
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB13.6.1996 Nr.25/00

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun 89/106/EBE frá 21. desember 1988
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun 93/68/EBE (2), einkum 3., 6. og 20. gr.,

með hliðsjón af orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar varðandi
grunnskjöl með tilskipun 89/106/EBE,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 89/106/EBE segir að til að mið sé
tekið af ólíkum kröfum um vernd byggingarframkvæmda í
mismunandi löndum, héruðum eða byggðum, kunni að vera
ástæða til að skipta hverri grunnkröfu í flokka í grunnskjölunum
og tækniforskriftunum.

Samkvæmt lið 4.2.1 í grunnskjali nr. 2 ,,varnir gegn eldsvoða“
geta stig grunnkrafna ákvarðast af:

- gerð mannvirkis, notkun þess og staðsetningu,

- útfærslu byggingarmannvirkis,

- hversu aðgengilegur neyðarbúnaður er.

Í lið 2.2 í grunnskjali nr. 2. eru taldar upp ýmsar innbyrðis tengdar
ráðstafanir sem hafa það að markmiði að fullnægja grunnkröfunni
,,varnir gegn eldsvoða“ auk þess sem með þeim er lagður grunnur
að stefnumótun á sviði brunavarna sem má útfæra á mismunandi
vegu í aðildarríkjunum.

Í lið 4.2.3.3 í grunnskjali nr. 2. er gerð grein fyrir einni þeirra
aðgerða sem er útbreidd í aðildarríkjunum og felst í því að
takmarka myndun og útbreiðslu elds og reyks á upptakastað (eða
á nánar tilgreindu svæði) með því að draga úr því að
byggingarvörur stuðli að fullþróuðum bruna.

Skilgreining á flokkum grunnkrafna er að hluta til háð því á hvaða
stigi slík takmörkun er.

Einungis er unnt að greina frá umfangi þessarar takmörkunar
með því að flokka nothæfi byggingarvara eftir stigum með
hliðsjón af viðbrögðum við bruna við raunveruleg
notkunarskilyrði.

Í lið 4.3.1.1 í grunnskjali nr. 2 segir að til að hægt sé að meta
byggingarvörur með hliðsjón af viðbrögðum þeirra við bruna
verði fundin samhæfð lausn sem felur í sér allsherjar- eða
hlutaprófanir sem samsvara raunverulegum brunaaðstæðum.

Þessi lausn er hluti af flokkunarkerfi sem ekki er fjallað um í
grunnskjalinu.

Flokkunarkerfið sem á að nota í þessu samhengi byggist á
allmörgum prófunaraðferðum sem staðlastofnanir hafa þegar
skilgreint, að undanskilinni einni aðferð þar sem um einstakan
brennandi hlut (EBH) er að ræða.

Markgildi fyrir flokka B, C og D verða tilgreind síðar með nýrri
ákvörðun sem verður samþykkt eftir því sem vinnu við EBH-
aðferðina miðar áfram.

Í 2. mgr. 20. gr tilskipunar 89/106/EBE er mælt fyrir um hvaða
aðferð beri að nota við setningu ákvæða þegar ákveða þarf
kröfuflokka sem eru ekki tilgreindir í grunnskjölunum.

Samráð var haft við fastanefndina um byggingarmál, í samræmi
við aðferðina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 20. gr.
tilskipunarinnar, og var álit hennar jákvætt.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
1. Þegar raunveruleg notkunarskilyrði byggingarvöru eru með
þeim hætti að hún stuðlar að myndun og útbreiðslu elds og reyks
á upptakastað (eða á nánar tilgreindu svæði) er varan flokkuð á
grundvelli þess hvernig hún bregst við bruna að teknu tilliti til
flokkunarkerfisins í töflu 1 og 2 í viðaukanum.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 241, 16. 9. 1994, bls. 25, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/95 frá 22. júní
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 12.

(2) Stjtíð. EB nr. L 220, 30. 8. 1993, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 9. september 1994

um framkvæmd 20. gr. tilskipunar 89/106/EBE um byggingarvörur(*)

(94/611/EB)
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- íhluta fyrir pípulagnir og rásir,

- byggingarvörur fyrir klæðningu/útveggi.

