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Innføringen av CE-merkingen og de nye brannklassene for tekniske 
isolasjonsmaterialer muliggjør en mer realistisk vurdering av 
brannegenskapene til de forskjellige produktene. Armaflex Ultima med 
brannklassifiseringen BL-s1,d0 gir et viktig bidrag til passiv brannsikring i 
bygninger.
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DØDE I BRANN ER DØDE PÅ 
GRUNN AV RØYK 
Når brannen bryter ut har man ofte bare tre minutter på å unnslippe. 
Røyk sprer seg svært raskt, og blokkerer nødutganger og rømningsveier. 
Teknisk isolasjonsmateriale med lav røykutvikling er derfor viktig for 
sikkerheten i bygninger.

I gjennomsnitt dør 11 
personer i brann i EU 
hver dag. Dette betyr 
rundt 4000 dødsfall 
per år blant de 505 
millioner innbyggerne 
i 28 EU-land. Over 
halvparten av 
brannene oppstår i 
bygninger eller 
kjøretøy, og 90 % av 
dødsfallene er resultat 
av disse brannene.

Med jevne mel-
lomrom brenner 

det i hus og 
bygninger, med 
personskade og 

dødsfall som 
følge. I gjennom-

snitt dør 11 
personer i brann i 

EU hver dag.

                  Korte fakta

Røykutviklingen i byggematerialer er en viktig bid-
ragsyter for å oppnå hovedmålsetningen med 
brannsikring; å redde mennesker og dyr og sikre 
effektiv slukking av brann. Tekniske isolerings-   
materialer er tidligere i stor grad blitt evaluert etter 
deres flammehemmende egenskaper, men krite-
riene bruke i den europeiske SBI-testen er mye mer 
komplekse og danner grunnlag for en mer realistisk 
vurdering av brannegenskapene.

Armaflex Ultima er det første tekniske isolasjons-
materialet med ekstremt lav røykutvikling. Sam-
menlignet med standard cellegummiprodukter 
genererer Armaflex Ultima 10 ganger mindre røyk. 2 /



Men bare noen få blir drept 
av flammene. De aller 
fleste – 95 % av dødsfall i 
brann – dør som resultat av 
at de puster inn røyk. Når 
brann bryter ut er det helt 
avgjørende at brann-
mennene og de som er 
fanget, raskt finner en vei 
ut. Dette er bare mulig med 
minimal røykutvikling.

Brann har enorme konse-
kvenser også for industr-
ien. Ifølge tall fra for-
sikringsselskaper fører 
hver tredje brann til skade 
på eiendom, med en kost-
nad på 500 000 euro. De 
samlede kostnadene forår-
saket av brann i Europa 
beløper seg til 126 milliar-
der euro per år. Også her 
forårsaker røykgasser mer 
skade enn flammene. Den 
sekundære skaden som 
kommer av sot og korrod-
erende gasser, represen-
terer over 50 % av de 
samlede kostnadene i 
større branner. I tillegg 
kommer følgekostnader 
som følge som produksjon-
sstans. Det å unngå sot og 
røyk på anlegg og utstyr er 
vanligvis ikke et oppsatt 
mål i fabrikkbygg.

Lav brannbelastning 
gjennom teknisk isolasjon
For å begrense hvor raskt 
en brann sprer seg, er 
bruken av brennbare mate-
rialer i bygninger vanligvis 
begrenset. Men det er ikke 
mulig å bygge helt uten 
plast, som f.eks. kabler 
eller syntetiske isolasjons-
materialer. Men innholdet 
av brennbare materialer 
blir ofte overestimert i 
forhold til innsiden av 
bygningen (f.eks. interiøret) 
og utgjør kun en liten andel 
av brannbelastningen. På 
grunn av den lave tetth-
eten, inneholder plast 
vanligvis 2 til 3 volumpros-
ent brennbare materialer, 
og utfør derfor bare en 
mindre brannbelastning 
sammenlignet med kompa-
kte materialer [1].

