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Vejledning for reaktion på brand prøvning og klassifikation af 
brandimprægnerede træprodukter (massivt træ og træbaserede 
plader) til beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 
 
De danske bestemmelser i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” indebærer reaktion på 
brand krav på materialerelateret niveau bl.a. for beklædninger. For en beklædning af et 
brandimprægneret træprodukt betyder det, at produktet skal opfylde reaktion på brand kravene i 
DS/EN 13501-1 til klasse B-s1,d0 på materialerelateret niveau. 
 
Prøvning og klassifikation på materialerelateret niveau er beskrevet i DBI Method No. FIRE01, 
December 2007. 
 
For et brandimprægneret træprodukt til beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 er det afgørende, at 
brandimprægneringen når tilstrækkelig dybt ind i produktet og at der er tale om gennem-
imprægnering i en sådan grad, at der for produktet opnås et i brandteknisk henseende homogent 
”materiale klasse B-s1,d0”. 
 
Et produkt anses at være homogent, hvis der overalt i produktet er samme densitet og samme 
sammensætning. Homogenitetskravene fortolkes som følger: 
 
1. Et produkt anses at have samme densitet overalt i produktet, hvis densiteten intet sted i produktet 
    afviger mere en 10% fra produktets gennemsnitlige densitet. 
 
 2. Samme sammensætning indebærer rent principielt, at der overalt i produktet skal være samme 
     ensformigt fordelte blanding af stoffer. 
 
For et brandimprægneret træprodukt indebærer kravet om ensformig fordeling, at produktet skal 
være gennembrandimprægneret. Kravet om gennembrandimprægnering anses at være opfyldt, hvis 
mængden af brandimprægneringsmiddel (målt i kg brandimprægneringsmiddel pr. kg af materialet) 
intet sted i det pågældende produkt er mindre end 90% af den gennemsnitlige mængde af 
brandimprægneringsmiddel i hele produktet. Ved brandimprægneringsmiddel forstås de 
brandhæmmende kemikalier. 
 
Mængden af brandhæmmende kemikalier (ethvert sted i produktet) kan bestemmes ved en 
kvantitativ kemisk analyse. Der skal vælges en analysemetode, som er relevant for de aktuelle 
stoffer. 
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Hvad gør man så i praksis: 
 
1. Produktspecifikation 
 
Indledningsvis beskriver rekvirenten det brandimprægnerede træprodukt som angivet i 
følgende skema: 
 
Brandimprægneret træprodukt 
Handelsnavn/reference  
Generel beskrivelse  
Træart(er)  
Tykkelse  
Gennemsnitlig densitet  
Brandimprægnering - type/handelsnavn for brandimprægneringsmiddel 
 - gennemsnitligt indhold af brandimprægneringsmiddel 
 - imprægneringsproces 

 
2. Fordeling af brandimprægneringsmiddel 
 
Bestemmelse af fordelingen i træproduktet af de brandhæmmende kemikalier skal udføres af et 
laboratorium, som er akkrediteret til at udføre kemisk analyse. 
 
Inden udførelsen af den kemiske analyse skal prøverne udtørres ved 105 ºC ± 2 ºC. 
 
Resultaterne af den kemiske analyse benyttes ved beslutningen om tildannelse af prøvelegemerne til 
reaktion på brand prøvningerne. 
 
3. Reaktion på brand prøvninger 
 
SBI test og small flame test udføres i henhold til DBI Method No. FIRE01:2007 og i øvrigt som 
følger: 
 
1. Hvis homogenitetskravene er opfyldt, udføres prøvningerne med overfladen af træproduktet 
    direkte eksponeret til flammerne. 
 
2. Hvis homogenitetskravene ikke er opfyldt (eller ikke er dokumenteret), udføres prøvningerne såvel 
    med træproduktets overflade som med midtersnittet af træproduktet direkte eksponeret til flam- 
    merne. I praksis fremstilles midtersnit-prøvelegemerne ved at save eller høvle produktet ned 
    til den halve tykkelse. De således frembragte halv-stykker af produktet monteres dernæst i 2 lag 
    uden på hinanden (for genskabelse af den oprindelige tykkelse), og med begge snitflader vendt 
    mod flammerne.  
 
Reaktion på brand prøvningerne skal udføres af et laboratorium, som er notificeret til at udføre disse 
prøvninger.  
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4. Klassifikation på materialerelateret niveau 
 
Klassifikation på materialerelateret niveau udføres i henhold til punkt 5 i DBI Method No. FIRE01: 
2007. 
 
Hvis træproduktet ved de i afsnit 3 foreskrevne prøvninger for hver af de direkte eksponerede flader 
opfylder kravene til klasse B-s1,d0, så opnår produktet klassifikationen ”materiale klasse B-s1,d0”. 
 
Den således opnåede klassebetegnelse på materialerelateret niveau gælder kun for den prøvede 
tykkelse af træproduktet. 
 
5. Bemærkninger 
 
Ved træprodukter forstås som ovenfor anført både massivt træ og træbaserede plader – uanset den 
træart eller de træarter, som indgår i det pågældende træprodukt. 
 
Ved ”træbaserede plader” forstås primært følgende træprodukter: Plader af massivt træ, spånplader, 
træfiberplader, krydsfinérplader, MDF-plader og OSB-plader.   
 
 
 


