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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 1. mgr. 27. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Kerfi fyrir flokkun eftir nothæfi byggingarvara með tilliti til viðbragða við bruna var samþykkt í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/147/EB(2). Kerfið byggir á samhæfðri lausn við mat á þessu nothæfi og flokkun 
niðurstaða þessa mats.

2) 	 Í	ákvörðun	2000/147/EB	eru	settir	fram	nokkrir	flokkar	nothæfis	með	tilliti	til	viðbragða	við	bruna.	Að auki inniheldur 
hún flokkana F, FFL, FL og Fca, sem hafa hlotið skilgreininguna „ekkert nothæfisstig ákvarðað“.

3) 	 Í	samræmi	við	7.	mgr.	2.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	305/2011	er	flokkur	skilgreindur	sem	stig	yfir	nothæfi	byggingarvöru	
sem	eru	afmörkuð	með	lágmarksgildi	og	hámarksgildi.	Flokkar með skilgreininguna „ekkert nothæfisstig ákvarðað“ 
samsvara ekki þessari skilgreiningu og því er ekki hægt að fella þá inn í flokkunarkerfi samkvæmt reglugerð (ESB) 
nr. 305/2011.

4)  Kveðið er á um notkun á skilgreiningunni „ekkert nothæfisstig ákvarðað“ í sambandi við samningu yfirlýsingar um 
nothæfi í f-lið 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 305/2011.

5) 	 Í	því	skyni	að	gera	framleiðendum	kleift	að	tilgreina	minna	nothæfi	með	tilliti	til	viðbragða	við	bruna	en	það	sem	
fellur	undir	flokka	E,	EFL, EL og Eca, er nauðsynlegt að breyta flokkunarviðmiðunum fyrir flokka F, FFL, FL and Fca til 
samræmis við það.

6) 	 Því	er	nauðsynlegt	að	skipta	út	flokkum	F,	FFL, FL og Fca sem settir eru fram í ákvörðun 2000/147/EB með nýjum 
flokkum fyrir vörur sem uppfylla ekki lágmarksnothæfi með tilliti til viðbragða við bruna í flokkum E, EFL, EL and Eca.

7) 	 Ákvörðun	2000/147/EB	hefur	verið	breytt	nokkrum	sinnum	og	frekari	breytingar	á	þeirri	ákvörðun	eru	nauðsynlegar.	
Til glöggvunar og hagræðingar ætti því að fella hana úr gildi og ný ákvörðun að koma í stað hennar,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Þegar fyrirhuguð notkun byggingarvöru er með þeim hætti að hún getur stuðlað að myndun og útbreiðslu elds og reyks á 
upptakastað eða svæði er nothæfi vörunnar flokkað á grundvelli nothæfis með tilliti til viðbragða við bruna í samræmi við 
flokkunarkerfið sem er sett fram í viðaukanum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 15.3.2016, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2016 frá 3. júní 2016 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 5.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/147/EB frá 8. febrúar 2000 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE  að því er varðar flokkun bygg-

ingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna (Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2000, bls. 14).

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2016/364

frá 1. júlí 2015

um flokkun byggingarvara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (*)
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2. gr.

Ákvörðun 2000/147/EB er felld úr gildi.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu ákvörðunina sem tilvísanir í þessa reglugerð.

3. 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 1. júlí 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_________
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(1) Eiginleikarnir eru skilgreindir með tilliti til viðeigandi prófunaraðferðar.

VIÐAUKI

Flokkar nothæfis með tilliti til viðbragða við bruna

1.1.  Að því er varðar töflur 1 til 4 gilda eftirfarandi tákn(1) :

1)  „ΔΤ“ — hitahækkun,

2)  „Δm“ — massatap,

3)  „tf“ — hve lengi logi varir,

4)  „PCS“ — heildarvarmagildi,

5)  „LFS“ — lárétt eldsútbreiðslumark til hliða,

6)  „SMOGRA“ — útbreiðsluhraði reyks.