Vurdering av brannatferd
Utbruddet av brannen er 
den avgjørende fasen for 
vurdering av brannatferden 
til syntetiske isolasjonsma-
terialer. Egenskapene som 
påvirker brannatferden til 
byggematerialer er: 
• Antennelighet
• Flammespredning

• Varmefrigjøring (eller 
temperaturøkning)

• Røykutvikling
• Brennende dråper/partik-

ler

Mer realistisk evaluering 
av brannatferd i SBI-testen
Mens de nasjonale testru-
tinene for å vurdere egen-
skapene til teknisk isolas-
jonsmateriale benyttet i 
byggeprodukter i stor grad 
er vurdert etter deres 
motstandsevne mot flam-
mer, er klassifiseringskri-
teriene til den europeiske 
SBI-testen (single burning 
item test) mye mer kom-
plekse og gir en mer real-
istisk evaluering av bran-
natferden til de ulike 
produktene. Klassifiser-
ingsstandarden DIN EN 
13501-1 [2] skiller mellom 
brannklassene A1, A2, B, C, 
D, E, F. Tabell 1 viser de nye 
euroklassene, målsikker-
hetsnivået.

For å skille euroklasser for 
lineære produkter (som 
isolasjonsslanger) fra flate 
produkter (isolasjonsplat-
er), er førstnevnte merket 
med en senket L (forkor-
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Figur 1: Karakteristiske parametere for brannatferd til byggeprodukter 

Antennelighet Varmefrigjøring Flammespredning Røykproduksjon Brennende dråper



telse for lineær). I SBI-
testen blir også røykut-
vikling og brennende 
dråper målt. På grunn av 
dette er ekstra klasser 
utviklet, disse er merket 
med s (for smoke (røyk)) og 

d (for dråper) (se Tabell 2).
Euroklasse E er testet etter 
EN ISO 11 925-2 [3] i testen 
som måler antennelighet. 
For klasse A2 til D er ytter-
ligere klassifisering ved 
hjelp av SBI-testprosedyrer 

iht. til NS-EN 13823 [4] 
nødvendig.  

Antennelighetstesten 
vurderer antenneligheten 
til et byggeprodukt ved å 
eksponere det for en liten 
flamme. SBI-testen vur-
derer det potensielle bid-
raget fra et byggeprodukt 
til en brann i utvikling i et 
brannscenario som simul-
erer ett enkelt brennende 
element i et hjørne av et 
rom i nærheten av bygge-
produktet (se Figur 2). 
Testen reproduserer et 
realistisk brannscenario, 
som for eksempel kan 
oppstå på grunn av en 
brennende papirkurv i et 
hjørne av rommet.
 
I NS-EN 13501-1 brukes 
grenseverdiene for flate 
produkter i tabell 1, mens 
tabell 3 brukes for lineære 
produkter. Grenseverdiene 
for flate produkter er 
betydelig lavere enn klas-
sifiseringsverdiene for 
lineære produkter, dvs. 
vanskeligere å oppnå. 
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Tabell 1: Euroklasser og målsikkerhetsnivå

Euroklasse Målsikkerhetsnivå

A1 Ingen bidrag til brann, selv under fullt utviklet brann

A2 Kun ubetydelige bidrag til brann selv under fullt utviklet brann. Ingen 
spredning av brann fra området med den primære brannen i brannut-
viklingsfasen.

B I brannutviklingsfasen, ingen spredning av brann fra området med den 
primære brannen og svært begrenset bidrag til brannen.

C Under en brann i utviklingsfasen, svært begrenset spredning av brann 
og begrenset energiavgivelse og antennelighet.

D Under en brann i utviklingsfasen, begrenset spredning av brann og 
akseptabel energiavgivelse og antennelighet

E I tilfelle en svært liten brann (flamme tilsvarende en fyrstikk) akseptabel 
reaksjon på brann (antennelighet, flammespedning)

F Ingen krav til reaksjon på brann

Tabell 2: Ekstra klasser for røykutvikling 
og brennende dråper/partikler

Røykut-
vikling

s3 (det er ingen begrensninger på røykutvikling)

s2 (full avgivelse av røyk og økning i utviklingen er begrenset) røyk

s1 (strengere krav enn for s2 må være oppfylt)

Brennen-
de dråper/
partikler

d2 (det er ingen begrensninger)

d1 (brennende dråper ikke lenger enn definert tid)

d0 (brennende dråper/partikler ikke tillatt)



