
Magnesiumoxid-plader
Vindtæt afdækning i lette facader

Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS



Typisk facadeopbygning



Produktnavne på vindspærrer af

MgO-plader

 Power Board – stadig på markedet

 Megapan – trukket tilbage

 Magrock – ikke undersøgt

 Sto Ecoboard – ikke undersøgt

 M.fl.

 De fleste er produceret i Kina og CE-mærket

 CE = China Export ?



Hvad taler vi om i arealer

 Første leverancer i 2010

 Hurtigt stigende markedsandel på grund af pris

 Levering i 2014 – måske 50.000 kvm om måneden

 Samlet facadeareal måske 1 mill. kvm



Brand

 8 mm plade opfylder krav til klasse 1

 Det er kravet i lette facader over 1 etage.



Problemer

 Suger fugt fra ventilationsluften bag regnskærm

 Opfugtning af afstandslister og regnskærm

 Opfugtning af konstruktion

 Korrosion af skruer, inddækninger, beslag mv.

 Misfarvning af regnskærm

 Vand ind ad vinduer eller nedad ruder

 Skimmelvækst på konstruktionstræ



Anvendt af alle

 Element-producenter

 Box-modul producenter

 Facadeentreprenører

 Foreskrevet af rådgivere

 Accepteret af rådgivere som konvertering



Fugtmåling i afstandsliste



Måling i konstruktionstræ



Hvad er skimmelrisikoen

 Opfugtning af konstruktionstræ og overførsel af salte

 Mest i den kolde periode fra oktober til marts

 Hvis det tørrer hurtigt nok ud om foråret sker der måske ikke noget

 Kan det påvirke indeklimaet ?



MgO –pladers sammensætning

 Magnesiumoxid og magnesiumklorid danner bindemiddel sammen med vand.

 Overskud af magnesiumklorid, som er en salt, gør dem fugtsugende og 

korrosive

 Nogenlunde samme sammensætning af de fleste undersøgte plader
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Megapan fra NPI

 MgO –plade trukket tilbage i februar

 Første tilbagetrækning fra nogle sager i slutningen af november 2014



Hvorfor ikke problemer alle steder

 Forskel i pladernes kemiske sammensætning ?

 Tykkelse af plader ? 12 mm giver mindre problemer end 8 mm

 Udluftning ??

 Dampspærrens tæthed ??

 Montering ?

 Udtørring om sommeren så der er plads til vinterens opfugtning



Standardisering

 Skal de CE-mærkes efter EN12467 eller ETAG 018 

 Hvad siger Ydeevnedeklarationen.



Ydeevnedeklaration 



EN 12467



5.2.2 Cat~OJY A 

Sheets W1ich <re intended for applic:ations W1ere they may be subjected to heat, high moisture and se.iere 
frost. 

5.2.3 Cat~OJY B 

Sheets W1ich are irtended for appli c:ations W1ere they may be sul:jected to heat, m cisture and occæional 
frost, e .g. W1ere they <re e~her protected from or not sUbjected to severe 'J\eatheri ng cond tions. 

5.2.4 Cat~OJY C 

Sheets W1ich <re intended for irternal applications, Vlhere they may be subjected to heat and mcisture, but 
not to frost . 

5.2.5 Cat~OJY D 

Sheets for ri gid underlayer applications. 



Ny plade – hvordan vurderer vi den



Er det portlandcement eller MgO-

cement



Engelsk Brochure for 

Promat Mastershield



Produkt Leverandør Undersøgt Bemærkninger

Power Board M Power Board International 

LtD

Hong Kong

Flere sager 

undersøgt

Også solgt gennem projektsælgere

www.power-board.info

Megapan og

NPI MgO Board

Nordisk Pladeindustri, NPI Flere sager 

undersøgt

Også Megapan Int. GmbH

www.megapan.org

Magrock Scandic Rock OÜ Ikke undersøgt www.magrock.eu

Sto Ecoboard Sto Danmark ApS Ikke undersøgt www.stodanmark.dk

Windcore Board Honeycore AB Ikke undersøgt www.honeycore.se

Skanboard M Skandan Trä AB Ikke undersøgt www.skanboard.se

Promat Mastershield Promat og Ivarsson Ikke undersøgt www.promat.nu

Liste over kendte produkter fremstillet på basis af Magnesiumoxid:



Alternativer

 Fibercementplader

 Kalciumsilikatplader med overfladeimprægnering

 Cementspånplader

 Gipsplader uden karton



Navn Materialetype Leverandør Bemærkninger

Cembrit Windstopper Extreme Fibercement med cellulosefibre Cembrit A/S Baseret på Portland Cement

Cembrit Windstopper Classic Fibercement med cellulosefibre Baseret på Portland Cement

Cembrit Windstopper Ligth Fibercement med cellulosefibre Baseret på Portland Cement

Windpanel Standard Kalcium silikat Ivarsson a/s

Windpanel Premium Kalcium Silikat Ivarsson a/s Hydrofoberet overflade

Ivarit Mastershield Cement Bound Matrix, CBM Ivarsson a/s Er alligevel en MgO-plade i dansk version

Conchip cementspånplade Ivarsson a/s

Duripanel cementspånplade

Fermacell Powerpanel HD Cementbunden, glasfiberforstærket og 

lette tilslag

Fermacell Scandinavia

Promat Master Shield Cement Bound Matrix, CBM Promat Danmark Promat International NV, 

Belgien,www.promat.nu

Måske MgO i nogle versioner

Glasroc H Storm Glasfiberarmeret gipsplade Gyproc A/S Uden karton

www.gyproc.dk

Gyproc GU 9 Imprægneret gipskartonplade Gyproc A/S www.gyproc.dk

Gyproc GFUE 15 PROTECT Imprægneret brandgipsplade Gyproc A/S www.gyproc.dk

Aquapanel Outdoor type QO Fiberarmeret cementbaseret plade Knauf Danogips A/S Uden karton

www.knaufdanogips.dk

Clima Board type EH-3 Imprægneret gipskartonplade Knauf Danogips A/S www.knaufdanogips.dk

Clima Secura Board EF-3 Imprægneret brandgipsplade Knauf Danogips A/S www.knaufdanogips.dk

Amroc Vindtæt Cementspånplade HBC A/S www.hbc-as.dk

Vindtætte plader uden magnesiumoxid



Udbedring

 Udbedrer de sig selv ?

 Imprægnering eller overfladebehandling med bevarelse af lav modstand

 Udskiftning

 Tørrer de ud i foråret

 Hvad med fastgørelser og korrosion



Udbedring

 Udskiftning i færdigt byggeri – 1000 – 3000 kr./kvm

 Kan de overfladebehandles ?

 Hvis der ikke er monteret regnskærm bør de udskiftes inden opsætning af 

regnskærm



Fugtsimulering
 Mgo1: 8 mm  mgo-plade uafdækket

 Mgo2: 8 mm mgo-plade afdækket med 8 mm fibercement

 Mgo3: 8 mm mgo-plade afdækket med dug med Z=1

 Mgo4: 8 mm mgo-plade afdækket med dug med Z=25



Hvordan kunne det gå så galt

 Opfylder alle gængse krav til brand, diffusion, styrke mv.

 Prisen var god og vægten lav

 Ingen har kigget på saltene.

 Hvor var kemikerne henne ?

 Skulle standardiseringen og CE-mærkningen ikke have afsløret problemet.



