificering eller ej

 Dokumentation for egenskaberne skal være til stede i det 
enkelte byggeri

Certificering af brandhæmmede
træprodukter (lovpligtig)

Bs1,d0?



Certificering af brandhæmmede
træprodukter

Brandhæmmede træprodukter rykker op i højere sikkerhedsniveau
Træbeklædning fra niveau 3/4 til 1
Træplader fra niveau 2+/4 til 1



Certificering af brandhæmmede
træprodukter

1. FPC håndbog

2. Dokumentation af egenskaber 3. Ydeevnedeklaration (DOP)

4. CE-mærkning



Certificering af brandhæmmede
træprodukter

 Hvem er politiet?

 Markedsovervågning v/Trafik- og Byggestyrelsen

 http://byggevareinfo.dk/

 Proaktiv markedsovervågning, ca. 2 gange årligt

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

http://byggevareinfo.dk/


Certificering af brandhæmmede
træprodukter

Overflader fx. B-s1,d0

• Skal certificeres såfremt produkterne er EN-standarderne:

• EN 14915 for træbeklædning (obligatorisk siden 01.06.2008)

• EN 13986 for træplader (obligatorisk siden 01.06.2006)

Brandbeskyttelsesevne fx. K110 B-s1,d0

• Skal ikke certificeres, men kan certificeres i henhold til 
frivillige EAD’er (European Assessment Document)

Brandmodstandsevne fx. REI60

• Dokumenteres som ofte ifm. beregninger jf. EN 1995-1-2

• (Behandles ikke yderligere i denne præsentation)



Hvad er omfattet?

EN 13986:

Bærende såvel som 
ikke bærende 
træplader til 
indvendig og 

udvendig anvendelse

EN 14915:

Ikke bærende 
beklædning til væg 
og loft til indvendig 

og udvendig 
anvendelse

Ikke alle træprodukter er omfattet af disse standarder og skal derfor 
ikke CE-mærkes iht. til disse. Trægulve skal eksempelvis CE-mærkes iht. 
EN 14342. Hvis der ikke er en europæiske harmoniseret specifikation 
kan produktet ikke CE-mærkes.



Fokuspunkter ved anvendelse af 
brandhæmmede træprodukter

 Tilstrækkelig brandteknisk dokumentation

 Svarer den fremsendte dokumentation til det produkt, der skal 
anvendes?

 Svarer forudsætningerne for dokumentationen til, hvad der er 
påkrævet i det konkrete anvendelsesområde?

 Er krav til certificering opfyldt?

 Dokumentation for øvrige egenskaber

 Har brandhæmningen påvirket produktets øvrige egenskaber?

 Eks. styrke og stivhed

 Kan det brandhæmmede træprodukt påvirke andre materialer?

 Eks. korrosion af befæstigelsesmidler, inddækninger m.v.

 Er der dokumentation for, at brandegenskaberne ikke forringes over 
tid?

 Eks. udvaskningstest iht. prEN 16755

 Er der dokumentation for, at produktets hygroskopiske egenskaber?

 Eks. hygroskopisketest iht. prEN 16755



Udfordringer for brandhæmmede
træprodukter

 Der eksisterede ”en del” forvirring på træområdet – på trods af, at 
der har været krav til CE-mærkning af træplader siden 2006 og 
træbeklædning siden 2008

 Der er få lovlige produkter på markedet

 Prøvnings- og klassifikationsrapporter er i høj grad blevet anvendt 
som dokumentation af brandhæmmede træprodukters egenskaber

 Utilstrækkelig dokumentation af ældning / udvaskning

 Det er tvivlsomt, om der reelt er nogen, som forholder sig til, 
hvorvidt den fremsendte dokumentation er tilstrækkelig til det 
pågældende byggeri

 Der er mange aktører, der alle har del i ”kagen”

 Standarderne giver mulighed for fortolkning også blandt 
notificerede organer

 Generelt er der i byggebranchen et begrænset kendskab til, hvilket 
ansvar forskellige aktører har ift. Byggevareforordningen



Spørgsmål fra salen

Kontakt:

Peder Fynholm

Teknologisk Institut, Byggeri

pfy@teknologisk.dk

+45 72 20 23 33

mailto:thv@teknologisk.dk


 Kan brandhæmmende træbeklædning eller træplader markedsføres uden CE-mærkning?

 Nej, træbeklædning (EN 14915) eller træplader (EN 13986) SKAL CE-mærkes

 Må man markedsføre brandhæmmende træbeklædning eller træplader i eget navn uden at have en CE certificering?

 Nej, hvis man markedsfører et produkt i eget navn, er man ifølge Byggevareforordningen at betragte som fabrikant, (også selv om man ikke 
fysisk ser produktet) og skal dermed CE-mærke produktet i eget navn

 Er en klassifikationsrapport fra et brandlaboratorie dokumentation for, at det produkt der føres på markedet lever op til det
pågældende brandkrav?

 Nej, en prøvnings- og eller en klassifikationsrapport er IKKE nok. En prøvnings- og eller en klassifikationsrapport siger kun noget om det 
materiale, der er blevet indleveret til brandlaboratoriet. Det er ikke nødvendigvis repræsentativt for, hvad der i sidste ende leveres til det 
konkrete byggeri.

 Er det nok at imprægneringsanlægget er certificeret?

 Nej, der er krav til, at den, som fører produktet på markedet, skal certificeres. Imprægneringsanlægget vil typisk være en underleverandør til 
den fabrikant, der fører produktet på markedet.

 Kan en fabrikant af brandhæmmet træbeklædning certificere sig selv?

 Nej, certificeringen skal foretages af et uvildigt, notificeret organ

 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. 

 Er det tilstrækkeligt kun at vise brandegenskaberne for det ubehandlede produkt, selv om produktet skal anvendes med 
lakeret overflade?

 Nej, brandegenskaben skal eftervises på det produkt, der skal anvendes. Overfladebehandling kan påvirke brandegenskaben.

 Er der undtagelser ift. CE-mærkning af træbeklædning eller træplader?

 Ja, kravet til CE-mærkning gælder kun for produkter, der bringes på markedet, men det færdige produkt skal opfylde samme krav til brand

 Hvordan kan man se, om træet er brandimprægneret?

 Kan man ofte ikke, men træet bør være (styk)mærket, så der ikke er risiko for sammenblanding på byggepladsen, 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 for klassifikation af brandhæmmende malinger

 Hvordan kan produkter, som ikke er omfattet af en harmoniseret standard CE-mærkes

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

FAQs


