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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2007/EES/26/34 

frá 26. ágúst 2003 

um breytingu á ákvörðun 2000/147/EB 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(2003) 2986) 

 (2003/632/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 byggingar-
vörur (1), eins og henni var breytt með tilskipun 
93/68/EBE (2), einkum 2. mgr. 20. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2000/147/EB (3) var komið á kerfi til flokkunar 
byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við 
bruna. 

 
2) Að lokinni endurskoðun á ákveðnum vöruhópum skal 

búa til aðskilda flokka nothæfi með tilliti til viðbragða 
við bruna fyrir vörur til að hitaeinangra rör. 

 
3) Breyta ber ákvörðun 2000/147/EB til samræmis við 

þetta. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um byggingarmál. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB er breytt til 
samræmis við viðaukann við þessa ákvörðun. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 26. ágúst 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 220, 3.9.2003, bls. 5. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2004, 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. 40. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. 
(2) Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1. 

(3) Stjtíð. EB L 50, 23.2.2000, bls. 14. 
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VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi tafla bætist við viðaukann við tilskipun 2000/147/EB: 
 

„Tafla 3 
 

FLOKKAR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ BRUNA FYRIR VÖRUR TIL AÐ HITAEINANGRA RÖR 
 

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

∆T ≤ 30 °C; og 
∆m ≤ 50 %; og 

tf = 0 (þ.e. ekki viðvarandi logi) 

 

— A1L 

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) 

— 

A2L 

EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 W.s-1; og 
LFS < jaðar sýnis; og 
THR600s ≤ 7,5 MJ 

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

EN 13823 (SBI); 
og 

FIGRA ≤ 270 W.s-1; og 
 LFS < jaðar sýnis; og 
THR600s ≤ 7,5 MJ 

BL 

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

Fs ≤ 150mm innan 60s 

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

EN 13823 (SBI); 
og 

FIGRA ≤ 460 W.s-1; og 
LFS < jaðar sýnis; og 
THR600s ≤ 15 MJ 

CL 

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

Fs ≤ 150mm innan 60s 

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

EN 13823 (SBI); 
og 

FIGRA ≤ 2100 W.s-1 
THR600s ≤ 100 MJ 

DL 

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

Fs ≤ 150mm innan 60s 

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

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

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

FL Ekkert nothæfisstig ákvarðað 
(1) Fyrir einsleitar byggingarvörur og mikilvæga íhluti byggingarvara sem eru ekki einsleitar. 
(2) Fyrir ytri og ekki mikilvæga íhluti vara sem eru ekki einsleitar. 
(3) Fyrir innri og ekki mikilvæga íhluti vara sem eru ekki einsleitar. 
(4) Fyrir vöruna í heild. 
(5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s-2 og TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s-2 og TSP600s ≤ 1600 m2; 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 = ekki d0 eða d1; íkviknun pappírs í EN ISO 11925-2 leiðir til flokkunar í d2.
(7) Uppfyllt = ekki kviknar í pappírnum (engin flokkun); hafnað = það kviknar í pappírnum (flokkun í d2). 
(8) Við skilyrði þar sem hætta er á yfirborðsbruna og, ef við á, við raunverulega nýtingu vöru, hætta á jaðarbruna.“ 
 
 


