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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(ESB) nr. 1291/2014

frá 16. júlí 2014

um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á þiljum sem eru unnar úr viði samkvæmt EN 13986 og 
gegnheilum viðarþiljum og klæðningum samkvæmt EN 14915 að því er varðar brunavarnarhæfni 

þeirra, þegar þær eru notaðar í vegg- og loftklæðningu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði fyrir 
markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/106/EBE(1), einkum 5. mgr. 27. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Kerfi	 fyrir	flokkun	eftir	nothæfi	byggingarvara,	byggingarmannvirkja	og	hluta	þeirra	með	 tilliti	 til	 brunaþols	var
samþykkt í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/367/EB(2). Þiljur sem eru unnar úr viði sem falla undir
samhæfða staðalinn EN 13986 sem og þiljur og klæðningar úr gegnheilum viði sem falla undir samhæfða staðalinn
EN 14915 eru meðal þeirra byggingarvara sem falla undir ákvörðunina.

2) Prófanir	hafa	sýnt	fram	á	að	nothæfi	þessara	vara	sé	stöðugt	og	fyrirsjáanlegt	að	því	er	varðar	brunavarnarhæfni	þegar
þær eru notaðar í vegg- og loftklæðningu að því tilskildu að vörurnar uppfylli tiltekin skilyrði varðandi eðlismassa
viðar og þykkt þilja og klæðninga.

3) Þiljur sem unnar eru úr viði og falla undir samhæfða staðalinn EN 13986 og þiljur og klæðningar úr gegnheilum viði
sem	falla	undir	samhæfða	staðalinn	EN	14915	ættu	því	að	teljast	uppfylla	flokkana	að	því	er	varðar	nothæfi	fyrir
brunavarnarhæfni sem komið var á í ákvörðun 2000/367/EB um þessi skilyrði, án þess að farið verði fram á frekari
prófun,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Þiljur sem unnar eru úr viði og falla undir samhæfða staðalinn EN 13986 og þiljur og klæðningar úr gegnheilum viði sem falla 
undir	samhæfða	staðalinn	EN	14914	og	uppfylla	skilyrðin	sem	sett	eru	fram	í	viðaukanum	skulu	teljast	uppfylla	flokkana	
að	því	er	varðar	nothæfi	sem	tilgreindir	eru	í	viðaukanum	án	prófunar,	þegar	þær	eru	notaðar	í	vegg-	og	loftklæðningu.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. júlí 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José	Manuel	BARROSO

forseti.

____________

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 349, 5.12.2014, bls. 25. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2015 frá 20. mars 2015 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 5.
(2)	 Ákvörðun	framkvæmdastjórnarinnar	2000/367/EB	frá	3.	maí	2000	um	framkvæmd	tilskipunar	ráðsins	89/106/EBE	varðandi	flokkun	byggingarvara,

mannvirkja	og	hluta	þeirra	eftir	nothæfi	með	tilliti	til	brunaþols	(Stjtíð.	ESB	L	133,	6.6.2000,	bls.	26).
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VIÐAUKI

Vara(1) EN-staðall 
vöru Upplýsingar um vöru(2)

Lágmarks með-
aleðlismassi

(kg/m3)

Lágmarks-
þykkt
(mm)

K Flokkur(3)

Masónít EN 13986 Með og án fjaðrar og grópar(5) 800 9 K2 10(4)

Aspenítplötur EN 13986 Með og án fjaðrar og grópar(6) 600 10 K2 10(4)

Spónaplötur EN 13986 Með fjöður og gróp(7) 600 10 K2 10(4)

Spónaplötur EN 13986 Með og án fjaðrar og grópar(6) 600 12 K2 10(4)

Krossviður EN 13986 Með og án fjaðrar og grópar(6) 450 12 K2 10(4)

Gegnheilar viðarþiljur EN 13986 Með og án fjaðrar og grópar(6) 450 12 K2 10(4)

Spónaplötur EN 13986 Með fjöður og gróp(8) 600 25 K2 30

Aspenítplötur EN 13986 Með fjöður og gróp(8) 600 30 K2 30

Krossviður EN 13986 Með fjöður og gróp(8) 450 26 K2 30

Gegnheilar viðarþiljur EN 13986 Með fjöður og gróp(8) 450 26 K2 30

Gegnheilar viðarþiljur EN 13986 Með fjöður og gróp(9) 450 53 K2 60

Gegnheilar viðarþiljur og 
-klæðningar

EN 14915 Með fjöður og gróp(10) 450 15 K2 10(4)

Gegnheilar viðarþiljur og 
-klæðningar

EN 14915 Með fjöður og gróp(10) 450 27 K2 30

Gegnheilar viðarþiljur og 
-klæðningar

EN 14915 Með fjöður og gróp(11) 450 2 × 27(12) K2 60

(1) Festar beint á undirlag án loftbils.
(2) Tengi með köntuðum brúnum eða fjöður- og gróparmynstri og af sömu þykkt og varan og án bila.
(3) Flokkur eins og sett er fram í ákvörðun 2000/367/EB.
(4) K1	10	fyrir	undirlag	≥	300	kg/m3.
(5) Lengd stiftis a.m.k. 40 mm og bil mest 100 mm.
(6) Lengd skrúfu a.m.k. 30 mm og bil mest 200 mm.
(7) Lengd skrúfu a.m.k. 30 mm og bil mest 150 mm.
(8) Lengd skrúfu a.m.k. 50 mm og bil mest 200 mm.
(9) Lengd skrúfu a.m.k. 75 mm og bil mest 200 mm.
(10) Lengd nagla a.m.k. 60 mm og bil mest 600 mm.
(11) Lengd nagla a.m.k. 50 mm (fyrir hvert lag) og bil mest 600 mm.
(12)	 Lögin	tvö	eru	fest	þannig	að	langsniðshliðarnar	eru	hornréttar	hvor	á	aðra.




