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CE-mærkning
Træplader der anvendes i byggeriet skal være 

CE-mærkede efter EN 13986
CE-mærket omfatter:
• mærke på pladen
• datablad ('ledsagende dokument')
• EC-overensstemmlseserklæring
• evt. EC-certifikat
• evt. lægningsvejledning (bærende gulv, tagunderlag)
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EC-overensstemmelseserklæring
• Rent formelt dokument
• Producent eller importør erklærer at produktet overholder 

kravene til det givne CE-mærke
• Se evt. Bekendtgørelse om CE-mærkning og 

markedskontrol af byggevarer
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EC-certifikat, attesteringsniveau (AoC)
• I nogle tilfælde skal der være ekstern kontrol ved 

'notificeret organ'
• Det notificerede organ skriver EC-certifikat – formelt papir 
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Pladekvaliteter
Hver pladetype fås i flere kvaliteter (Technical Class):
• til forskellige anvendelsesklasser (fugtniveauer)
• til bærende eller ikke-bærende formål

Eksempler:
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CE-mærke

1. Firmanavn / logo + adresse i datablad
2. Årstal for første mærkning (2007)
3. Notificeret organ og certifikatnummer (CPD=byggevaredirektivet)

4. CE-mærkningsstandarden ('Harmoniseret' med anneks ZA)

5. Kvalitet (Technical Class) (For spånplade står måske kun fx 'P7')

(6. Styrker og stivhed for bærende plader (normalt i datablad))
7. Prøvet som bærende gulv ('Roofing' som bærende tagunderlag)

8. Pladetykkelse
9. Formaldehydklasse, skal være E1 i DK

Tr
æ

in
fo

rm
at

io
n

CE-mærke – fortsat 

Der står ikke: 
• 'Pentachlorphenolindhold', dvs. < 5 ppm = Krav i DK
• 'PT', dvs. ikke imprægneret mod råd og svamp
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Reaktion på brand
Klassifikation efter europæisk system. Kan deklareres efter 

tabelværdier eller afprøvning
I CE-mærket står ofte:
• 'Reaction to fire: Class D-s2,d0' samt '>400 kg/m3,15 mm'

(deklareret på basis af tabelværdier)
Der kunne også stå:
• 'Reaction to fire: Class C-s2,d0' 

(bestemt ved test, AoC 1 hvis imprægneret)
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Plader til bærende formål
Styrke- og stivhedsværdier til beregning af bærende 

konstruktioner kan være enten
• givet som funktion af pladekvaliteten (Technical Class)

(normalt for fx spånplade, OSB, træfiberplader, MDF)
• bestemt ved prøvning 'store emner' af produkt

(normalt for krydsfiner, LVL, cementspånplade)
• for krydsfiner alternativt som funktion af 

produktionskontrolværdier for bøjning
NB: Produktionskontrolværdier for bøjningsstyrke og 

-stivhed kan være givet i datablad, men må ikke bruges!
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Gulv og tag – prøvning 
Prøvning efter EN 12871:2010
• Prøvning på konstruktion med ønsket spændvidde og 

udførelse – en test pr. spændvidde
• Stødlast med 30 kg glaskugle-sæk, der falder fra 

forskellige højder – simulerer personstød
• Punktlast med ståldorn på kritisk sted – typisk ved fer/not  

gulv: ø25 mm; tag: □50 mm eller ø50 mm (2001-udg.)
• Omregning mulig – test skal ikke laves om
• Resultat, stødlast: bestået
• Resultat, punktlast: Fmax,k , Fser,k , Rmean
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Gulv og tag – krav
Danske krav – baseret på forslag i EN 12871 – givet i:
Nationalt anneks (NA) til Eurocode 5, udgave dec. 2011
• afløser NA til EN 13986
• krav formuleret som i EN 12871 - men fejl er rettet
• krav anvender nationale partialkoefficienter og laster
• krav i praksis næsten uændrede 
• nu også krav til kontor, butik mv
• krav forventes at svare til kommende ny EN 12871
• eksisterende produkter kan fortsat CE-mærkes, uden ny 

prøvning eller genberegning
• gamle resultater kan anvendes til eftervisning af nye krav
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Danske krav til bærende gulve 
Karakteristiske punktlaster på bærende undergulve og danske krav til bæreevne og stivhed i 
anvendelsesklasse 1 når bæreevnerne er bestemt med en cirkulær dorn med diameter 25 mm..  

