
Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og 
bygningsdeles 
(eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand 
inddeles i følgende primærklasser: 
 
• A1 byggevarer, som ikke medvirker til brand, kan ikke kombineres 
med tillægsklasser 
• A2 byggevarer, hvis medvirken til brand er yderst begrænset, skal 
kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) 
• B byggevarer, hvis medvirken til brand er meget begrænset, skal 
kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) 
• C byggevarer, som i begrænset udstrækning medvirker til brand, skal 
kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) 
• D byggevarer, hvis medvirken til brand kan accepteres, skal kombineres 
med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d) 
• E byggevarer, som i relativt stor udstrækning medvirker til brand, 
kan enten stå alene eller kombineres med tillægsklasse d2 for 
brændende dråber 
• F betyder, at det ikke er dokumenteret, at produktet lever op til 
noget klassifikationskrav og kan derfor ikke kombineres med tillægsklasser. 
 
 
Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: 
 
• s1 meget begrænset mængde af røgudvikling 
• s2 begrænset mængde af røgudvikling 
• s3 intet krav til mængde af røgudvikling 
• d0 ingen brændende dråber eller partikler 
• d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde 
• d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler. 
 
Eksempler på klassebetegnelse for byggevarer og bygningsdele 
(eksklusive gulvbelægninger og tagdækninger) er: 
 
• A2-s1,d0 
• B-s1,d0 
• D-s2,d2. 
 



Efter det hidtidige danske system klassificeres byggevarers og bygningsdeles 
egenskaber med hensyn til reaktion på brand i klasserne: 
 
• Ubrændbart materiale 
• Klasse A materiale 
• Klasse B materiale 
• Materiale som ikke kan klassificeres. 
 
Gulvbelægningers reaktion på brand inddeles efter det europæiske system 
i følgende primærklasser: 
 
• A1fl 
• A2fl 
• Bfl 
• Cfl 
• Dfl 
• Efl 
• Ffl. 
Klasserne A1fl , Efl og Ffl kombineres ikke med tillægsklasse, hvor 
imod klasserne A2fl , Bfl , Cfl , Dfl altid kombineres med en tillægsklasse 
for røg (s), som er: 
 
• s1 begrænset mængde af røgudvikling 
• s2 intet krav til mængde af røgudvikling. 
Eksempel på klassebetegnelse for gulvbelægninger er: 
• Dfl-s1. 
 
Efter det hidtidige danske system inddeles gulvbelægninger i klasserne: 
 
• Ubrændbar gulvbelægning 
• Klasse G gulvbelægning 
• Gulvbelægning som ikke kan klassificeres. 
 
 
 
 
 
 



Tagdækningers reaktion på brand kan efter det europæiske system 
opdeles i følgende klasser: 
 
• BROOF(t1) 
• FROOF(t1) 
• BROOF(t2) 
• FROOF(t2) 
• BROOF(t3) 
• CROOF(t3) 
• DROOF(t3) 
• FROOF(t3) 
• BROOF(t4) 
• CROOF(t4) 
• DROOF(t4) 
• EROOF(t4) 
• FROOF(t4) 
 
Efter det hidtidige danske system klassificeres tagdækninger i klasserne: 
 
• Klasse T tagdækning 
• Tagdækning som ikke kan klassificeres. 
 
 
Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne 
 
Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det 
europæiske system ud fra følgende ydeevnekriterier: 
 
• R for bæreevne 
• E for integritet 
• I for isolation. 
 
 
Det registrerede tidsrum for opretholdelse af ydeevne ved standardiseret 
brandprøvning angives i minutter, f.eks. 30, 60, 90, 120. 
Klasserne inddeles som beskrevet nedenfor. 
 
 



Bærende bygningsdele: 
 
• REI-tid, som er det tidsrum, hvor alle tre kriterier, bæreevne, integritet 
og isolation, er opfyldt 
• RE-tid, som er det tidsrum, hvor de to kriterier, bæreevne og integritet, 
er opfyldt 
• R-tid, som er det tidsrum, hvor kriteriet bæreevne er opfyldt. 
Ikke-bærende bygningsdele: 
• EI-tid, som er det tidsrum, hvor de to kriterier, integritet og isolation, 
er opfyldt 
• E-tid, som er det tidsrum, hvor kriteriet integritet er opfyldt. 
Klassifikationen kan udvides med: 
• W, når isoleringsevnen er kontrolleret på grundlag af den udsendte 
varmestråling 
• M, når der tages særligt hensyn til mekaniske påvirkninger 
• S for bygningsdele med særlig begrænsning af røggennemtrængning. 
 
Eksempler på klassebetegnelse: 
 
• R 30 
• EI 30 
• REI 60. 
 
 
Efter det hidtidige danske system beskrives brandmodstandsevne med 
klasserne: 
 
• BS for bærende og ikke-bærende ubrændbare bygningsdele 
• BD for bærende og ikke-bærende bygningsdele 
• F for ikke-bærende bygningsdele. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Døres brandmodstandsevne beskrives i det europæiske system i følgende 
klasser: 
 
• EI2-tid, som er det tidsrum, hvor de to kriterier integritet og isolation 
er opfyldt 
• E-tid, som er det tidsrum, hvor kriteriet integritet er opfyldt 
• Sa angiver, at døren er røgstoppende over for kold røg 
• C tilføjes, hvis døren er selvlukkende. 
 
Efter det hidtidige danske system beskrives brandmodstandsevne for 
døre med klasserne: 
 
• BS for ubrændbare døre 
• BD for branddrøje døre 
• F for flammestoppende døre 
• Røgtætte døre. 
 
 
For beklædningers brandbeskyttelsesevne anvendes i det europæiske system 
følgende klasser: 
• K1 10 
• K2 30 
• K2 60. 
 
Efter det hidtidige danske system beskrives beklædninger og 
brandbeskyttelsessystemer 
i klasserne: 
• Klasse 1 beklædning 
• Klasse 2 beklædning 
• 30 minutters brandbeskyttelsessystem 
• 60 minutters brandbeskyttelsessystem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kombination af brandmodstandsevne og reaktion 
på brand 
 
Klasserne for brandmodstandsevne kan kombineres med klasserne for 
byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og 
tagdækningers) reaktion på brand. 
For BS-bygningsdele skal de europæiske klasser for brandmodstandsevne 
kombineres med reaktion på brand klassen A2-s1,d0. Tilsvarende gælder, 
at de europæiske klasser for brandbeskyttelsesevne skal kombineres 
med reaktion på brand, f.eks. beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 for en 
klasse 2 beklædning. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 


