
1. Byggande utan bruksklass är inte ett hållbart alternativ.

I metoden EN13823 mäts produktens utvecklade värmeeffekt (kW), mängd utvecklad energi (MJ) 
och rökutveckling.  Flamspridning och brinnande droppar/partiklar observeras visuellt. Ingen av 
dessa parametrar tar hänsyn till brandskyddsmedlets hygroskopiska egenskaper eller långtidsbe-
ständiga egenskaper vilket innebär att högsta brandklass för trä, B-s1,d0, kan klassificeras och 
certifieras enligt krav för CE märkning (Certificate of Constancy of Performance). 

I metod SP-Fire 105 mäts fasadbeklädnadens värmestrålning, takfotstemperatur, flamspridning 
längs fasadens yta och i luftspalt samt visuell bedömning av nedfallande delar. Utlåtande om god-
känt brandprov kan utställas utan hänsyn till bruksklass medan typgodkännandebevis för produkten 
inte kan utfärdas utan att brandskyddsmedlet uppfyller kriterier för INT-1, INT-2, EXT.

3. Interiör bruksklass, INT-1 och INT-2.

INT-1 är den minst krävande av DFR-klasserna och avser permanent användning inomhus. 
Vanliga fallgropar inom denna tillämpning är att utsätta träpanelen för en behandling där 
brandskyddsfärg och impregneringen har negativa hygroskopiska egenskaper som bl.a. kan 
bidra till mögelpåväxt.

INT-2 är en tuffare klass än INT 1 och avser permanent användning inomhus och i väder-
skyddad miljö samt högre och skiftande omgivande fuktkvot än normalt inomhusklimat t.ex. 
vindsutrymmen, kallförråd m.m. Ett vanligt problem inom denna klass är att produkten inte 
klarar växlande klimat. Fuktangreppen som kan uppstå kan resultera i mögelbildning, färg-
släpp och urlakning. Detta kan orsaka hälsoproblem om mögelsporer sprids i fastigheten och 
dessutom orsaka mycket stora saneringskostnader.

INT-1 och INT-2 klassning omfattar inte 
brandprovning, men är en förutsättning 
för att kunna klassificera EXT bruksklass.
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Högsta brandklass för trä kan uppnås med bristfälliga bruksklass egenskaper, men bruksklasser 
kan aldrig uppnås med bristfälliga egenskaper hos brandskyddsmedlet. Långvariga brandegen-
skaper står i direkt relation till brandskyddsmedlets egenskaper.
G
2. Euroklass B och SP-Fire 105 utan bruksklass förekommer.

Användande av brandskyddat trä utan bruksklass är inte ekonomiskt hållbart och påverkar miljön 
negativt när brandskyddande egenskaper försämras och måste ersättas med ny produkt.
Träproduktens brandklass har ingen koppling till hygroskopiska eller långtidsbeständiga egen-
skaper, medan brandskyddsmedlets hygroskopiska och beständiga egenskaper har avgörande 
betydelse för brandskyddsmedlets långtidsbeständiga prestanda.

Bild visar fuktupptagning orsakad av brandskyddsmedlets 
hygroskopiska egenskaper, utan INT-2 och EXT bruksklass.



4. Exteriör bruksklass EXT, och klassificerad EXT-LR egenskap.
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Bruksklass för exteriör användning kan delas in i två egenskapsvarianter:

4.1. Väderskyddad EXT klass, innebär att brandskyddsmedlet måste skyddas med täckan-
de färgsystem. Färgsystemet skall ingå i provning för fastställande av bruksklass. 

4.2. Ej väderskyddad EXT klass vilket innebär att brandskyddsmedlet klassificerats som 
EXT utan kompletterande ytbehandling t.ex. täckande färgskikt.

Bruksklass utan krav på ytbehandling särskiljs inte i provningstandard vilket ofta skapar 
tolkningsproblem om en produkt är lämplig att använda eller inte för montering utan täckan-
de färgsystem. Wood Protection Association (WPA) i Storbritannien certifierar brandskydds-
medel i två grupperingar:

4.3. EXT-HR = fuktresistenta egenskaper

4.4. EXT-LR = ”Leach Resistance” egenskaper som innebär att brandskyddsmedlet härdas 
till vattenfast formula i processens slutskede. 

Avgörande skillnad mellan EXT och EXT-LR är att EXT-LR certifierade brandskyddsmedel 
uppfyller beständighetskraven utan krav på ytbehandling medan EXT produkter alltid måste 
skyddsmålas med färgsystem som verifierats i provning. 

5. Ingen avgörande skillnaden mellan CEN/TS 15912 och EN16755.

Införande av standarden EN16755:2017/AC2018 kommer från NT-Fire 054 med provningsmetod 
NT-Build 504 och NT-Fire 053, som ersattes av CEN/TS 15912:2012, en teknisk specifikation 
till EN16755. Kriterier för godkännande enligt EN16755 och CEN/TS 15912 är likvärdiga, detta 
innebär att brandskydddsmedel som av anmält organ certifierats enligt CEN/TS 15912 uppfyller 
bruksklassning på lika villkor som EN16755. 

Den nya EN16755:2017/AC2018 standarden ersätter CEN/TS 15912:2012 som därmed inte 
längre kan provas emot, men resultat från CEN/TS 15912:2012  är fortsatt giltiga. Bägge meto-
derna provas mot EN927:6 och ISO 5660-1 där resultatet från provning fastställer försämring av 
ingående data i relation till utgående data efter accelererad åldring. 

Exempel:
5.1. Produkt (A) brandprovas med ingående THR värde 4,0. Utgående värde visar THR 5,2 vilket 
innebär en försämring med 30% i relation till ingående värde. Produkt (A) är därmed inte godkänd 
enligt EN16755 (och inte enligt CEN/TS 15912). 

5.2. Produkt (B) brandprovas med ingående THR värde 4,0. Utgående värde visar THR 4,4 vilket 
innebär en försämring med 10% i relation till ingående värde. Produkt (B) är därmed godkänd 
enligt EN16755 (och CEN/TS 15912). 

Data från EN16755 THR (MJ) kan inte kopplas emot EN13501-1 och separat godkännande för 
Euroklass B, även då THR600s understiger 7,5MJ som är gränsvärde för Euroklass B. 

Salt kristallisering (urlakning) på målad träfasad, brand-
impregnerad med monoammoniumfosfat utan bruksklass EXT.

Salt kristallisering (urlakning) på obehandlad träfasad, 
brandimpregnerad med ammoniumfosfat utan klass EXT-LR.


