
TJEKLISTE Kommentarer

CERTIFICERING
Virksomheder, som markedsfører et 
brandklassificeret produkt, skal have 
et certifikat fra et notificeret certifi-
ceringsorgan.

Ja
Certifikat nr.: ___________

Nej

Dette betyder, at producenten skal 
have et kvalitetssikringssystem, en 
aftale med et notificeret certificerings-
organ vedrørende årlig produktions-
kontrol  af udnævnt kontrolorgan  
samt have et certifikat - AVCP.

BRANDKLASSIFIKATION
Certifikatet skal  indeholde hvilken 
brandklasse, der  gælder for det 
specifikke produkt. Gælder kun for 
klassificering af overflade.

B-s1, d0

B-s2,d0 / B-s3, d0

Certifikatet gælder for reaktion ved 
brand og ikke ved brandmodstand 
som  K110 – K210

YDELSESERKLÆRING
Ydelseserklæringen angiver 
produktets ydeevne i henhold til 
kravene i produktstandarden.

Ydelseserklæring

Ingen ydelseserklæring

Ydelseserklæringen skal være stillet til 
rådighed enten i papirform eller på 
leverandørens hjemmeside. Tjek at 
ydelseserklæringen indeholder samme 
oplysninger som certifikatet.

DRIFT & VEDLIGEHOLD
Alle produkter skal have et ”Drift og 
vedligholdelse”-dokument

Drift & vedligehold

Ingen drift & vedligehold

Dokumentet beskriver produktet, 
transportkrav, opbevaring inden 
montering, idriftsættelse (hvis 
relevant) og vedligeholdelsesrutiner.

TRÆMATERIALE
Certifikatet angiver hvilke typer 
træ/træsort, herunder enhver 
behandling af træet i form af f.eks. 
varmebehandling, som er testet og 
godkendt.

Tilbudt træmateriale angivet
i certifikatet

Tilbudt træmateriale ikke 
angivet

Imprægneret med brandhæmmende 
middel:  hvert enkelt træmateriale 
skal testes.

OVERFLADEBEHANDLING
De fleste typer af beklædninger er 
overfladebehandlet. Udvendige 
beklædninger skal brandtestes med 
anvendt overfladebehandling.

Ubehandlet

Primer

Primer og mellemstrøg

Certifikatet skal angive, om produktet 
er godkendt med overflade-
behandling, type og mængde.

SUBSTRAT
Dette betyder, at produktet er direkte 
bagved beklædningen.

Gipsplader

Træbaseret substrat med 
minimum 10 mm tykkelse

Certifikatet skal angive typen af 
substrat og tykkelser godkendt til brug 
bag beklædningen. Kun det der står i 
certifikatet må bruges.

EGNETHED TIL BRUG
Dette betyder at produktet er blevet 
testet og godkendt til udendørs brug. 
Ikke del af certifikationen.

Klassificeret EXT i henhold til 
EN 16755/CEN TS 15912/

Ikke testet

Tjek at det relevante træmateriale er 
testet i overensstemmelse med 
densiteten af de leverede træsorter.
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