
KNOW-HOW 

Indførelsen af CE-mærkning og de nye brandklasser for tekniske 
isoleringsmaterialer muliggør en mere realistisk evaluering af de 
forskellige produkts brandopførsel. Med brandklassificeringen BL-s1,d0 
Armacells Armaflex Ultima har en meget lav røgtæthed og yder således et 
væsentligt bidrag til det brandtekniske sikkerhedsniveau i bygninger.

Lav røgtæthed i 
tilfælde af brand

Ny sikkerhe-
dsstandard 
for teknisk 
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BRANDULYKKER  
ER RØGULYKKER 
Når branden bryder ud, har folk i reglen kun 3 minutter til at slippe væk. 
Røg breder sig ekstremt hurtigt og blokerer flugtruter og nødudgange. 
Så tekniske isoleringsmaterialer med lav røgudvikling yder et betydeligt 
bidrag til folks sikkerhed i bygninger.

OI gennemsnit dør der 
hver dag  11 men-
nesker i ildebrande i 
EU. Det vil sige om-
kring 4.000 dødsfald 
om året blandt de 505 
millioner indbyggere i 
de 28 EU-lande. Over 
halvdelen af brandene 
forekommer i bygnin-
ger eller køretøjer, og 
90 % af dødsulykkerne 
skyldes disse brande.
Men kun få bliver ofre 

Gang på gang er 
brand i bygninger 

skyld i alvorlige 
ulykker og døds-

fald. I gennem-
snit dør der hver 

dag  11 men-
nesker i EU som 

følge af brand.

                  Oversigt 

Byggeprodukters røgudvikling er en vigtig faktor 
for at opnå det primære mål for brandbeskyttelse 
(at redde mennesker og dyr og muliggøre effektiv 
brandbekæmpelse). Mens tekniske isoleringsma-
terialer tidligere hovedsagelig blev bedømt på basis 
af deres flammemodstand, er de kriterier, der 
anvendes i den europæiske SBI test, meget mere 
komplekse og muliggør en mere realistisk bedøm-
melse af brandudviklingen. 

Armaflex Ultima er det første tekniske isolerings-
materiale med en ekstremt lav røgudviklingen. I 
sammenligning med konventionelle elastomere 
produkter udvikler Armaflex Ultima 10 gange 
mindre røg.2 /



for flammerne, flertallet 
- 95 % af brandofrene! 
- bukker under for følgerne 
af en røgforgiftning. Når der 
udbryder brand, er det 
afgørende, at brand-
bekæmperne og de, der er 
fanget, hurtigt finder 
flugtruter, og dette er kun 
muligt ved minimal røgud-
vikling.

Brande har også katastro-
fale konsekvenser for indus-
trien: ifølge forsikringssel-
skaberne forårsager hver 
tredje brand skade på 
ejendom for mere end 
500.000 euro. Alt i alt for-
volder ildebrande hvert år 
skade på ejendom for 126 
milliarder euro i Europa. 
Også her forårsager røggas-
ser mere skade end flam-
merne. Den sekundære 
skade som følge af sod og 
korrosive gasser tegner sig 
for  over 50 % af de samlede 
omkostninger ved en større 
brand. 

For ikke at nævne opfølgn-
ingsomkostningerne på 
grund af produktionens 
nedetid. At undgå skade på 
grund af sod og røg på 

anlæg og udstyr er ikke 
sædvanligvis et erklæret 
mål for beskyttelse i indus-
tribygninger.

Lav brandbelastning  
med teknisk isolering
For at begrænse den has-
tighed, hvormed ilden 
breder sig, er det i reglen 
forbudt at bruge brændbare 
byggeprodukter i bygninger. 
Men det er ikke muligt helt 
at undvære plasticmateri-
aler, såsom kabler eller 
syntetiske isoleringsmateri-
aler. Imidlertid er brænd-
bare byggematerialers 
bidrag til branden ofte 
overvurderet i forhold til 
bygningens indhold (f.eks. 
de indvendige fittings) og 
udgør kun en meget lille 
brøkdel af brandbelastnin-
gen. På grund af den lave 
densitet indeholder plastik 
sædvanligvis kun 2 til 3 
volumenprocent brændbart 
materiale og udgør derfor 
kun en mindre brandbe-
lastning sammenlignet med 
kompakte materialer [1].