Der SBI-Test – hier 
am Beispiel von 

elastomeren Schläu-
chen – vor, während 

und nach dem Test

Frem til i dag kunne organ-
isk baserte isolasjonsma-
terialer bare oppnå beste 
klassifisering for bren-
nbare byggematerialer ved 
hjelp av halogenerte syste-
mer. Mens andre flamme-
hemmere bare er effektive 
ved relativt lave tempera-
turer, fungerer halogenerte 
systemer direkte på for-
brenningsprosessen ved 
temperaturer mellom 600 
og 800 °C. Typiske kompo-
nenter i flammehemmere 
er klor og brom.  Bromhol-
dige flammehemmere 
hemmer forbrenningen 
svært effektivt, men på 
grunn av virkemåte og 
effekt, gir de stor flam-
meutvikling, spesielt i 
gassfasen. På grunn av 
dette får standard celleg-
ummiisolasjon god brann-
klassifisering i den euro-
peiske SBI-testen, hvor 
flertallet av premi-
umproduktene er klassifis-
ert som B, dvs. lav bren-
nbarhet, men de har stor 
røykutvikling, og blir derfor 

Målkonflikt: Brennbarhet 
vs. røykutvikling
Som alle organiske produk-
ter er fleksible materialer 
av cellegummi (FEF) bren-
nbare. For å sikre at isolas-
jonsmaterialet er optimalt 
beskyttet mot brann, er 
ulike flammehemmere 
tilsatt [5]. Flammehem-
mere er tiltak som 
reduserer antenneligheten 
og forbrenningshastigheten 
på fysiske og/eller 
kjemiske måter, men som 
ikke hindrer at materialene 
i seg selv er brennbare. 

stort sett klassifisert som 
s3. Cellegummiisolasjon 
med liten røykutvikling (s2 
eller også s1) har tidligere 
kun oppnådd brannklasse 
E eller maksimalt D.

Isolasjonsmateriale av 
cellegummi med liten 
røykutvikling
Armacell har klart å løse 
denne konflikten ved å 
utvikle helt nye flammehe-
mmende polymerer. Ved 
bruk av ablative beskyt-
tende tilsetningsstoffer er 
det heller ikke nødvendig å 
bruke bromholdig flamme-
hemmere.  Armaflex Ulti-
ma-skummet kombinerer 
for første gang svært høy 
motstandsevne mot flam-
mer med minimal røykut-
vikling. Den blå cellegum-
mien er det første isolas-
jonsmaterialet som oppnår 
brannklasse BL-s1,d0. 
Produktet ble utviklet med 
utgangspunkt i den nyutvi-
kilede Armaprene®-
teknologien, som er pat-
entert i både USA (US 

Figur 2: SBI-testen, vist her med cellegummislanger, før, under og etter testen  
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patentnummer  8,163,811) 
og i Europa (europeisk 
patentnummer 2 261 305). 
Som Figur 3 viser utvikler 
Armaflex Ultimat 10 ganger 
mindre røyk enn en stand-
ard cellegummiisolasjon.

Ny sikkerhetsstandard 
innenfor teknisk isolasjon   
Med Armaflex Ultima 
setter Armacell en ny 
sikkerhetsstandard innen-
for teknisk isolasjon. Det 
nye cellegummi-materi-
alet, som er basert på 
patentert Armaprene-
teknologi, er verdens første 
fleksible tekniske isolas-
jonsmateriale med brann-
klasse BL-s1, d0, som gir 
en helt ny grad av beskyt-
telse mot brann. Etter 
lanseringen i 2012 har 
markedslederen forbedret 
sammensetningen og 
utviklet ytterligere produk-
ter for å komplettere ser-
ien. For isolering av rør 
med større ytre diameter (> 
89 mm ≤ 300 mm) tilbyr 
Armacell “åpne slanger” 

(snittede slanger med 
brannklasse BL-s1,d0). Nye 
produkter i sortimentet 
inkluderer slanger og 
plater med isolasjons- 
tykkelse på 32 mm. I tillegg 
til standard og selvkle-
bende slanger og plater, 
leverer Armacell en Arma-
fix Ultima røropplagring 
(isolert kjøleklammer). 
Denne systemløsningen til 
oppheng av kjøleisolering 
leveres nå med et last-
bærende segment av PET-
skum som er resirkulert.
  
God brannatferd er likevel 
bare ett av de sentrale 
kravene til teknisk isolas-
jonsmateriale. Produktene 
må også ha lav varmeledn-
ingsevne og en høy diffus-
jonsmotstand mot vann-
damp. For kjøleisolering  
bør isolasjonene ha en 
lukket cellestruktur og 
være enkle å installere selv 
under vanskelige forhold 
på byggeplassen.
 

Brannsikkerhet først! 
Passiv brannsikring er 
førsteprioritet  
Mange europeiske land har 
allerede strammet inn 
kravene til røykutvikling i 
byggeprodukter i bygnings-
forskriftene. 

