Viking Softwood A/S
Att.: Claus Biehl
Løsningvej 30
8722 Hedensted

2010.02.15
pfy/jlj/ac
Ordre: 349766
Brandteknisk vurdering af beklædningsbrædder
Teknologisk Institut er blevet bedt om at foretage en brandteknisk vurdering af om
udvalgte bræddebeklædningsprofiler fremsendt på e-mail dateret 11. februar 2010
kan klassificeres som klasse 2 beklædning.

Krav til klasse 2 klinkbeklædning.
Densitet min. 400 kg/m3

Egenskab
600 kg/m3
(Sibirisk Lærk)

Opfyldt
Ja

Bagvedliggende hulrum < 25 mm:
Tykkelse, t > 15 mm
27 mm
Ja
Minimumstykkelse, tmin > 9 mm
15 mm1)
Ja
Profilerede overflade < 125% af plane areal
100%
Ja
t < 15 mm på mindre 20% af beklædningens plane areal
0%2)
Ja
Effektiv kontaktflade > 22 mm
25 mm3)
Ja
Konklusion:
Krav til klasse 2 beklædning er opfyldt for det pågældende profil når det bagvedliggende hulrum er < 25 mm.
1)
Målt ved spor på bagsiden.
2)
Målt 25 mm inde fra smalleste kant og til falssiden
3)
Der er krav til brandtekniske effektiv kontaktflade på 22 mm på alle tider af året, hvilket ikke vil
kunne opfyldes med det pågældende profil. Der må forventes en fugtbetinget dimensionsændring på
5 mm henover året for det pågældende profil.

\\dmwclus\dmw_docs\1005529\1280097_349766 - Brandteknisk vurdering af bræddebeklædning Viking softwood feb 2010.doc

1

Krav til klasse 2 klinkbeklædning.
Densitet min. 400 kg/m3

Egenskab
600 kg/m3
(Sibirisk Lærk)

Opfyldt
Ja

Bagvedliggende hulrum < 25 mm:
Tykkelse, t > 15 mm
30 mm
Ja
Minimumstykkelse, tmin > 9 mm
17 mm
Ja
Profilerede overflade < 125% af plane areal
100%
Ja
t < 15 mm på mindre 20% af beklædningens plane areal
0%1)
Ja
Effektiv kontaktflade > 22 mm
25 mm2)
Ja
Konklusion:
Krav til klasse 2 beklædning er opfyldt for det pågældende profil når det bagvedliggende hulrum er < 25 mm.
1)
Målt 25 mm inde fra smalleste kant og til falssiden
2)
Der er krav til brandtekniske effektiv kontaktflade på 22 mm på alle tider af året, hvilket ikke vil
kunne opfyldes med det pågældende profil. Der må forventes en fugtbetinget dimensionsændring på
5 mm henover året for det pågældende profil.

Forudsætninger:
Forbindelsesmidlernes fastgørelsesafstand ≤ 1000 mm.
Referencer:
Viden om træ: Træfacader og brandkrav, http://vot.teknologisk.dk/9466 ,
Teknologisk Institut
Brandværn 3/01: Klasse 2 beklædning af brædder, Brandværn nr. 3, 2001
Brandværn 7/97: Brandtekniske krav til ydervægge, Brandværn nr. 9, 1997
Træ 55: Træfacader, Træinformation, 2008
Med venlig hilsen
Teknologisk Institut, Træ og Tekstil
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