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BRANDSIKRING OG ISOLERINGSMATERERLER
Brandteknisk egenskaber:

Reaction to fire – Hvordan bidrager et 
isoleringsmateriale til en brand. Undersøges på 
materiale niveau eller på produktniveau 

Resistance to fire – isoleringsmaterialernes 
brandmodstandsevne, i dette tilfælde 
isoleringsmaterialernes brandmodstandsevne 
bidrag, når isoleringen indgår i en sammensat 
bygningsdel. (det ser vi ikke på i dag) 

Brandspredning på facaden – ”fuldskala brandtest” 
som undersøger brandspredning på en facade 
med et facadesystem. Typisk et system bestående 
af isolering, montagesystem og  en regnskærm
eller et afsluttende pudssystem ”Render”
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KLASSIFIKATIONSSYSTEMET 
Eksempelsamling om brandsikring af 
byggeri skelner mellem 3 vigtige 
begreber:

• Reaktion på brandegenskaber
• Brandbeskyttelsesevne
• Brandmodstandsevne

+ undersøgelse af hvordan en facade 
brænder, facadebrandtest. 

Beklædning – brandbeskyttelsesevne og 
reaktion på brand egenskaber 

Isolering – reaktion på brand egenskaber

Stolper, brandmodstandsevne 



HVAD ER ET ISOLERINGSMATERIALE? 
 I Eksempelsamling om brandsikring af byggeri stilles følgende krav til isoleringsmaterialer: 
 Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en 

densitet, som er mindre end 300 kg/m³
 Hvis isoleringsmaterialet ikke er et homogent materiale, men lagdelt, da skal der forelægge 

brandteknisk dokumentation for alle væsentlige lag som indgår
 Alle isoleringsmaterialer, herunder også sandwichpaneler og andet, betragtes som uden 

brandteknisk dokumentation – og skal derfor håndteres efter reglerne for materialer ringere 
end materiale klasse D-s2,d2 – hvis der ikke foreligger dokumentation for alle væsentlige lag. 

 Ved sandwichpaneler/kompositter skal der være dokumentation for både kernematerialet og 
for ”skallen” 

 Pas på med lagdelte bygningsdele som anvendes til isolering, som eksempelvis 
sandwichpaneler- Deres klassifikation er normalt ikke fyldest gørende, da de kun er 
brandtestet uden på den færdige overflade og ikke fortæller noget om kernematerialets 
egenskaber. 



BRANDBESKYTTELSE AF ISOLERING
For isoleringsmaterialer der er ringere end materiale klasse D-s2,d2 (træ) gælder følgende jf. 
Eksempelsamlingen:

Bygninger under 9,6 m Bygninger mellem 9,6 m – 22 m

Det er ikke helt sikkert hvilke krav der stilles 
over 22 m, forvent krav om ubrandbar
isolering 



BRANDBESKYTTELSE AF ISOLERING 
Traditionelle løsninger til brandbeskyttelse efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri . 

• Generelt kan isolering der brænder dårligere end træ (D-s2,s2) indbygges i hule mure og oven på etageadskillelser
• I lavere bygninger kan isoleringen beskyttes bag en beklædning klasse K1 10 B-s1,d0, men glem aldrig at en beklædning der 

skal beskytte et isoleringsmateriale prøves som et system. Ved at teste som et system af en specifik beklædning og en 
specifik type isolering, bestemmes brandbeskyttelsesevnen 1-1.  

• Eksempelsamling om brandsikring af byggeri er ikke glad for kombinationen brandbar isolering og bærende bygningsdele af 
træ. Brandbar isolering kan derfor ikke anvendes i bygninger med mere end 2 etager, så pas på ved renovering af ældre 
bygninger.
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T.h. et eksempel på et system bestående af 
teglskaller på med bagvedliggende 
isolering af typen PIR. Teglskallerne er 
klassificeret K1 10 B-s1,d0
Klassifikationen K1 10 opnås fordi det ved 
ovnkammer test er vist at teglskallerne kan 
beskytte isoleringen i de nødvendige 10 
min. (standard brand)
Klassifikationen B-s1,d0 er opnået da tegl 
er klassificeret som ubrændbart- og derfor 
er bedre end B-s1,d0. 



Byggematerialers reaktion på brand egenskaber undersøges normalt ved små- og mellemskala brandtest i ”SBI” testen og ved 
small flame testen. Ved disse brandtest kan der klassificeres efter et fælles europæiske system – Eksempelvis D-s2,d2, B-s1,d0, 
C-s3,d0 …………  Disse brandtest er designet til kun at vise materialernes bidrag, meget tidligt i brandforløbet.

Reaction to fire

I SBIen er prøveemnet formet som en 
indadgående hjørne med 2 sider. En 
side på 1 m2 og en side på 0,5 m2.

Det som prøves er det som kan 
klassificeres. En klassifikation  - som 
eksempelvis B-s1,d0 - har et 
anvendelsesområde som er bestemt af 
hvordan det er testet og monteret 
under testen. 

