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                                   ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                            2007/EES/26/33 

frá 8. febrúar 2000 

um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir 
nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna (*) 

(tilkynnt með númeri C(2000) 133) 

(2000/147/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

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

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í 2. og 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 89/106/EBE segir að 
til þess að mið sé tekið af ólíkum kröfum um vernd 
mannvirkja í mismunandi löndum, héruðum eða 
byggðum kunni að vera ástæða til að skipta hverri 
grunnkröfu í flokka í grunnskjölunum. Skjöl þessi 
hafa verið gefin út í ,,Orðsendingu 
framkvæmdastjórnarinnar varðandi grunnskjöl með 
tilskipun ráðsins 89/106/EBE (3)“. 

 

2) Samkvæmt lið 4.2.1 í grunnskjali nr. 2 geta stig 
grunnkrafna ákvarðast af gerð byggingarmannvirkis, 
notkun, staðsetningu, og útfærslu þess og því hversu 
aðgengilegur neyðarbúnaður er. 

 
3) Í lið 2.2 í grunnskjali nr. 2 eru taldar upp ýmsar inn-

byrðis tengdar ráðstafanir sem hafa það að markmiði 
að fullnægja grunnkröfunni „Varnir gegn eldsvoða“ 
auk þess sem með þeim er lagður grunnur að mótun 
stefnu á sviði brunavarna sem má útfæra á mis-
munandi vegu í aðildarríkjunum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 50, 23.12.2000, bls. 14. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 39. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. 
(2) Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB C 62, 28.2.1994, bls. 1. 

4) 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. 

 

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

 

6) Einungis er unnt að greina frá umfangi þessarar 
takmörkunar með því að flokka nothæfi 
byggingarvara eftir stigum með tilliti til viðbragða við 
bruna við raunverulega notkun. 

 
7) Í lið 4.3.1.1 í grunnskjali nr. 2 segir að til að unnt sé 

að meta nothæfi byggingarvara með tilliti til 
viðbragða við bruna verði þróuð samhæfð lausn sem 
felur í sér allsherjar- eða hlutaprófanir sem samsvara 
raunverulegum brunaaðstæðum. 

 

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

 

9) Flokkunarkerfið, sem á að nota í þessu samhengi, 
byggist á allmörgum prófunaraðferðum sem evróp-
skar staðlastofnanir hafa þegar skilgreint. 

 
10) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB frá 

9. september 1994 um framkvæmd 20. gr. tilskipunar 
89/106/EBE um byggingarvörur (4), þar sem 
flokkunarkerfinu er lýst, eru ekki gefin upp 
viðmiðunarmörk fyrir flokka B, C og D þar eð 
prófunaraðferð, þar sem um er að ræða einstakan 
brennandi hlut, var ekki nægilega vel á veg komin á 
þeim tíma. 

________________  

(4)   Stjtíð. EB L 241, 16.9.1994, bls. 25. 
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11) Viðkomandi gögn liggja nú fyrir og skal því ný 

ákvörðun, þar sem greint er frá viðmiðunarmörkum 
fyrir flokkana og ákveðinni aðlögun að tækni-
framförum, koma í stað ákvörðunar 94/611/EB. Í 
fyrirhuguðum Evrópustaðli, eða ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar, skal lýsa öðrum 
prófunaraðferðum til fulls á grundvelli samnings milli 
framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna í 
samráði við Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök 
Evrópu (CEN/CENELEC) og Evrópusamtök um 
tæknisamþykki (EOTA). 

 
12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um byggingarmál. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
1. Þegar raunveruleg notkun byggingarvöru er með þeim 
hætti að hún stuðlar að myndun og útbreiðslu elds og reyks 
á upptakastað (eða svæði) er varan flokkuð á grundvelli 
nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna með hliðsjón af 
flokkunarkerfinu í töflu 1 og 2 í viðaukanum. 

2. Meta skal byggingarvörur við raunverulega notkun. 
 
Ef flokkunin, sem byggist á stöðluðum prófunum og 
viðmiðunum í töflu 1 og 2 í viðaukanum, á ekki við, er 
heimilt að nota einar eða fleiri viðmiðunaraðstæður 
(prófanir í fullum kvarða sem eru lýsandi fyrir viðurkennt 
hættuástand) innan ramma verklagsreglna sem kveða á um 
annars konar prófanir. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun 94/611/EB er hér með felld úr gildi. 
 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu ákvörðunina sem tilvísanir 
í þessa ákvörðun. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 8. febrúar 2000. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 



7.6.2007  Nr. 26/219EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VIÐAUKI 
 
Tákn (1) 
 

∆T hitahækkun 
∆m massatap 
tf hve lengi logi varir 
PCS heildarvarmaleiðni 
FIGRA útbreiðsluhraði bruna 

 
THR600s heildarhitalosun 
LFS lárétt eldsútbreiðslumark til hliða 
SMOGRA útbreiðsluhraði reyks 
TSP600s heildarreykmyndun 
Fs eldsútbreiðslumark 

 
Skilgreiningar 

„Efni“: eitt grunnefni eða jöfn blanda af efnum, t.d. málmur, steinn, timbur, steinsteypa, steinull með jafnri blöndu af 
bindiefni, og fjölliðar. 

