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Euroklasser til kledning for ulike typer 
bygg

Byggverk Risikoklasse Antall 
etasjer

Brannklasse Euroclasse 
(fasade)

Kontor 2 2 1 (liten) D-s3,d0

Kontor 2 ≥ 5 3 (stor) B-s3,d0

Skole 3 4 2 (middels) B-s3,d0



Tre uten brannbeskyttelsesmiddel

• Alle treslag

• Tre med trebeskyttelsesmidler (“grønn last”)

• Modifisert tre (f.eks. Accoya, Kebony, termotre)

Overflatebehandlet tre (“vanlige” midler)

• Malt, beiset eller oljet tre

Tre med brannebeskyttelsesmidler

• Overflatebehandling (“branmaling/-lakk”)

• Impregnering

D (Euroklasse)
S2 eller 3 (røyk produksjon)
d0 (brennende dråper)

B (Euroklasse)
s1 (røykproduksjon)
d0 (brennende dråper)

Materialets egenskaper ved 
brannpåvirkning 



Brannmaling



Saltutslag



Tørr innendørs Alle bruksområder inne og 
værbeskyttede ute

Ubeskyttet ute

Type kjemikalie Uorganiske salter Fuktreistente kjemiklaier Fikserte kjemikaler

Eksempel Ammoniumforsat Borsyre, guanylurea fosfat Melaminfosfat

Impregneringsmidler
(bruk uten «vanlig» overflatebehandling)



2012

2017

2006



DRF class Intended use Hygroscopic properties Rection-to-fire 
performance after 
weathering

Interior
dry applications

Interior
humid applications

Moisture content < 28%
Minimum visible salt at the surface
No exudation of liquid

Exterior applications Moisture content < 28%
Minimum visible salt at the surface
No exudation of liquid

Maintained reaction to fire 
performance after 
- accelerated weathering
- natural weaterhing

NS-EN 16755:2017





Brannscenarier



• Første etasje med et ikke-brennbart fasademateriale
• Felt med ikke-brennbare materialer i trefasaden
• Sprinkling i rom
• Sprinkling av fasaden
• Fire stops bak trekledning
• Røykvarsler
• Brannvarsel ved hjelp av fasadekameraer
• Avstand til andre bygg

Eksempler på arkitektoniske tiltak 
for å unngå Euroklasse B



• Gyldene tider for trearkitektur
• Tettere og høyere urban arkitektur
• Økt bruk av tre i urbane strøk forutsetter gode 

løsninger innen brannbeskyttelse
• Behov for kunnskapsformidling
• CEN/TS 15912.2012: ble NS-EN 16755:2017

=> vil øke bevisstheten J

Oppsummering



• Brannmaling trenger vedlikehold
=> kostnader L

• De fleste brannbeskyttelsesmidler påført ved impregering er 
hygroskopiske
=> estetiske og tekniske problemer L

• Vanlig maling (“ordinary paints”)
=> reduserer hygroskopisitet J

• Maling trenger vedlikehold
=> kostnader L

• Brannbeskyttelsesmidler som ikke trenger vanlig maling for å 
oppnå DRF EXT
=> koster mer enn de saltbaserte L
=> fasaden kan ikke males L

Oppsummering



Takk for oppmerksomheten

&

besøk denne siden…



http://www.nordbt.se