Anvendelsesområdet skal fremgå at 
det aktuelle produkts 
klassifikationsrapport. 

Small flame test

SBI Single Burning Item



PANELER, ANVENDT SOM YDERVÆGGE 
Sandwichpaneler med forskellige kerner

• Sandwichpaneler med kerne af stenuld (A1 materiale) 
lever som udgangspunkt op til alle materialekrav – men 
har ikke nødvendigvis en brandmodstandsevne som 
bygningsdel klasse EI-60 eller EI-30. For at imødekomme 
disse krav stilles der op til panelet og til de bygningsdele 
der bære dem/støtter dem.  

• Der er meget få fællestræk inden for isolering –
producentens recept/sammensætning giver det endelige 
resultat, som kan svinge meget fra produkt til produkt. 

• Kernematerialet kan også være EPS, PIR, PUR og andet –
men hvad kan disse sandwichpaneler? Husk at 
brandmodstandsevne og materialernes brandmæssige 
egenskaber ikke nødvendigvis har noget med hinanden at 
gøre. 

• Blot fordi et sandwichpanel ikke falder inden for 
rammerne af Eksempelsamling om brandsikring af 
byggeri betyder ikke nødvendigvis at det ikke kan 
anvendes. 

Eksempler på Sandwichpaneler.
Øverst et panel fra Paroc med en kerne af stenuld. Nederst et 
panel fra Kingspan med kerne af deres QuadCore

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuwoqMibHXAhUJYVAKHeHaB5sQjRwIBw&url=http://www.paroc.dk/loesninger/sandwichelementer/planlaegningsinstruktioner/brandsikre-losninger&psig=AOvVaw3_ghprvI3AmQguqoTnyRBS&ust=1510302413391553


Anvendelse af facadesystemer brandprøvet efter SP Fire 105 er udvidet, fra enfamiliehuse til også at omfatte ILK 1-5
Brandprøven er en facadetest, hvor facaden påvirkes med en brand i et ”rum” med et vindue i facaden. Flammer fra en brand i 
40 liter heptan.

Facadebrand – testet så tæt på ”rigtig” 
brand som muligt

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0uDln7XPAhXIJJoKHfJEAwgQjRwIBw&url=http://www.building-supply.dk/announcement/view/24378/alfix_er_godkendt_til_eps_80f_facadeisolering&bvm=bv.134052249,d.bGs&psig=AFQjCNEdYOZ7DY07MimJz0OHIPO2JsU8Fg&ust=1475261487487220


GRENFELL TRAGEDIEN

24-01-2018 https://kendoc911.wordpress.com/911-comparisons/examples-of-building-fires/grenfellfire6

https://kendoc911.wordpress.com/911-comparisons/examples-of-building-fires/grenfellfire7/


GRENFELL TRAGEDIEN
Bygningens facade var efterisoleret og den var forskønnet 
med en regnskærm af lette plader.

Facadeopbygning:
• ACM-panel, aluminium plade på begge sider af en kerne 

med brandhæmmet materiale
• Ventileret hulrum
• PIR isolering –klassifikation Class 0 efter BS 476 (national 

klassifikation)

24-01-2018 Kilder: Ing.dk og https://www.celotex.co.uk/products/fr5000



GRENFELL TRAGEDIEN
ACM-panelerne leveres normal
i 3 kategorier med forskellige kernematerialer. 
Kernematerialets egenskaber bestemmer 
pladernes samlede brandtekniske egenskaber.

Sidebemærkning: 
På det danske marked findes ACM plader der 
kan klassificeres som et klasse A materiale efter 
det danske klassifikationssystem. Kernen i disse 
plader kan leve op til brandkravet. 
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Bygning i Shieldfield beklædt med Reynobond PE
http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/newcastle-block-student-
flats-same-13230420 og https://vink.dk/da-dk/plastprodukter/byggeri-
konstruktion/reynobond-facadeplader

http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/newcastle-block-student-flats-same-13230420


GRENFELL TRAGEDIEN
Krav til facaders reaktion på brandegenskaber i England:

• Metode 1 - facadesystemets brandtekniske egenskaber 
være undersøgt ved en fuldskala brandtest

eller

• Metode 2 - facaden skal opbygges af byggematerialer der 
hver især er brandprøvet/hentet fra liste af på forhånd 
godkendte materialer, og der stilles krav til at der 
indbygges brandstop i facadens ventilerede hulrum. Ingen 
krav om systemtest. 

Bemærk at vi i Danmark kan bruge metode 1 ved bygninger i 
mere end 1 etage. Normalt benyttes metode 2 – dog uden 
krav til brandstop.  
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GRENFELL TRAGEDIEN
Facaden på Grenfell var ikke brandprøvet efter metode 1 som 
et system i en fuldskala brandtest.  

Facaden var bygget op efter metode 2, som foreskriver 
• at isoleringsmaterialet skal være ”limited combustibility” 

• at det ventilerede hulrum skulle opdeles med brandstop.