Tafla 2 gildir um gólf og gólfefni.

2. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

2. Byggingarvörurnar eru metnar við raunveruleg notkunar-
skilyrði.

3. Tafla 1 gildir um eftirfarandi:

- byggingarvörur fyrir veggi og loft, þar með talin
yfirborðsklæðning,

- byggingareiningar,

- byggingarvörur sem eru felldar inn í byggingareiningar,

Gjört í Brussel 9. september 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

132



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB13.6.1996 Nr.25/00

VIÐAUKI

TAFLA 1

Flokkar yfir nothæfi byggingarvara með hliðsjón af viðbrögðum við bruna, að gólfefnum undanskildum

Brunaaðstæður Evró Vöruflokkur Prófunaraðferð
-flokkur

Fullþróaður Stig brunaáraunar: Stuðlar ekki að - Mjög takmarkaðFyrirliggjandi D T £ 30°C
bruni í rými meira en 60 kW/m2 A útbreiðslu elds brennslu- gildi og tilvísunarskjal: D m £ 50%

hitalosun t
f 
5 sekúndur

- Bruni skapast CEN/TC 127/N 229 PCS £ 1,7-2,4 MJ/kg
ekki af loga og CEN/TC 127/ eða
- Takmarkað N 230 og skrá yfir £ 1,4-2,0 MJ/m2

massatap eldtraust efni

B Stuðlar mjög - Mjög takmarkað Fyrirliggjandi D T £ 50°C
takmarkað að brennslu- gildi og tilvísunarskjal: D m £ 50%
útbreiðslu elds og/eða hitalosun t

f 
20 sekúndur

- Takmarkað CEN/TC 127/N 229 o  £ PCS £ o MJ/kg
massatap og/eða CEN/TC 127/o £ PCS £ o MJ/m2

- Í raun engin N 230
útbreiðsla loga Útbreiðsla loga
- Mjög takmörkuð
reykmyndun EBH-prófun Reykmyndun
- Engir logandi drop-
ar og/eða agnir eða
 blanda af þessum
þáttum

Einn bren- Stig brunaáraunar: Stuðlar tak-  - Mjög takmörkuðFyrirliggjandi Tími að íkviknun
nandi hlutur hámark um 40 markað að útbreiðsla loga(1) tilvísunarskjal: D T
í rými 30mm kW/m2á takmörku- C útbreiðslu elds  - Takmörkuð Útbreiðsla loga

ðu svæði  hitalosun Reykmyndun
og minnkandi eftir  - Takmörkuð rey- EBH-prófun Dropar/agnir
yfirborðinu kmyndun

- Stuðlar takmarkað - Áreitunartími:
að íkviknun  30 sekúndur
- Mjög takmarkað CEN/TC 127/AH 2 - Tími þar til logar
magn logandi dropa N156(2)  ná tilteknum stað
og/eða agna eða ISO/DIS 11925-2 - Stærð svæðis sem
blanda af þessum  hefur orðið fyrir
þáttum  skemmdum

- Brennandi dropum
gefinn gaumur

ákveða þarf
gildi

ákveða þarf
gildi
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Brunaaðstæður Evró Vöruflokkur Prófunaraðferð
-flokkur

D Stuðlar að út- - Takmörkuð út- Fyrirliggjandi Tími að íkviknun
breiðslu elds í breiðsla loga(1) tilvísunarskjal: D T
viðunandi mæli - Viðunandi hitalo- Útbreiðsla loga

sun EBH-prófun Reykmyndun
- Takmörkuð Dropar/agnir
reykmyndun
- Líkur á íkviknun - Áreitunartími:
viðunandi 30 sekúndur
- Takmarkað magn CEN/TC 127/AH - Tími þar til logar
logandi dropa/agna 2/N156(2) ná tilteknum stað
og/eða blanda af ISO/DIS 11925-2 - Stærð svæðis sem
þessum þáttum hefur orðið fyrir

skemmdum
- Brennandi dropum
gefinn gaumur

Minniháttar Stig brunaáraunar: Viðunandi Leyfilegar líkur Fyrirliggjandi - Áreitunartími:
brunaáraun brennari með viðbrögð við  á íkviknun tilvísunarskjal: 15 sekúndur
á takmörkuðu 20 mm logahæð E eldi - Enginn logi í
yfirborðssvæði CEN/TC 127/AH 150 mm fjarlægð
byggingarvöru 2/N156(2) eftir 20 sekúndur