I byggeforskriftene TEK17 i 
Norge kreves det at rør- og 
kanhalisolering i rømnings-
veier minst må tilfredsstille 
klasse BL-s1,d0 (gjelder 
dersom den samlede 
eksponerte overflaten av 
isolasjonen utgjør mindre 
enn 20 prosent av tilg-
rensende vegg- eller him-
lingsflate). Her gjelder 
også unntak for isolasjon 
på enkeltstående rør eller 
kanal med ytre diameter til 
og med 200 mm som minst 
må tilfredsstille klasse CL 
-s3,d0

Med Armaflex Ultima er 
Armacell den første celle-
gummiprodusenten som 
tilbyr en fleksibel celle-
gummiisolasjon med en 
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Røykutviklingen til Armaflex Ultima sammenlignet 
med et standard cellegummiprodukt
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lukket cellestruktur som 
har en brannklassie BL 
-s1,d0 og som samtidig 
tilfredsstiller TEK17 og 
disse kravene. Uansett 
om det er nybygg eller 
renovering av eksister-

ende bygninger, kontor-
bygg, skoler, sykehus, 
hoteller, næringsbygg og 
kommersielle bygninger 
så er passiv brannsikring 
første prioritet.
 
Muligheten for en brann 

kan aldri utelukkes 
fullstendig, men kon-
sekvensene av en brann 
kan minimeres betydelig.

Tabell 3: Byggeforskrifter i ulike europeiske land med forskriftsmessige krav til røykutvikling 

Land Spesifikke krav til 
røykutvikling/-tetthet

Obligatorisk for følgende bruksområder

Norge BL-s1, d0 Rømningsveier:
Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 
20 prosent av tilgrensende vegg- eller himlingsflate.
Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til 
og med 200 mm som minst må tilfredsstille klasse CL -s3,d0

Sverige BL-s1, d0 Rømningsveier hvor omgivende overflater har brannklasse B-s1, d0

Finland B-s1, d0 boliger, fabrikker og kommersielle lokaler, kontorer, garasjer

Belgia ubrennbar rømningsveier, sykehus

Tyskland A1 or A2-s1, d0* rømningsveier

Italia B-s1/s2, d0 rømningsveier

Latvia B-s1, d0 rømningsveier

Nederland B-s1, d0

B-s2, d0 

rømningsveier

boliger og kommersielle bygninger

Spaina BL-s1, d0 boliger og forretningsbygg – garasjeanlegg, risikoområder og spesielt beskyt-
tede trapper og korridorer

* Produkter med lav flammeutvikling utstyr med en metallmantling kan installeres hvis dette følger med i sys-
temet eller blir godkjent av bygningsetaten
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Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger er basert på resultater som er oppnådd under spesifikke forhold i henhold til den angitte teststandarden. 
Armacell gjør sitt ytterste for å holde nevnte data og tekniske informasjon oppdatert, men gir ingen garanti – verken uttrykkelig eller underforstått – med 
hensyn til nøyaktighet, innhold eller fullstendighet når det gjelder nevnte data og tekniske informasjon. Armacell kan heller ikke holdes ansvarlig for hvordan 
eller med hvilket resultat nevnte data eller tekniske informasjon brukes. Armacell forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle, endre eller komme 
med tilføyelser til dette dokumentet. Det er kundens ansvar å kontrollere om produktet er egnet for det ønskede bruksområdet. Ansvaret for fagmessig og 
riktig installasjon og samsvar med aktuelle byggeforskrifter ligger hos kunden. Dette dokumentet verken utgjør eller inngår i et juridisk tilbud eller en juridisk 
kontrakt. Ved å bestille/motta et produkt godtar du Armacells generelle salgsvilkår som gjelder i den aktuelle regionen. Bestill en kopi hvis du ikke har mottatt 
disse.

© Armacell, 2020. ArmaGelTM er et varemerke som tilhører Armacell Group.
00403 | Low Smoke Density | KnowHow | 092020 | EMEA | NO

Som ledende leverandør av skummateriale og oppfinner av fleksibelt skum for utstyrsisolering, utvikler Armacell 
innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene. Armacells 
produkter er betydelige bidrag til global energieffektivisering, og utgjør en forskjell over hele verden hver dag. Selskapet, 
som har 3 135 ansatte og 24 fabrikker i 16 land, har avansert isolasjon og byggeskum som sine to hovedvirksomheter. 
Armacell fokuserer på isolasjonsmateriale for teknisk utstyr, høytytende skum for høyteknologiske og lette applikasjoner 
samt neste generasjons aerogelteppeteknologi.
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