• At facadepladen skal klassificeret class 0 (nationalt 
system) eller B-s3,d0 (det europæiske system)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/441669/BR_PDF_AD_B2_2013.pdf
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GRENFELL TRAGEDIEN
Ved andre brande rundt omkring i verden har der været problemer med tilsvarende facader. I England er problemet 
tilstrækkeligt stort til at regeringen har sat en meget stor undersøgelse i værk. Undersøgelserne omfatter 7 fuldskala 
brandforsøg med 7 forskellige facadeopbygninger, alle med ACM palener på et bagvedliggende isoleringsmateriale.
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Læs mere på:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643281/Update_and_consolidated_advice_for_building_owner
s_following_large-scale_testing.pdf



GRENFELL TRAGEDIEN
Vi kan lærer meget af undersøgelserne efter Grenfell
Tragedien

Hvis vi bygger facaden op at delelementer, så er det 
afgørende vigtigt at vide hvordan delelementerne opfører sig i 
en sammenhæng.

Hvis man følger Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 
kan facader bygges op af delelementer, eksempelvis kan en 
regnskærm af materiale klasse B-s1,d0 monteres uden på en 
beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 eller en beklædning klasse K1
10 D-s1,d2 

Kravene fortæller ikke noget om hvilke byggematerialer man 
ønsker at sammenbygge eller om de har været brandprøvet 
sammen. Derfor skal I udfordre leverandørerne. Hvis de ikke 
ved det, så find nogen som gør

Ovenstående viser test 5 i serien af fuldskala brandforsøg. 
Facaden er bygget op med ACM-paneler i bedste kategori på 
et underlag af PIR isolering. PIR vil være at betragte som 
brandbar isolering efter Eksempelsamling om brandsikring af 
byggeri. Systemet bestod .   
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FACADE BRANDE

• Selv om de facade brandtest der anvendes i dag ikke er 
direkte sammenlignelige med en ”rigtig” brand, så 
fortæller de mere om hvordan facaden reagere under en 
”rigtig” brand end hvis de dele er indgår i facaden er 
brandtestet og klassificeret som eksempelvis B-s1,d0.  

• Facadetest ser ikke på røgproduktion og målet ikke på 
hvilken effekt der afgives under brand. 

• For at kunne opnå klassifikation efter en facadetest, 
evakueres  der på omfanget af skader og på om branden 
har spredt sig på overfladen. 

24-01-2018

Eksempler på ETICS fra WEBER 
Baserer systemet sig udelukkende på 
ubrandbare materialer, imødekommes alle 
stillede brandkrav. Baserer systemet sig på et 
varmeisolerende lag af brandbar isolering, skal 
systemet godkendes samlet- testet efter en 
facade test

T.h et eksempl på facadesystem  fra 
Kingspan
System bestående af ACM plader, ventileret 
hulrum med indbyggede brandstop og 
isolering. Systemet er brandprøvet ved en 
facadetest og kan anvendes frit i UK.
https://www.kingspan.com/gb/en-
gb/products/insulation/kingspan-insight/bs-
8414-test-results



INDVENDIG ISOLERING 
Hvis Eksempelsamling om brandsikring følges 
direkte, så skal alle isoleringsmaterialer som er 
ringerene end materiale klasse B-s1,d0 
afdækkes bagved en beklædning klasse k1 10 B-
s1,d0 eller bagved en bygningsdel klasse EI 30.

Men, hvis indvendige overflader af træ, 
beklædning klasse K1 10 D-s2,d2, accepteres –
så burde det også være muligt at anvende en 
indvendig isolering som imødekommer samme 
klassifikation. To materialer med klassifikationen 
D-s2,d2 har sammenlignelig egenskaber, uanset 
materiale type. 
I boliger er kravet til indvendige vægge normalt, 
at de indvendige overflader skal udføres som en 
beklædning klasse K1 10 D-s2,d2.  
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Ovenstående princip, som vist i TRÆ 71, 
som burde kunne overføres på indvendig 
isolering 



HVAD FORTÆLLER PRODUKTBLADE OM BRAND

Beskrivelse af reaction to fire:
De skriver at produktet er i mulitlayer vacuum
metalises film og at kernen er ubrændbar. 

Hvordan brander der samlede produkt?  
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HVAD FORTÆLLER PRODUKTBLADE OM BRAND

Beskrivelse af reaction to fire:
Systemet består af 3 mm MgO plade af materiale klasse 
A1, foran 10 mm Aerogel isolering af materiale klasse C-
s1,d0. 

3 mm MgO plade kan ikke beskytte det bagvedliggende 
isolering. Hvis principperne i Eksempelsamling om 
brandsikring af byggeri følges, kan isoleringssystemet kun 
anvendes som supplerende materiale uden på en 
beklædning klasse K1 10 D-s2,d2, da C-s1,d0 er bedre end 
D-s2,d2. 

24-01-2018



HVAD FORTÆLLER PRODUKTBLADE OM BRAND

Interessant klassifikation?  
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HVAD FORTÆLLER PRODUKTBLADE OM BRAND
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TAK FOR I DAG 
Spørgsmål ?
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