ISO/DIS 11925-2 - Brennandi dropum
gefinn gaumur

F Ekki kveðið á um nothæfi

(1) Þegar byggingarvörur eru notaðar lóðrétt er miðað við lóðrétta útbreiðslu loga. tf = hve lengi logi varir <<D >>m = massatap

(2) Þegar um er að ræða byggingarvörur sem t.d. skreppa saman við áreitun: PCS = meiriháttar varmaleiðni

hreyfanlegur lítill logi þar sem gaumur er gefinn að brennandi dropum. DDDDD T = hækkun hitastigs

Ath. Eiginleikarnir eru skilgreindir með tilliti til tilvísunarskjalanna.

ooooo Gildin verða ákveðin eftir útfærslu EBH.

ákveða þarf
gildi
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TAFLA 2

Flokkar yfir nothæfi gólfefna með hliðsjón af viðbrögðum við bruna

Brunaaðstæður Vöruflokkur Prófunaraðferð

Fullþróaður Stig brunaáraunar: Stuðlar ekki að - Mjög takmarkaðFyrirliggjandi D T £ 30°C
bruni í rými meira en 60 kW/m2 A

fl
 (1) útbreiðslu elds  brennslugildi tilvísunarskjal: D m £ 50%

og hitalosun t
f 
5 sekúndur

- Takmarkað CEN/TC 127/N 229 PCS £ 1,7-2,4 MJ/kg
massatap og CEN/TC 127/ eða
- Bruni skapast N 230 £ 1,4-2,0 MJ/m2

ekki af loga

B
fl
 (1) Stuðlar mjög - Mjög takmarkað Fyrirliggjandi D T £ 50°C

takmarkað að brennslugildi tilvísunarskjal: D m £ 50%
útbreiðslu elds t

f 
20 sekúndur

- Takmarkað CEN/TC 127/N 229 o  £ PCS £ o MJ/kg
massatap og/eða CEN/TC 127/o £ PCS £ o MJ/m2

- Í raun engin N 230
útbreiðslaloga
- Mjög takmörkuð
reykmyndun

Fullþróaður Stig brunaáraunar: Stuðlar Mjög takmörkuð:Fyrirliggjandi Áhættuvarmaflæði:
bruni í aðlig- geislun á takmarkað að - útbreiðsla logatilvísunarskjal: 10 kW/m2

gjandi rými takmörkuðu C
fl

útbreiðslu elds - reykmyndun Tímalengd prófunar:
svæði að hámarki CEN/TC 127/N 125 30 mínútur
10 kW/m_ Gaumur gefinn að:

- útbreiðslu loga
- reykmyndun
Mat: staðist/ekki staðist

D
fl

Stuðlar að Takmörkuð: Fyrirliggjandi Áhættuvarmaflæði:
útbreiðslu elds í - útbreiðsla loga tilvísunarskjal: 4,5 kW/m2

viðunandi mæli - reykmyndun Tímalengd prófunar:
CEN/TC 127/N 125 30 mínútur

Gaumur gefinn að:
- útbreiðslu loga
- reykmyndun
Mat: staðist/ekki staðist

Minniháttar Stig brunaáraunar: Viðunandi Leyfilegar líkur Fyrirliggjandi - stærð svæðis sem
brunaáraun á logandi vindlingur E

fl
viðbrögð við á íkviknun tilvísunarskjal:  hefur orðið

takmörkuðu eldi fyrir skemmdum
yfirborðs-
svæði bygg- Metanamín
ingarvöru ,,pillu-prófun“

F
fl

Ekki kveðið á um nothæfi

t
f
 = hve lengi logi varir DDDDDm = massatap

PCS = meiriháttar varmaleiðni DDDDDT = hækkun hitastigs

(1) Þegar prófunaraðferðin er fullmótuð er unnt að setja flokka A
fl
 og B

fl
 saman í einn flokk með því að breyta umboðinu.
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