MgO-plader og kemi

Peter Svane

Overfladeteknik ApS

www.overflade.dk



Prøve til vandabsorption



Fugtoptagelse ved 93 %RF
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XRF-analyse af plader

Mg Si S Cl K Ca Ti Mn Fe Zn

L1a 171616 16691 640 99511 8284 6535 571 126 762 12

L2a 196667 23952 501 97324 9339 5561 539 108 822 6

L3a 213176 18557 427 103152 10916 4701 437 112 818 9

L4a 134419 4104 7461 192113 941 575 11726 47

L5a 232341 11051 463 99862 6838 6426 370 92 856 9

B-001a 249635 42633 5109 98870 3235 6154 516 149 1199 87

B-002a 248295 44645 5017 97271 3164 6035 545 159 2194 8
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Sorel cement (opfundet 1867)

Sorel cement. In the literature [1,2,3] there are several 
setting reactions presented. The two most prominent 
are the formation of a 5-phase hydrated magnesium 
oxychloride product (5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O) and a 3-
phase hydrated magnesium oxychloride product 
(3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O) made by the following 
reactions:
5 MgO + 1 MgCl2 + 13 H2O → 5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O 
(5-phase)
and
3 MgO + 1 MgCl2 + 11 H2O → 3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O 
(3-phase).

Fra: Ring & Ping, Univ. of Utah (2006?)



Mg/Cl (litt.)

• 5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O

• Molforhold

Mg/Cl = 3/1 

• Masseforhold

Mg/Cl = 72/35 ≈ 2,0

• 3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O

• Molforhold

Mg/Cl = 2/1 = 

• Masseforhold

Mg/Cl = 48/35 ≈ 1,4



Mg/Cl (MgO-plader)

• 1,7

• 2,0 

• 2,1 

• 2,3 

• 2,5 

• 2,6

• Stemmer ikke med  
litteraturen (1,4-2,0)

????



Fra: 
”Grecian Magnesite”
(2000)



Thorpe’s Dictionary (1946)



Overvejelser

• Nogle MgO-plader 
suger fugt

• MgO-plader bliver 
”beduggede” ved        
93 %RF

• Duggen forsvinder ved 
lavere RF

• Beslag korroderer

• Findes der MgO-plader 
som ikke suger fugt?

• Hvad sker der ved RF 
under 93 % ?

• Kan duggen holdes 
borte?

• Kan korrosion undgås?



Lokalisering og registrering af 
byggerier hvor der er anvendt 
fugtsugende vindspærreplader.

Bunch Bygningsfysik ApS

Vedbæk – 15-04-2015

Per Bo Larsen



 Baggrund

 Lokalisering af byggerier hvor pladerne er anvendt

 Prøveudtagning og systematisering af de indsamlede data

 Hvilke symptomer skal man være opmærksom på

 Hvad er det for skader / problemer vi ser

 Opfølgning på en af de første målinger

 Status og hvordan kommer vi videre

 Artikler



Baggrund:

Bunch Bygningsfysik stiftede bekendtskab med problemet i 

november måned 2014, hvor vi blev kontaktet af en entreprenør 

som, på flere byggerier, havde oplevet nogle uregelmæssigheder 

og problemer med opfugtning af vindspærrepladen.

I forlængelse heraf har blev der fortaget en række undersøgelse 

og sagen blev diskuteret med relevante parter i byggebranchen.

Det blev besluttet af offentliggøre iagttagelserne via en artikel i 

BYG-TEK den 6. marts 2015.



Lokalisering:

Byggeskadefonden har iværksat en større undersøgelse 

med henblik på at afgrænse hvilke pladeprodukter der 

har de uheldige egenskaber i form af fugtsugning fra 

ventilationsluften bag regnskærmen.

Bunch Bygningsfysik har fået til opgave at besigtige og 

foretage undersøgelser og udtage prøver på udvalgte 

byggerier for byggeskadefonden. 



Database til registrering af byggerierne hvor der er udtaget 
prøver.



Som en del af behandlingen af de udvalget sager, registreres hvordan Mgo
pladerne er indbygget og hvad der omgiver pladerne. 
Eksempler: Facadebeklædningens åbenhed, ventilationsforhold, facadens 
orientering, facadebeklædningens ophængningssystem m.m.