Vurdering af 

brandudviklingen
Brandens udbrud er den 
afgørende fase for at vur-
dere syntetiske isolerings-
materialers brandudvikling. 
De karakteristiske parame-
tre for byggeprodukters 
brandudvikling er: 
• Antændelighed
• Flammespredning
• Varmeafgivelse (eller  

temperaturstigning)
• Røgudvikling
• Brændende afdryp/patik-

ler

Mere realistisk vurdering af 
brandudviklingen i SBI 
testen
Mens tekniske isolerings-
materialer tidligere hoved-
sagelig blev bedømt på 
basis af deres flammemod-
stand, er de klassificering-
skriterier der anvendes i 
den europæiske SBI test 
(test af enkelt brændende 
genstand) meget mere 
komplekse og muliggør en 
mere realistisk bedøm-
melse af de forskellige 
produkters brandudvikling. 
Klassifikationsstandarden 
DS/EN 13501-1 [2] skelner 
mellem brandklasserne A1, 
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Figur 1: Karakteristiske parametre byggeprodukters brandudvikling  

Antændelighed Varmeafgivelse Flammespredning Røgdannelse Brændende afdryp



A2, B, C, D, E, F. Tabel 1 
viser de nye Euroklasser, 
det ønskede sikkerhed-
sniveau.
For at skelne Euroklasserne 
for lineære produkter (så-
som isoleringsrør) fra flade 

produkter (isoleringsplader) 
er de førstnævnte markeret 
med et L forneden (forkor-
telse for lineær). 
I SBI testen måles røgud-
vikling og brændende afdryp 
også.

Til dette formål er der 
udviklet flere klasser, som 
er markeret med s (for 
‘smoke’ røg) og d (for afdryp) 
(se tabel 2).

Euroklasse E er testet i 
henhold til EN ISO 11 925-2 
[3] i antændelighedstesten.
For klasserne A2 til D 
kræves supplerende klas-
sifikation ved hjælp af SBI 
testproceduren i henhold til 
DS/EN 13823 [4]. 
 
I antændelighedstesten 
bedømmes antændeligh-
eden af et byggeprodukt ved 
at udsætte det for en lille 
flamme. I SBI testen 
bedømmes et bygge-
produkts mulige bidrag til 
en brand i udvikling i et 
brandscenario, der simul-
erer en enkelt brændende 
genstand i et hjørne af et 
lokale tæt ved dette bygge-
produkt (se figur 2). Testen 
reproducerer et realistisk 
brandscenario, der kan 
opstå fra en brændende 
papirkurv i et hjørne af 
lokalet, for eksempel. 
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Tabel 1: Euroklasser og målsikkerhedsniveauet 

Euroklasse Målsikkerhedsniveau 

A1 Intet bidrag til brand selv under fuldt udviklede brandforhold 

A2 Kun ubetydeligt bidrag til brand selv under fuldt udviklede brandforhold; 
ingen spredning af ild fra det primære brandområde i brandudviklings-
fasen 

B I brand udviklingsfasen, ingen spredning af ild fra området med den 
primære brand og meget begrænset bidrag til branden

C Under en brand i udviklingsfasen, meget begrænset spredning af ild og 
begrænset frigivelse af energi og antændelighed. 

D Under en brand i udviklingsfasen, begrænset spredning af ild og accep-
tabel frigivelse af energi og antændelighed 

E I tilfælde af en meget lille brand (tændstik flamme) acceptabel reaktion 
på brand (antændelighed, flammespredning) 

F Ingen krav til reaktion på brand 

Tabel 2: Tillægsklasser røgudvikling og brænnende dråber

Røg-
udvikling

s3 (Intet krav til mængde af røgudviklingt)

s2 (begrænset mængde af røgudvikling)

s1 (meget begrænset mængde af røgudvikling, strengere  krav enn for     
      s2 må opfyldes)

Brænnen-
de dråber 
/ partikler

d2 (intet krav)

d1 (brænnende dråber inden for en defineret tid)

d0 (Ingen brændende dråber eller partikler)