Mindste brudbæreevne 
Fmax,k, N 

Mindste stivhed Rmean, 
N/mm 1) 

Kryds
finer 

OSB/
3 & /4 
Spånp
lade 
P6 & 
P7 

OSB/
2  
Spånp
lade 
P4 & 
P5 

Kryds
finer 

OSB/
3 & /4 
Spånp
lade 
P6 & 
P7 

OSB/
2  
Spånp
lade 
P4 & 
P5 

Lastkategori i henhold til EN 
1991-1-1 og dansk nationalt 
anneks 

Punktl
ast 
Qk, N 

kmod = 
0,8 

kmod = 
0,7 

kmod = 
0,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ψ2 kdef = 

0,8 
kdef = 
1,5 

kdef = 
2,25 

A   Bolig og interne 
adgangsveje 2000 2218 2535 2730 0,2 387 433 483 

B   Kontor og let erhverv 2500 2773 3169 3413 0,2 483 542 604 
C1 Samlingsrum med 
bordopstilling  
C2 Samlingsrum med faste 
siddepladser 

3000 3327 3803 4095 0,5 700 875 1063 

C3-C5 Samlingsrum uden faste 
siddepladser 
D1 Mindre butikker 

4000 4436 5070 5460 0,5 933 1167 1417 

Adgangsveje i kategori B, C og 
D, mindst 4000 4436 5070 5460 0,2 773 2) 867 2) 967 2) 

1) Ved understøtningsafstand L mindre end 600 mm skal Rmean øges med faktoren 600/L 
2) Hvis kravet til lastkategorien er højere skal det højere krav anvendes (kun lastkategori C og D) 
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Gulv og tag – lægningsanvisning
Der skal foreligge en lægningsanvisning med:
• angivelse af hvilke spændvidder en plade kan anvendes til 

i Danmark for relevante lastkategorier og 
anvendelsesklasser 
(skulle i princippet stå i CE-mærket, men det er ikke muligt 
når nationale krav indgår)

• understøtning og fastholdelse (søm, skruer, lim)
• konditionering og fugtforhold ved lægning
• forbandt og overside
• dilatationsfuger
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Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor μ
• Deklareres fra tabelværdier eller måles konkret

(tabelværdier ret usikre)
• μ kan omregnes til vanddampdiffusionsmodstanden Z, 

Z = 0,0054 μ t GPa s m2/kg (når t er i mm)
• To værdier, 'dry cup' og 'wet cup'
• dry cup: lavt fugtniveau (indendørs), dampspærrevirkning 
• wet cup: højt fugtniveau (udendørs), vindspærre
• dampspærre, ideelt: Z > 100 GPa s m2/kg 
• vindspærre, ideelt:  Z < 3 GPa s m2/kg 
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Tre anvendelsesklasser
Pladekvalitet skal svarer til fugtforhold under endelig 

anvendelse af bygning:
• Anv.kl. 1 (tørt): Almindeligt indeklima i opvarmet bygning;

relativ luftfugtighed omkring 50 % og sjældent over 65 %RF
• Anv.kl. 2 (fugtigt): Tagrum, vindspærre, uopvarmet bygning;

relativ luftfugtighed omkring 70% og sjældent over 85 %RF
• Anv.kl. 3 (udendørs): Facadebeklædning, stern;

relativ luftfugtighed ofte over 85 %RF
Det kan deklareres hvilken anvendelsesklasse (Service class) 

en plade er beregnet til, men det fremgår også af 
kvalitetsangivelsen (Technical Class)
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Biologisk holdbarhed
• Træarten skal være egnet til anvendelsesklassen 
• Der er defineret 'brugsklasser' for forskellige træarter
• Brugsklasse ~ anvendelsesklasse 
• Brugsklasse afhænger også af hvilke svampe og insekter 

der er risiko for i landet
• De fleste træarter kan i Danmark bruges i 

anvendelsesklasse 1 og 2
• I anvendelsesklasse 3 kan nåletræ og birketræ bruges i 

produkter af finerer (fx krydsfiner, LVL)
• Holdbarheden kan øges med imprægnering
Brugsklasse efter imprægnering kan deklareres
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Limningskvalitet
• Limningskvaliteten skal modsvarer anvendelsesklassen
• For finerprodukter er der en standard til bestemmelse af 

limningskvaliteten, der kan være klasse 1, 2 eller 3.
Limningskvaliteten kan deklareres, især hvis den er bedre 
end den biologiske holdbarhed før imprægnering

• For spån- og fiberprodukter er der krav til svelning og 
indre vedhæftning efter kogning. 
Limningskvaliteten bestemmes ikke direkte Tr
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Diverse parametre, der kan deklareres 
NPD (no parameter determined) også en mulighed
• Varmeledningstal λ: kan findes i tabel i EN 13986;

bruges ved beregning af U-værdi – lille bidrag fra plade
• Reduktionstal for luftlydtransmission R – beregnes af 

formel i EN 13986; bruges næppe
• Luftlydabsorbtionskoefficient: kan findes i tabel i EN 