 Misfarvning af fundamenter

 Vandindtrængen omkring vinduer / døre

 Misfarvning / korrosion af inddækninger

 Tegn på korrosion på befæstigelsesmidler

 Aftegninger på facadebeklædningen udfor 

afstandslisterne eller befæstigelserne

 Opfugtning af afstandslisterne

Mulige symptomer på problemer:



Aftegninger på fundament

Årsagen til at fundamentet er opfugtet meget uensartet, skyldes at der i bundprofilet 

optræder nogle forhøjninger (opbuk) som gør at vandet fra facaden ikke fordeles ligeligt. 



Kraftig opfugtning af afstandslisterne.

I november til februar måned har vi registreret at afstandslister monteret uden på 

vindspærre af MgO plader er blevet kraftigt opfugtet. 



Kraftig opfugtning af afstandslisterne.

I november og december måned har vi registreret at afstandsliste monteret uden på 

vindspærre af MgO plader er blevet kraftigt opfugtet. 



Stolpe bag vindspærren opfugtet ca. 5 cm ind i konstruktionen



Registrering / prøveudtagning.



Vandmættet plade og dråber på overfladen.



Vandmættet plade og dråber på overfladen.



Kraftig opfugtning af MgO pladerne.
Forskel i udseende på pladerne fra tør til vandmættet tilstand.



Der er stor forskel på MgO pladernes udseende.



Facadepuds på plade med bagvedliggende ventileret hulrum.
MgO vindspærrepladerne har forårsaget en opfugtning af 
afstandslisterne og klammerne som pudsepladen er monteret med er 
angrebet af rust.



Misfarvning af ruderne



Vand trængt ind ved overkarmen på vinduerne og samlet sig 
i bundkarmen.



Beslag angrebet.



Facadebeklædnings ophæng angrebet.



Facadebeklædnings ophæng angrebet.



Forzinkningen er stort set væk.



Alu-inddækninger omkring vinduer og døre er misfarvede



Opfølgning i marts måned 5 uger efter den forrige registrering.

Vi kunne konstatere at der var sket en udtørring på både afstandslister og MgO pladen



Relativ fugtighed i udeklime



Luftfugtighed i % for november måned 2014 
København og Nordsjælland



Luftfugtighed i % for januar måned 2015
København og Nordsjælland



Luftfugtighed i % for marts måned 2015
København og Nordsjælland



Status:

Hvad ved vi:

• En del af de Magnesiumoxid / Magnesiumklorid holdige plader suger fugt fra 

ventilationsluften bag klimaskærmen

• Trædele som er i direkte forbindelse med MgO pladerne opfugtes

• Metaldele som er monteret i forbindelse med MgO plader synes at korrodere

Hvad tror vi, at vi ved:

• Fugtoptagelse er begrænset til en periode på ca. 4 måneder november – februar hvor den 

relative fugtighed i gennemsnit ligger på 90 % +

• Pladerne tørrer ud i foråret

• Pladerne indeholder stoffer som er aggressive over for metaller 

Hvad ved vi, at vi ikke ved:

• Udbedrer pladerne sig selv?

• Kan man løse problemet ved behandling med fx en diffusionsåben primer?

• Kan man monterer en plade uden på (Z-værdi < 3 for begge pladelag) og standse opfugtningen?

• Bevarer pladerne deres styrke- og brandmæssige egenskaber hvis saltene over tid udvaskes?



• Behov for flere undersøgelser (kemi)

• Undersøge absorption ved lavere RF %

• Registrering og statistik på konditioner for anvendelse

• Udbedringsforsøg

• Iværksætte udarbejdelsen af et klassifikationssystem 

(svarende til DUKO) som guide til valg af den rette vindspærre 

set i forhold valg af klimaskærm.

Hvordan kommer vi videre?

De igangsatte undersøgelser forventes at varer et par måneder og skal danne 

grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan for håndtering af sagerne.



Artikel

Fra BYG-TEK

Nr. 3 – 7. april 2015



Debat

Byggeskadefondens

Hjemmeside