„Ósamsett byggingarvara“: byggingarvara úr einu efni með jafnan þéttleika og samsetningu í allri vörunni. 

„Samsett byggingarvara“: byggingarvara sem uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru til ósamsettrar byggingarvöru. 
Byggingarvaran er gerð úr einum eða fleiri íhlutum, mikilvægum og/eða ekki mikilvægum. 

„Mikilvægur íhluti“: efni sem er umtalsverður hluti af samsettri byggingarvöru. Lag með massa á flatareiningu > = 
1,0 kg/m2 eða þykkt > = 1,0 mm telst vera mikilvægur íhluti. 

„Ekki mikilvægur íhluti“: efni sem er ekki umtalsverður hluti af samsettri byggingarvöru. Lag með massa á 
flatareiningu < 1,0 kg/m2 og þykkt < 1,0 mm telst ekki vera mikilvægur íhluti. 

Tvö eða fleiri aðliggjandi lög (þ.e. þar sem ekki er mikilvægur íhluti milli laganna), sem ekki eru mikilvæg, teljast 
vera einn íhluti sem ekki er mikilvægur og því verður hann að vera í samræmi við kröfur varðandi lög sem ekki eru 
mikilvægir íhlutar. 

Að því er varðar íhluti, sem ekki eru mikilvægir, er gerður greinarmunur milli innri og ytri íhluta, sem ekki eru 
mikilvægir, á eftirfarandi hátt: 

„Innri íhluti sem ekki er mikilvægur“: ekki mikilvægur íhluti þar sem báðar hliðar eru þaktar með a.m.k. einum 
mikilvægum íhlut. 

„Ytri íhluti sem ekki er mikilvægur“: ekki mikilvægur íhluti þar sem önnur hliðin er ekki þakin með mikilvægum 
íhlut. 

Tafla 1 

FLOKKAR BYGGINGARVARA, AÐ UNDANSKILDU GÓLFEFNI, EFTIR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ 
BRUNA 

 
Flokkur Prófunaraðferð(ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun 

EN ISO 1182 (1) 
og 

∆T ≤ 30 °C; og 
∆m ≤ 50 %; og 
tf = 0 (þ.e. ekki viðvarandi logi) 

— A1 

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg−1 (1) og 
PCS ≤ 2,0 MJ.kg−1 (2) (2a) og 
PCS ≤ 1,4 MJ.m−2 (3) og 
PCS ≤ 2,0 MJ.kg−1 (4) 

— 

 
 
(1)   Eiginleikarnir eru skilgreindir með tilliti til viðeigandi prófunaraðferðar. 
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Flokkur Prófunaraðferð(ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun 
EN ISO 1182 (1) 

eða 

∆T ≤ 50 °C og 

∆m ≤ 50 % og 

tf ≤ 20s 

— 

EN ISO 1716 

og 

PCS ≤ 3,0 MJ.kg−1 (1) og 

PCS ≤ 4,0 MJ.m−2 (2) og 

PCS ≤ 4,0 MJ.m−2 (3) og 

PCS ≤ 3,0 MJ.kg−1 (4) 

— 

A2 

EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W.s−1 og 

LFS < jaðar sýnis og 

THR600s ≤ 7,5 MJ 

Reykmyndun (5) og logandi 
dropar/agnir (6) 

EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 120 W.s−1 og 

LFS < jaðar sýnis og 

THR600s ≤ 7,5 MJ 

B 

EN ISO 11925-
2 (8) 

Brunaáraun = 30s 

Fs ≤ 150 mm innan 60s 

Reykmyndun (5) og logandi 
dropar/agnir (6) 

EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 250 W.s−1 og 

LFS < jaðar sýnis og 

THR600s ≤ 15 MJ 

C 

EN ISO 11925-
2 (8): 

Brunaáraun = 30s 

Fs ≤ 150 mm innan 60s 

Reykmyndun (5) og logandi 
dropar/agnir (6) 

EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 750 W.s−1 D 

EN ISO 11925-
2 (8): 
Brunaáraun = 30s 

Fs ≤ 150 mm innan 60s 

Reykmyndun (5) og logandi 
dropar/agnir (6) 

E EN ISO 11925-
2 (8) 

Brunaáraun = 15s 

Fs ≤ 150 mm innan 20s Logandi dropar/agnir (7) 

F Ekkert nothæfisstig ákvarðað 
(*) Meðhöndlun sumra vöruflokka, t.d. ílangra byggingarvara (lagnir, rásir, strengir o.þ.h.), er enn í skoðun og gæti því þurft að 

breyta þessari ákvörðun. 

