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Merknader fra Byggevareindustriensf orening til forslag om endring av preaksepterte
ytelser for utvendig kledning på ytterveggeri høye bygninger
Byggevareindustriensforening
Vi viser til høringsforslagetfra DiBKder man foreslårå endre preaksepterteytelser for utvendig
kledningpå ytterveggsom gitt i veiledningentil TEK17§ 11-9. Nedenforfølger høringssvaretfra
Byggevareindustriens
forening.
Byggevareindustriens
Foreninger en materialuavhengigbransjeforeningfor et bredt spekterav
byggevareprodusenter
med ca. 200 medlemsbedrifter.Samlethar bedriftene over 7000ansatte
og ca. 25 milliarder NOKi årlig omsetning.

Byggevareindustriensforening mener
Byggevareindustrien
er enig i en generellskjerpelseav brannegenskapene
til utvendigeoverflater
fra klasseB-s3, d0 til A2-s1, d0, men vi menerat det bør gjøreset unntak for vindsperreprodukter
på rull så fremt underliggendeprodukt tilfredsstillerklasseA2-s1, d0. Det bør i stedetvurderesom
vindsperreprodukterpå rull skal tilfredsstilleklasseB-s1, d0 for å reduserebidrag til røykutvikling
ved en eventuellfasadebrann.

Våre betenkninger
Byggevarei
ndustriensforening har forståelsefor at det er relevant å se på eventuelleendringer
knyttet til brannegenskapene
til produkter og løsningermed bakgrunni branneni GrenfellTower
da det er viktig å ta lærdom etter sliketragiskehendelser.
Preaksepte
rte ytelser er viktige ogsåi større byggselvom det nok i slikebygger mer vanligå
bruke branntekniskeanalyserog branntekniskprosjektering.Alternativ vurderinggjennom
storskalatestinger en kostbarmetode å dokumentereat løsningertilfredsstiller krav slik at
preaksepterteløsningerabsolutt er å foretrekke.
Konstruksjonsløsninger
med kombinasjonav materialerog produkter skalivareta svært mange
funksjoner,både gjennombyggeprosessen
og i byggets/fasadens
levetid.
Høringsnotatetog RISE
-rapporten som den er byggetpå gir grundigevurderingerrundt kledninger
og overflater på disse,samt isolasjonbenyttet i luftede konstruksjoner,men det ser til at det gjort
få vurderingerrundt tynne vindsperrerpå rull.

2

Kombinasjonsløsningen
med vindsperreprodukterpå rull og gipsplaterer mye brukt der
rullproduktet bl.a. skalbidra til at gipsplateneholdestørre under byggeperiodenfør utvending
kledningmonteres.Dette bidrar til mer bestandigegipsplateruten fuktskadersom forlenger
levetidentil disseproduktene.Vindsperreproduktpå rull brukesogsåfor å bidra til lave
lekkasjetallsom har betydningfor byggetsoppvarmingsbehovsom ogsåer regulert av TEK17.
Tilstrekkeligelave lekkasjetallfor å tilfredsstille energikravenekan ogsåoppnåsved kun bruk av
gips,men det er da nødvendigmed omfattende bruk av tape ved alle skjøterog overgangersamt
rundt vinduer,utsparingero.l.
Slikvi tolker endringenav preakseptertytelseinnebærerdet ogsåat vindsperrerpå rull ogsåskal
tilfredsstille kravenetil klasseA2-s1, d0 på lik linje med øvrigeoverflateprodukteri et eventuelt
hulrom.
Vindsperreneprøvesetter NS-EN13823mht. varmeavgivelse,flammespredning,røykproduksjon
og brennendedråper,samt NS-ENISO11925-2 mht. antennelighetog brennendedråper. Det ser
ut som det er tatt lite hensyntil at dissebrannhemmendevindsperrenehar liten brannenergii
forhold til en kledningeller isolasjon.I NS-ENISO11925-2 er kravet at produktet ikke skalspre
brannenmer enn 150 mm, så det er litt overraskendeat disseprodukteneskulleføre til
brannspredningog gi noe næringtil en brann.
I dag er det kun et fåtall vindsperrerpå rull som har dokumentasjonav brannegenskaper,
og de
fleste av produktenesom har slik dokumentasjonhar da klasseE. Noen få slikevindsperrerhar
forøvrigespesielleegenskaperknyttet ti l brann,og de har da klasseB-s1,d0. Etter konsultasjon
hos våre medlemsbedriftersom produserervindsperrerpå rull kjenner vi ikke til vindsperrerpå
rull som inneharklassifiseringe
n A2-s1, d0, noe som innebærerat det ikke vil væremulig å bruke
slikerullprodukter i bygg med mer enn 8 etasjeri risikoklasse1, 2 og 4, og for byggverkmed mer
enn 4 etasjeri risikoklasse3, 5 og 6.
Slikevindsperreprodukter på rull bidrar med svært liten brannbelastningi et hulrom og som
informert om i forrige avsnitt foreliggerdet ikke slikerullprodukter på markedetsom tilfredsstiller
kravene.Vi ser det derfor som lite hensiktsmessigå inkluderedisseproduktenei kravet om
skjerpetbrannegenskaper.

Oppsummering
Vi er enig i en generellskjerpelseav brannegenskapene
til utvendigeoverflater fra klasseB3-s3,d0
til A2-s1,d0, men vi mener at det bør gjøreset unntak for vindsperreprodukter på rull så fremt
underliggendeprodukt tilfredsstiller klasseA2-s1,d0. Det bør da vurderesom vindsperreprodukter på rull skal tilfredsstille klasseB-s1,d0 for å reduserebidragtil røykutviklingi slike
fasader.
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