
RELATERAD FAKTA TILL VALET AV PRODUKT   

BRANDKONSULT BÄR ANSVAR

Som sakkunnig brandkonsult har du byggherrens förtroende för att bäst bestämma lämplig brandklass och 
rekommendera produkt med de rätta egenskaper baserat på certifierad dokumentation från anmälda organ.

Tyvärr blir det allt vanligare att produkter accepteras baserat på brand och/eller klassificeringsrapporter istället för att 
uppfylla de lagkrav som kräver att produkten ska certifieras. Skillnaden mellan två märken av samma prestanda i vilken 
en (A) endast visar en klassificeringsrapport i relation till produkt (B) som är typgodkänd är att produkten (B) är föremål 
för kontinuerlig tillverkningskontroll där prestanda och dokumentation är kvalitetssäkrade samt att produkten uppfyller 
nationella byggregler, vilket en klassifikationsrapport inte gör. Det innebär i praktiken att om du föreskriver och accep-
terar en produkt som endast är klassificerad så bidrar sakkunnig konsult till en ohälsosam marknad och acceptans för 
produkter som inte uppfyller nationella byggregler t.ex. Plan, -och Bygglagen PBL.

Förutom att säkerställa produktprestanda mot brand måste även långsiktiga egenskaper kontrolleras. Detta görs lät-
tast genom att begära certifierad dokumentation från anmält organet t.ex. RISE, som bekräftar godkännandet av SS-
EN16755 INT1, INT2 samt EXT. Om en sådan dokumentation inte kan presenteras kan brandskyddsåtgärder inte säker-
ställas och sålunda måste en annan produkt med ovanstående egenskaper väljas. Att välja brandskyddsprodukter utan 
långsiktiga egenskaper går emot all etik för brandsäkerhet och strider mot Boverkets BBR samt Plan, -och Bygglagen 
PBL (SFS 2010:900)

Checklist för dokument och egenskapskontroll.
• Checklista för CE-godkännande
• Prestandadeklaration (DoP)
• CE-märkt produkt (Constancy of Performance)
• Typgodkänd produkt med fortlöpande tillverkningskontroll av anmält organ
• Begär komplett bilaga-E
• Begär komplett bilaga-C
• Begär kompletterad bilaga-Checklista för brandskyddatträ och leverantör
• Begär godkännande för långtidsbeständighet enligt SS-EN16755 EXT

Avvikelser från dokumentationskrav kan belasta byggaren med stora kostnader. Produkt utan beständiga långtids egen-
skaper leder till ökade kostnader för återkommande underhåll av brandteknisk prestanda enligt kraven för att upprätt-
hålla brandsäkerhet. Värt att poängtera är dokumentationskraven gäller från dag ett d.v.s. det finns ingen acceptans för 
att föreskriva en produkt och använda sådan produkt i avvaktan på ”eventuellt” godkännande i framtida provning t.ex. 
långtidsegenskap, brandteknisk prestanda. 

ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.
Uppgifterna i detta dokument är sanna och korrekta till vårt bästa, men utgör inte garanti, enbart anvisning. När materialet skickas från fabrik är den internt kvalitetskontrollerad 
och godkänd för leverans. Vad som sker sedan är utom all kännedom och kontroll för Woodsafe, därför avvisar Woodsafe ansvar för skador, defekt samt felaktigt användande och 
montering av produkten. Den här utgåvan kan vara äldre än den nuvarande versionen, vänligen kontakta Woodsafe Timber Protection för att verifiera den aktuella utgåvan. Den 
senaste utgåvan finns alltid på Woodsafes hemsida. Woodsafe reserverar sig för för skriv och tryckfel. Copyright 2020©, all rights reserved to Woodsafe Timber Protection AB.
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