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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1291/2014 

av 16. juli 2014 

om vilkår for klassifisering uten prøving av trebaserte plater i henhold til EN 13986 og panelbord og 

kledningsbord av heltre i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brannbeskyttelsesevne når de brukes 

til vegg- og himlingskledning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2000/367/EF(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, 

byggverk og deler av byggverk. Trebaserte plater som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13986, og 

panelbord og kledningsbord av heltre som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14915, er blant de byggevarene 

som nevnte vedtak får anvendelse på. 

2) Prøvinger har vist at disse varene har en stabil og forutsigbar ytelse med hensyn til brannbeskyttelsesevne når de brukes 

til vegg- og himlingskledning, forutsatt at de oppfyller visse vilkår når det gjelder treets tetthet og platenes, 

panelbordenes og kledningsbordenes tykkelse. 

3) Trebaserte plater som omfattes av den harmoniserte standarden EN 13986, og panelbord og kledningsbord av heltre som 

omfattes av den harmoniserte standarden EN 14915, bør derfor anses å oppfylle ytelsesklassene for brannbe-

skyttelsesevne fastsatt i vedtak 2000/367/EF på nevnte vilkår, uten at det kreves ytterligere prøving — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Trebaserte plater omfattet av den harmoniserte standarden EN 13986 og panelbord og kledningsbord av heltre omfattet av den 

harmoniserte standarden EN 14915 som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal uten prøving anses å oppfylle 

ytelsesklassene angitt i vedlegget, når de brukes til vegg- og takkledning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. juli 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 5.12.2014, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 40. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 2000/367/EF av 3. mai 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av 

brannmotstanden til byggjevarer, byggverk og delar av byggverk (EFT L 133 av 6.6.2000, s. 26). 
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VEDLEGG 

Vare(1) 
EN-produkt-

standard 
Vareopplysninger(2) 

Minste 

gjennomsnitts-

tetthet 

(kg/m3) 

Minste 

tykkelse 

(mm) 

K-klasse(3) 

Trefiberplater EN 13986 Med og uten not og fjær(5) 800 9 K2 10(4) 

OSB-plater EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 600 10 K2 10(4) 

Sponplater EN 13986 Med not og fjær(7) 600 10 K2 10(4) 

Sponplater EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 600 12 K2 10(4) 

Kryssfiner EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 450 12 K2 10(4) 

Heltreplater EN 13986 Med og uten not og fjær(6) 450 12 K2 10(4) 

Sponplater EN 13986 Med not og fjær(8) 600 25 K2 30 

OSB-plater EN 13986 Med not og fjær(8) 600 30 K2 30 

Kryssfiner EN 13986 Med not og fjær(8) 450 26 K2 30 

Heltreplater EN 13986 Med not og fjær(8) 450 26 K2 30 

Heltreplater EN 13986 Med not og fjær(9) 450 53 K2 60 

Panelbord og kled-

ningsbord av heltre 

EN 14915 Med not og fjær(10) 450 15 K2 10(4) 

Panelbord og kled-

ningsbord av heltre 

EN 14915 Med not og fjær(10) 450 27 K2 30 

Panelbord og kled-

ningsbord av heltre 

EN 14915 Med not og fjær(11) 450 2 × 27(12) K2 60 

(1) Montert direkte på alle underlag uten luftspalte. 

(2) Skjøter med rette kanter eller not- og fjærprofil, med samme tykkelse som varen og uten luftspalter. 

(3) Klasse som fastsatt i vedtak 2000/367/EF. 

(4) K1 10 for underlag ≥ 300 kg/m3. 

(5) Spikerlengde minst 40 mm og avstand høyst 100 mm. 

(6) Skruelengde minst 30 mm og avstand høyst 200 mm. 

(7) Skruelengde minst 30 mm og avstand høyst 150 mm. 

(8) Skruelengde minst 50 mm og avstand høyst 200 mm. 

(9) Skruelengde minst 75 mm og avstand høyst 200 mm. 

(10) Spikerlengde minst 60 mm og avstand høyst 600 mm. 

(11) Spikerlengde minst 50 mm (i hvert lag) og avstand høyst 600 mm. 

(12) De to lagene er montert vinkelrett på hverandre i lengderetningen. 

 