Der SBI-Test – hier 
am Beispiel von 

elastomeren Schläu-
chen – vor, während 

und nach dem Test

Konflikt mellem mål: 
brændbarhed vs. røgud-
vikling
Som alle organiske produk-
ter er fleksible elastomere 
isoleringsmaterialer (FEFs) 
brændbare. For at sikre at 
isoleringsmaterialet er 
optimalt beskyttet mod 
brand, er der tilsat forskel-
lige flammehæmmende 
midler [5]. Flammehæm-
mende midler er additiver, 
der reducerer antændeligh-
eden og forbrændingshas-
tigheden ved fysisk og/eller 
kemisk virkning, men de 
forhindrer ikke selve mate-
rialerne i at være brænd-
bare. Indtil nu har organisk-
baserede tekniske isoler-
ingsmaterialer kun kunnet 
opnå den bedste byggema-
teriale-klassifikation for 
brændbare byggeprodukter 
ved hjælp af halogenerede 
systemer. Mens andre 
flammehæmmende midler 
kun er effektive ved relativt 
lave temperaturer, virker 
halogenerede systemer 

Til flade produkter skal de 
grænseværdier, der er 
angivet i Tabel 1 i DS/EN 
13501-1bruges og til 
lineære produkter værdi-
erne i Tabel 3. Græn-
seværdierne for flade 
produkter er betydeligt 
lavere end klassifikations-
værdierne for lineære 
produkter, dvs. vanskeligere 
at opnå. 

direkte på forbrænding-
sprocessen ved tempera-
turer mellem 600 og 800 °C. 
Typiske komponenter i 
flammehæmmende midler 
er klor og brom. Bromerede 
flammehæmmende midler 
undertrykker forbrænding 
meget effektivt, men på 
grund af deres virkemåde og 
deres effekt medfører de 
stor røgudvikling, især i 
gasfasen. Derfor opnår 
standard elastomere 
produkter en god brandk-
lassifikation i den  eu-
ropæiske SBI test – flertallet 
af førsteklasses produkter 
er klassificeret som ‘B’, dvs. 
lav brændbarhed – men de 
har tendens til stor røgud-
vikling og bliver der hoved-
sagelig klassificeret som 
‘s3’. Elastomere isolerings-
materialer med lavere 
røgudvikling (‘s2’ eller 
endda ‘s1’), opnåede på den 
anden side før kun brandk-
lasse E eller højst D.

Figur 2: SBI testen – her vist med elastomere rør – før,  under og efter testen 
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Elastomere isoleringsma-
terialer med lav røgud-
vikling
Isoleringsfabrikanten Arma-
cell har været i stand til at 
løse konflikten mellem sine 
mål:  takket være udviklin-
gen af helt nye polymerer 
med iboende flammeresist-
ente egenskaber og brugen 
af specielle beskyttende 
additiver er det ikke 
længere nødvendigt at 
tilsætte bromerede brand-
hæmmende midler. Arma-
flex Ultima skummet kombi-
nerer for første gang ek-
stremt høj flammresistens 
med minimal røgudvikling. 
Det blå elastomere skum er 
det første fleksible isoler-
ingsmateriale, der har 
opnået brandklasse  
BL-s1,d0. Produktet er 
udviklet på basis af den 
innovative Armaprene®-
teknologi, der er patenteret 
både i USA (amerikansk 
patentnr. 8.163.811) og i 
Europa (europæisk patentnr. 
2 261 305). Som figur 3 viser 

udvikler Armaflex Ultima 10 
gange mindre røg end et 
almindeligt elastomert 
produkt.

Ny sikkerhedsstandard 
inden for teknisk isolering    
Med Armaflex Ultima har 
Armacell sat en ny sikker-
hedsstandard inden for 
teknisk isolering. På basis 
af den patenterede Arm-
aprene teknologi er det nye 
skum det første fleksible 
tekniske isoleringsmateriale 
i verden med brandklasse 
BL-s1,d0, og det giver 
således uovertruffen sikker-
hed i en brand. Efter lancer-
ingen i 2012 forbedrede 
denne markedsleder op-
skriften yderligere og tilsat-
te flere produkter for at gøre 
serien fuldkommen. Til 
isolering af rør med store 
udvendige diametre (> 89 
mm ≤ 300 mm) leverer 
Armacell “åbne rør” – uden 
belægning, opskårne rør, 
som også opnår brandk-
lasse BL-s1,d0. Nye i sorti-

mentet er rør og plader med 
en isoleringstykkelse på 32 
mm. Bortset fra standard og 
selvklæbende rør og plader 
leverer Armacel en Ultima 
version af den gennem-
prøvede og testede Armafix 
rørsupport. Systemets 
løsning for hængende rør i 
køleanvendelser fabrikeres 
nu med et bærende seg-
ment af genbrugt PET.

