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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1292/2014 

av 17. juli 2014 

om vilkår for klassifisering uten prøving av visse ubehandlede tregulv i henhold til EN 14342 med hensyn 

til deres ytelse ved brannpåvirkning(*) 

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 2000/147/EF(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av byggevarers ytelse ved brann-

påvirkning. Tregulv er blant de byggevarene som nevnte vedtak får anvendelse på. 

2) Prøvinger har vist at tregulv som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14342, har en stabil og forutsigbar ytelse 

ved brannpåvirkning, forutsatt at de oppfyller visse vilkår når det gjelder treets tetthet, gulvets tykkelse og varens 

sluttbruk. 

3) Tregulv som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14342, bør derfor anses å oppfylle klassene for ytelse ved 

brannpåvirkning fastsatt i vedtak 2000/147/EF på nevnte vilkår, uten at det kreves ytterligere prøving — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tregulv som omfattes av den harmoniserte standarden EN 14342, og som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal uten 

prøving anses å oppfylle ytelsesklassene angitt i vedlegget. 

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, 17. juli 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 5.12.2014, s. 27, 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 2000/147/EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av 

byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (EFT L 50 av 23.2.2000, s. 14). 
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VEDLEGG 

Vare(1)(7) Vareopplysninger(4) 

Minste 

gjennom-

snittstetthet(5) 

(kg/m3) 

Minste 

samlede 

tykkelse 

(mm) 

Vilkår for sluttbruk Gulvklasse(3) 

Tregulv Gulv av massiv furu eller gran Furu: 480 

Gran: 400 

14 Uten luftspalte under Dfl-s1 

Tregulv Gulv av massiv bøk, eik, furu 

eller gran 

Bøk: 700 

Eik: 700 

Furu: 430 

Gran: 400 

20 Med eller uten luftspalte 

under 

Dfl-s1 

Treparkett Parkett (ett sjikt) av massiv 

valnøtt 

650 8 Limt til underlaget(6) Dfl-s1 

Treparkett Parkett (ett sjikt) av massiv eik, 

lønn eller ask 

Ask: 650 

Lønn: 650 

Eik: 720 

8 Limt til underlaget(6) Dfl-s1 

Treparkett Flersjiktsparkett med toppsjikt 

av eik, minst 3,5 mm tykt 

550 15(2) Uten luftspalte under Dfl-s1 

Tregulv og parkett Gulv og parkett av massivt tre 

ikke angitt ovenfor 

400 6 Alle Efl 

(1) Montert i samsvar med EN ISO 9239-1 på et underlag av minst klasse D-s2, d0 med minste tetthet på 400 kg/m3 eller med luftspalte (høyde 

minst 30 mm) under. 

(2) Gjelder også for trappetrinn. 

(3) Uten overflatebehandling. 

(4) Behandlet i samsvar med EN 13238 (50 % relativ fuktighet, 23 °C). 

(5) Klasse som fastsatt i tabell 2 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF. 

(6) Underlag av minst klasse D-s2, d0. 

(7) Et mellomsjikt av minst klasse Efl med tykkelse på høyst 3 mm og tetthet på minst 280 kg/m3 kan brukes. 

 