13986; bruges næppe
• Mekanisk holdbarhed: kmod og kdef fra Eurocode 5
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Andre egenskaber – ikke i CE-mærkning
Kan være givet som supplerende information i datablad
• Tolerancer: Der er max-værdier i produktstandarderne, 

producenten kan evt. love bedre værdier
• Densitet: Er kun i CE-mærket når Reaktion to fire er 

deklareret ud fra tabelværdi, og da kun som mindsteværdi. 
Er bestemt for alle produkter og bør angives aht. 
lastbestemmelse og bæreevne af søm og skruer

• Lufttæthed: Væsentlig for vindspærre (samt indvendig 
beklædning hvis der ikke anvendes dampspærre)
Finerprodukter er i praksis vindtætte. OSB kan være mere 
åben – også gennem kanter. Norge og Finland har krav til 
vindspærre ~ asfaltimprægneret blød træfiberplade
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Andre egenskaber – Fugtbevægelser
• Træ og træplader ændre dimensioner med fugtindholdet

- udvidelsen pr. pct. afhænger af pladetypen
• Fugtindholdet afhænger af den relative luftfugtighed (RF)
• Træplader kan have lavere fugtindhold end massivt træ

for samme RF
Udvidelse i mm/m ved  
opfugtning fra 

 Leverings- 
fugt-
indhold 

Fugtindhold afhængigt af 
relativ luftfugtighed (RF) 

Udvidelse pr. 
pct. ændring i 
fugtindhold 35 til 50 %RF 35 til 75 %RF 

  35%RF 50%RF 75%RF længde bredde længde  bredde længde  bredde 
Nåletræ  7,5% 10% 15,5% 0,10‰ 1,5-3‰  0,3  5,0 0,8 16,0 
Krydsfiner 8-10 % 7,5 10 15,5 0,15 0,15 0,4 0,4 1,2 1,2 
Spånplade 8-12% 7,5 10 14,5 0,30 0,40 0,8 1,0 2,1 2,8 
Cement-
spånplade 

6-12 % 7,5 10 14,5 0,50 0,50 1,3 1,3 3,5 3,5 

OSB 6-8 % 6,5 9 13 0,20 0,30 0,5 0,8 1,3 2,0 
Træ-
fiberplade 

xx 6,5 9 13 0,30 0,30 0,8 0,8 2,0 2,0 

MDF xx 6,5 9 13 0,40 0,40 1,0 1,0 2,6 2,6 
Oliehærdet 
fiberplade 

xx 6 8 11 0,30 0,30 0,6 0,6 1,5 1,5 

Talværdier publiceres i TRÆ 60
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Andre egenskaber – Fugtbevægelser
• Leveringsfugt ofte lav, ~ 35 %RH
• Samlet udvidelse ved opfugtning fra leveringsfugt til 

endelig anvendelse 
• Husk evt. højere fugtpåvirkning i byggeperiode

Udvidelse i mm/m ved  
opfugtning fra 

 Leverings- 
fugt-
indhold 

Fugtindhold afhængigt af 
relativ luftfugtighed (RF) 

Udvidelse pr. 
pct. ændring i 
fugtindhold 35 til 50 %RF 35 til 75 %RF 

  35%RF 50%RF 75%RF længde bredde længde  bredde længde  bredde 
Nåletræ  7,5% 10% 15,5% 0,10‰ 1,5-3‰  0,3  5,0 0,8 16,0 
Krydsfiner 8-10 % 7,5 10 15,5 0,15 0,15 0,4 0,4 1,2 1,2 
Spånplade 8-12% 7,5 10 14,5 0,30 0,40 0,8 1,0 2,1 2,8 
Cement-
spånplade 

6-12 % 7,5 10 14,5 0,50 0,50 1,3 1,3 3,5 3,5 

OSB 6-8 % 6,5 9 13 0,20 0,30 0,5 0,8 1,3 2,0 
Træ-
fiberplade 

xx 6,5 9 13 0,30 0,30 0,8 0,8 2,0 2,0 

MDF xx 6,5 9 13 0,40 0,40 1,0 1,0 2,6 2,6 
Oliehærdet 
fiberplade 

xx 6 8 11 0,30 0,30 0,6 0,6 1,5 1,5 

Talværdier publiceres i TRÆ 60
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Konditionering
• Minimering af fugtbevægelser efter lægning

kræver konditionering ved RF ~ middel 
under brug i færdig bygning:
- ca. 50 %RF til anv.kl. 1 (tørt)
- ca. 75 %RF til anv.kl. 2 (fugtigt)

• Fugtmåler bedst til at vise om der er opnået ligevægt 
– absolut værdi tvivlsom 

• Fuger mellem plader skal svarer til udvidelse fra 
lægningsfugtindhold til højeste fugtindhold under 
udførelse og brug