Lav brandudvikling er imi-
dlertid kun et af nøgle-
kravene til tekniske isoler-
ingsmaterialer. Produkterne 
skal også have lav var-
meledningsevne og en høj 
modstandsdygtighed over 
for vanddamp- transmis-
sion. De bør være med 
lukkede celler og lette at 
installere sikkert, selv under 
vanskelige forhold på by-
ggepladsen.

Sikkerheden kommer først! 
Brandbeskyttelse har 
topprioritet 
Mange europæiske lande 
har i deres bestemmelser 
for byggeri strammet 
kravene til røgudvikling i 
byggeprodukter. I Sverige, 
for eksempel, må der kun 
bruges tekniske isolerings-
materialer der mindst opnår 
brandklasse BL-s1,d0  i 
såkaldte Br1 bygninger – 
disse er bygninger, der 
kræver særlig brandbeskyt-
telse,  så som hoteller eller 
hospitaler. Med sin Armaflex 
Ultima serie er Armacell 
den første fabrikant der 
tilbyder et fleksibel produkt 
med lukkede celler med 
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Armaflex Ultimas røgudvikling sammenlignet  
med et almindeligt elastomert produkt
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Table 3:  Lovkrav vedrørende røgudvikling af
tekniske isoleringsmaterialer i forskellige europæiske lande

Land Specifikke krav til 
røgdensitet

Krav obligatorisk for følgende

Belgien ikke-brændbar flugtruter, hospitaler

Finland B-s1, d0 beboelse, opholds-, forsamlings- og kommercielle bygninger, kontorer, gara-
ger

Tyskland A1 or A2-s1, d0* flugtruter

Italien B-s1/s2, d0 flugtruter

Letland B-s1, d0 flugtruter

Holland B-s1, d0

B-s2, d0

flugtruter

bolig- og kommercielle bygninger

Norge BL-s1, d0 flugtruter:
undtagelse for enkelte rør max Ø200mm eller rør i skakter eller over lofter = 
CL-s1,d0

Portugal BL-s2, d0 beboelse og erhvervsbygninger

Spanien BL-s1, d0 beboelse og erhvervsbygninger – bilparkeringer, risikoområder og særligt 
beskyttede trapper og korridorer

Sverige BL-s1, d0 beboelse og erhvervsbygninger – alle flugtruter og Br1-bygninger (lofter) 
kræver en B-s1, d0 klassifikation

* Produkter med lav brændbarhed med en metalbeklædning kan installere, hvis dette er bestemt i brand-
beskyttelseskonceptet eller godkendt af bygningskontrolmyndighederne

brandklassifikation BL 
-s1,d0 for at opfylde disse 
krav. Hvad enten der er 
tale om at bygge nyt eller 
renovere eksisterende 
beboelses- og kontorbyg-
ninger, skoler, hospitaler, 

hoteller eller industrielle 
og kommercielle bygnin-
ger, skal præventiv brand-
beskyttelse have den 
højeste prioritet.

Selv om det aldrig er 

muligt helt at udelukke, at 
der opstår en brand, kan 
konsekvenserne af en 
brand reduceres be-
tydeligt.
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Som opfinder af fleksible skumprodukter til isolering af udstyr og førende producent af tekniske skummaterialer
udvikler Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger, der skaber bæredygtighed for
virksomhedens kunder. Armacells produkter bidrager væsentligt til global energieffektivitet og gør en forskel hver
eneste dag i hele verden. Virksomheden, der har 3.100 medarbejdere og 24 fabrikker i 16 lande, arbejder inden for
to hovedområder, Advanced Insulation og Engineered Foams. Armacell udvikler isoleringsmaterialer til teknisk
udstyr, højtydende skumprodukter til anvendelse i high-tech- og letvægtsprodukter og næste generation af 
aerogelisoleringstæpper. Du finder flere oplysninger på: www.armacell.com.