(1) Fyrir ósamsettar byggingarvörur og mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara. 

(2) Fyrir ytri og ekki mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara. 

(2a) Einnig allir ytri íhlutar sem ekki eru mikilvægir og hafa PCS ≤ 2,0 MJ.m–2, að því tilskildu að byggingarvaran uppfylli eftirfarandi 
viðmiðanir EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s–1; og LFS < jaðar sýnis og THR600s ≤ 4,0 MJ og s1 og d0. 

(3) Fyrir innri og ekki mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara. 

(4) Fyrir byggingarvöruna í heild. 

(5) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s–2 og TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s–2 og TSP600s ≤ 200m2; s3 = ekki s1 eða s2. 

(6) d0 = Engir logandi dropar/agnir í EN13823 (SBI) innan 600s; d1 = engir logandi dropar/agnir sem loga lengur en 10s í EN13823 
(SBI) innan 600s; d2 = engin d0 eða d1; íkviknun pappírs í EN ISO 11925-2 leiða til flokkunar í d2. 

(7) Uppfyllt = engin íkveikja í pappírnum (engin flokkun); hafnað = íkveikja í pappírnum (d2 flokkun). 

(8) Við skilyrði þar sem hætta er á yfirborðsbruna og, ef við á, við raunverulega nýtingu byggingarvörunnar, hætta á jaðarbruna. 
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Tafla 2 
 

FLOKKAR GÓLFEFNIS EFTIR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ BRUNA 
 
 

Flokkur Prófunaraðferð(ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun 
EN ISO 1182 (1) 
og 

∆T ≤ 30 °C og 
∆m ≤ 50 % og 
tf = 0 (þ.e. ekki viðvarandi logi) 

— A1FL 

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg−1 (1) og 
PCS ≤ 2,0 MJ.kg−1 (2) og 
PCS ≤ 1,4 MJ.m−2 (3) og 
PCS ≤ 2,0 MJ.kg−1 (4) 

— 

EN ISO 1182 (1) 
eða 

∆T ≤ 50 °C og 
∆m ≤ 50 % og 
tf ≤ 20s 

— 

EN ISO 1716 
og 

PCS ≤ 3,0 MJ.kg−1 (1) og 
PCS ≤ 4,0 MJ.m−2 (2) og 
PCS ≤ 4,0 MJ.m−2 (3) og 
PCS ≤ 3,0 MJ.kg−1 (4) 

— 

A2FL 

EN ISO 9239-1 (5) Hætið varmaflæði (6) ≥ 8,0 kW.m−2 Reykmyndun (7) 
EN ISO 9239-1 (5) 
og 

Hætið varmaflæði (6) ≥ 8,0 kW.m−2 BFL 

EN ISO 11925-
2 (8) Brunaáraun = 15s 

Fs ≤ 150 mm innan 20s 

Reykmyndun (7) 

EN ISO 9239-1 (5) 
og 

Hætið varmaflæði (6) ≥ 4,5 kW.m−2 CFL 

EN ISO 11925-
2 (8) Brunaáraun = 1
5s 

Fs ≤ 150 mm innan 20s 

Reykmyndun (7) 

EN ISO 9239-1 (5) 
og 

Hætið varmaflæði (6) ≥ 3,0 kW.m−2 DFL 

EN ISO 11925-2 (8) 
 Brunaáraun  = 15s 

Fs ≤ 150 mm innan 20s 

Reykmyndun (7) 

EFL EN ISO 11925-2 (8) 
 Brunaáraun  = 15s 

Fs ≤ 150 mm innan 20s  

FFL Ekkert nothæfisstig ákvarðað 
(1) Fyrir ósamsettar byggingarvörur og mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara. 
(2) Fyrir ytri og ekki mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara. 
(3) Fyrir innri og ekki mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara. 
(4) Fyrir byggingarvöruna í heild. 
(5) Prófunartími = 30 mínútur. 
(6) Hætið varmaflæði er skilgreint sem geislunarflæðið sem loginn slokknar við eða geislunarflæði eftir 30 mínútna prófunartíma, 

eftir því hvort er minna (þ.e. leiðnin sem samsvarar ystu eldsútbreiðslumörkum) 
(7) s1 = Reykur ≤ 750 %.lágm.; s2 = ekki s1. 
(8) Við skilyrði þar sem hætta er á yfirborðsbruna og, ef við á, við raunverulega nýtingu byggingarvörunnar, hætta á jaðarbruna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