1.2.  Að því er varðar töflur 1, 2 og 3 gilda eftirfarandi tákn(1) :

1)  „FIGRA“ — útbreiðsluhraði bruna,

2)  „THR“ — heildarvarmalosun,

3)  „TSP“ — heildarreykmyndun,

4)  „Fs“ — eldsútbreiðslumark.

1.3.  Að því er varðar töflu 4 gilda eftirfarandi tákn og prófunarmæliþættir:

1)   „HRRsm30, kW“ — meðalhraði varmalosunar miðað við 30 s hlaupandi meðaltal,

2)  „SPRsm60, m2/s“ — meðalhraði reykmyndunar miðað við 60 s hlaupandi meðaltal,

3)  „Toppgildi HRR, kW“ — hámarksgildi HRRsm30 á milli upphafs og loka prófunar að undanskilinni hlutdeild 
frá kveikjugjafa,

4)  „Toppgildi SPR, m2/s“ — hámarksgildi SPRsm60 á milli upphafs og loka prófunar,

5)  „THR1200, MJ“ — heildarvarmalosun (HRRsm30) frá upphafi til loka prófunar að undanskilinni hlutdeild frá 
kveikjugjafa,

6)  „TSP1200, m2“ — heildarreykmyndun (HRRsm60) frá upphafi til loka prófunar,

7)  „FIGRA, W/s“ — stuðull fyrir útbreiðsluhraða bruna sem skilgreindur er sem hæsta gildi hlutfallsins á milli 
HRRsm30 að undanskilinni hlutdeild frá kveikjugjafa og tíma. Markgildi HRRsm30 = 3 kW og THR = 0,4 MJ,

8)  „FS“ — eldsútbreiðslumark (lengd skemmda),

9)  „H“ — eldsútbreiðslumark.

2.  Að því er varðar töflur 1 til 4 gilda eftirfarandi skilgreiningar:

1)  „efni“: eitt grunnefni eða jöfn blanda af efnum,

2)  „ósamsett byggingarvara“: byggingarvara úr einu efni með jafnan þéttleika og samsetningu í allri vörunni,

3)  „samsett byggingarvara“: vara sem uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru til ósamsettrar byggingarvöru og er 
gerð úr einum eða fleiri íhlutum, mikilvægum og/eða ekki mikilvægum,
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4)  „mikilvægur íhlutur“: 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 íhlutur,

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

6)  „innri íhlutur sem ekki er mikilvægur“: íhlutur sem er ekki mikilvægur þar sem báðar hliðar eru þaktar með 
a.m.k. einum mikilvægum íhlut,

7)  „ytri íhlutur sem ekki er mikilvægur“: íhlutur sem er ekki mikilvægur þar sem önnur hliðin er ekki þakin með 
mikilvægum íhlut.

Tvö eða fleiri aðliggjandi lög, þar sem ekki eru mikilvægir íhlutir milli laganna, sem ekki eru mikilvæg, skulu 
teljast vera einn íhlutur sem ekki er mikilvægur og því verður hann að flokkast í samræmi við viðmiðanirnar fyrir 
lög sem ekki eru mikilvægir íhlutir.

Tafla 1

Flokkar byggingarvara, að undanskildu gólfefni, vörum til að hitaeinangra rör og rafmagnsköplum eftir 
nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna

Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

A1 EN ISO 1182(1),

og

ΔT ≤ 30 °C, og

Δm ≤ 50%, og

tf = 0 (þ.e. ekki viðvarandi logi)

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(1), og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(2) (2a), og

PCS ≤ 1,4 MJm– 2(3), og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (4)

A2 EN ISO 1182(1),

eða

ΔT ≤ 50 °C, og

Δm ≤ 50%, og

tf ≤ 20 s

EN ISO 1716;

og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (1), og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (2), og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3), og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (4)

EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 Ws– 1, og

LFS < jaðar sýnis, og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

B EN 13823 (SBI);

og

FIGRA ≤ 120 Ws– 1, og

LFS < jaðar sýnis, og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 30 s

Fs ≤ 150 mm innan 60 s
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Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

C EN 13823 (SBI);

og

FIGRA ≤ 250 Ws– 1, og

LFS < jaðar sýnis, og

THR600s ≤ 15 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 30 s

Fs ≤ 150 mm innan 60 s

D EN 13823 (SBI),

og

FIGRA ≤ 750 Ws– 1 Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 30 s

Fs ≤ 150 mm innan 60 s

E EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

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

F EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s

(1) Fyrir ósamsettar byggingarvörur og mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara.
(2) Fyrir ytri og ekki mikilvæga íhluti samsettra byggingarvara.
(2a) Einnig allir ytri íhlutir 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 Ws–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 ≤ 30m2s–2 og TSP600s ≤ 50m2, s2 = SMOGRA ≤ 180m2s–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 leiðir til flokkunar í d2.
(7) Ekki kviknar í pappírnum = engin viðbótarflokkun. Íkviknun í pappírnum = flokkun í d2.
(8) Við skilyrði þar sem hætta er á yfirborðsbruna og, ef við á, við fyrirhugaða notkun byggingarvörunnar, hætta á jaðarbruna.

Tafla 2

Flokkar gólfefnis eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna

Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

A1FL EN ISO 1182 (1),

og

ΔT ≤ 30 °C, og

Δm ≤ 50%, og

tf = 0 (þ.e. ekki viðvarandi logi)

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (1), og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2), og

PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (3), og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (4)

A2FL EN ISO 1182 (1),

eða

ΔT ≤ 50 °C, og

Δm ≤ 50%, og

tf ≤ 20 s

EN ISO 1716,

og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (1), og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (2), og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3), og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (4)

EN ISO 9239-1 (5) Hætið varmaflæði (6) ≥ 8,0 kWm– 2 Reykmyndun (7)
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Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

BFL EN ISO 9239-1 (3)

og

Hætið varmaflæði (6) ≥ 8,0 kWm– 2 Reykmyndun (7)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s

CFL EN ISO 9239-1 (5)

og

Hætið varmaflæði (6) ≥ 4,5 kWm– 2 Reykmyndun (7)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s

DFL EN ISO 9239-1 (5)

og

Hætið varmaflæði (6) ≥ 3,0 kWm– 2 Reykmyndun (7)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s

EFL EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s

FFL EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s

(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 fyrirhugaða notkun byggingarvörunnar, hætta á jaðarbruna.

Tafla 3

Flokkar vara til að einangra rör eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna 
 

Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

A1L EN ISO 1182 (1),

og

ΔT ≤ 30 °C, og

Δm ≤ 50%, og

tf = 0 (þ.e. ekki viðvarandi logi)

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (1), og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2), og

PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (3), og

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (4)
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Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

A2L EN ISO 1182 (1),

eða

ΔT ≤ 50 °C, og

Δm ≤ 50 %, og tf ≤ 20 s

EN ISO 1716;

og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (1), og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (2), og

PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3), og

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (4)

EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 Ws– 1, og

LFS < jaðar sýnis, og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

BL EN 13823 (SBI),

og

FIGRA ≤ 270 Ws– 1, og

LFS < jaðar sýnis, og

THR600s ≤ 7,5 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 30 s

Fs ≤ 150 mm innan 60 s

CL EN 13823 (SBI),

og

FIGRA ≤ 460 Ws– 1, og

LFS < jaðar sýnis, og

THR600s ≤ 15 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 30 s

Fs ≤ 150 mm innan 60 s

DL EN 13823 (SBI),

og

FIGRA ≤ 2100 Ws– 1

THR600s ≤ 100 MJ

Reykmyndun (5), og

Logandi dropar/agnir (6)

EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 30 s

Fs ≤ 150 mm innan 60 s

EL EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

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

FL EN ISO 11925-2 (8):

Brunaáraun = 15 s

Fs ≤ 150 mm innan 20 s 

(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) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2og TSP600s ≤ 250 m2, s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s–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 10 s í EN13823 

(SBI) innan 600 s, d2 = ekki d0 eða d1. Íkviknun pappírs í EN ISO 11925-2 leiðir til flokkunar í d2.
(7) Ekki kviknar í pappírnum = engin viðbótarflokun. Íkviknun í pappírnum = flokkun í d2
(8) Við skilyrði þar sem hætta er á yfirborðsbruna og, ef við á, við fyrirhugaða notkun byggingarvörunnar, hætta á jaðarbruna.
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Tafla 4

Flokkar rafmagnskapla eftir nothæfi með tilliti til við bragða við bruna

Flokkur Prófunaraðferð(-ir) Flokkunarviðmiðanir Viðbótarflokkun

Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)

B1ca EN 50399 (30 kW logagjafi)

og

FS ≤ 1,75 m og

THR1200s ≤ 10 MJ og

Toppgildi HRR ≤ 20 kW og

FIGRA ≤ 120 Ws– 1

Reykmyndun (2)(5), logandi drop-
ar/agnir (3) og sýrustig (pH-stig og 
leiðni)(4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

B2ca EN 50399 (20,5 kW logagjafi)

og

FS ≤ 1,5 m og

THR1200s ≤ 15 MJ og

Toppgildi HRR ≤ 30 kW, og

FIGRA ≤ 150 Ws– 1

Reykmyndun (2)(6), logandi drop-
ar/agnir (3) og sýrustig (pH-stig og 
leiðni)(4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Cca EN 50399 (20,5 kW logagjafi)

og

FS ≤ 2,0 m og

THR1200s ≤ 30 MJ og

Toppgildi HRR ≤ 60 kW, og

FIGRA ≤ 300 Ws– 1

Reykmyndun (2)(6), logandi drop-
ar/agnir (3) og sýrustig (pH-stig og 
leiðni)(4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Dca EN 50399 (20,5 kW logagjafi)

og

THR1200s ≤ 70 MJ og

Toppgildi HRR ≤ 400 kW, og

FIGRA ≤ 1300 Ws– 1

Reykmyndun (2)(6), logandi drop-
ar/agnir (3) og sýrustig (pH-stig og 
leiðni)(4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Fca EN 60332-1-2 H > 425 mm

(1) Fyrir vöruna í heild, að undanskildum málmum, og fyrir alla ytri íhluti vörunnar (þ.e. slíður).
(2) s1 = TSP1200 200 ≤ 50 m2 og toppgildi SPR ≤ 0,25 m2/s
 s1a = s1 og gegnhleypni í samræmi við EN 61034-2 ≥ 80%
 s1b = s1 og gegnhleypni í samræmi við EN 61034-2 ≥ 60% < 80%
 s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 og toppgildi SPR ≤ 1,5 m2/s
 s3 = hvorki s1 né s2
(3) d0 = Engir logandi dropar/agnir innan 1 200s, d1 = Engir logandi dropar/agnir sem loga lengur en 10 s innan 1200s 
 d2 = hvorki d0 né d1
(4) EN 60754-2:a1 = leiðni < 2,5 μS/mm og pH > 4,3, a2 = leiðni < 10 μS/mm og pH > 4,3, a3 = hvorki a1 né a2.
(5) Reykflokkurinn sem settur er fram fyrir kapla í flokki B1ca verður að vera upprunninn í prófunum samkvæmt aðstæðum EN 50399 

(30 kW logagjafi).
(6) Reykflokkurinn sem settur er fram fyrir kapla í flokki B2caCca, Dca verður að vera upprunninn í prófunum samkvæmt aðstæðum  

EN 50399 (20,5 kW logagjafi).




