
SITAC 20t3-09-20

TYPGODKANNANDEBEVIS 165603
med beslut om tillverlmingskontroll enligt 8 lap, 22 och 23 $$ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Innehavare

Produkt

Avsedd
anviindning

Handelsnamn

Godkiinnande

Tillhorande
handlingar

Brandklassade konstruktioner med
Termotrii Fire Protect

Svenska Termotrii AB, Oppsiittarvtigen 28, 811 71 Jiirbo,
Tel:0290-70 000, Fax: 0290-621 13,
Hemsida: www.termotra. se, Organisationsnr: 5 563 6 4-5422.

Ldsfyllnadsisolering av cellulosafiber, triifiber installerad av tillverkaren utbildade
isolerentreprent6rer eller med "Beslut om tillvekningskontroll", i vdggar, snedtak, slutna
bj iilklag och vindsbj iilklag.

Viirmeisolering for anviindning i slutna ej inspekterbara konstruktioner som vdggar,
snedtak och bjlilklag. V?irmeisolering for anviindning i vindsbjiilklag.

Termotrl Fire Protect

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 $ 2 PBL i de avseenden och under de

forutsiittningar som anges i detta bevis och godkiinns diirflor enligt bestiimmelserna i
foljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR).

Brandteknisk klass REI30 - REI60 * 5:231

* Brandteknisk klass och konstruktioner for vdggar, snedtak, slutna bjiilklag och vindsbjiilklag se

Bilaga 1.

Materialspecifikation, daterad 201 l -04-29
Monteringsanvisningar enligt ETA-1210240 for Termotrii original & Termotrii Fire
Protect - v?iggi snedtak och golv enligt principritningama nr 1, 3 och 4, (4 sidor).

Monteringsanvisningar enligt ETA-1210240 for Termotrii original & Termotrii Fire
Protect - vindsbjiilklag enligt principritningZ, (4 sidor).
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SITAC

Kontroll

Tillverkare

Miirkning

Bed<imnings-
underlag

Sida 2 (3), Bevis nr 165603, proiektnummer PX27367-01

2013-09-20

Tillverkningskontrollen skall utfiiras enligt kontrollanvisningar daterade
2013-05-15 och dvervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 2T0-9 | -0225. Kontrollorsan: SP Sverises Tekniska
Forskningsinstitut.

Vid bygghenens kontroll pi byggplatsen skall genom identifiering med hjiilp av
miirkningen tillses attrdttprodukter levererats och att de anviinds enligt
fiirutsiittningafna glvna i godkiinnande och tillhorande handlingar. Dessutom skall
kontrolleras att produkten Atftiljs av en tillverkarftirsdkran som intygar att tillverkning
skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta bevis.

Tillverkningskontrollen omfattar folj ande tillverkningsstiille :

Svenska Termotrii AB, Jiirbo.

Produkten skall vid fabrik fiirses med mdrkning. Miirkningen utgors av etikett pi varje
levererad forpackning och omfattar:

Innehav areltillverknin gs stiill e
Boverkets inregistrerade varumiirke
Certifi eringsofgan och ackrediteringsnummer
Produktens typteteckning
Typ godkiinnandets nummsr
Ldpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Svenska Termotrii AB. Jiirbo
-F

SP SITAC 1OO2

Termotrii Fire Protect
16s603

nr/datum
SP

Rapporter nr PX06387A-C och utlitande nr 95 Rl2713A-E, PX06387 och PX06387a
ftan SP.

Rapport w 22 0379 192 frhn MPA NRW.
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SITAC

Kommentarer

Giltighetstid

Sida 3 (3), Bevis nr 165603, projektnummerPX2T36T-01

2013-09-20

Detta typgodkiinnande giiller endast isoleringsprodukten Termotrii Fire Protect for
brandteknisk funktion och inte en komplett konstruktion eftersom <ivriga egenskaper for
konstruktionens anvdndningsomride inte iir beaktade (se Bilaga 1).

Isoleringsprodukten ftirutsiitts vara C E-mtirkt enligt ET A- | 2 I 0240 ftir
viirmekonduktivitetsklass 3 9.

I konstruktionen ingiende gipsskivor (Gyproc Protect F och GN 13) fiirutsiitts vara CE-
miirkta. Skivornas infiistnins i stommen skall utftiras enlist skivtillverkarens
anvisningar.

Stomme, bjiilkar, reglar och diffusionsspdrr skall monteras enligt anvisningar i HUS
AMA.

Detta bevis ersiitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-06-28 och
proj ektnumm er PX27 3 67 .

Godkiinnandet giiller t o m 2017 -01 -0 1 .

Detta typgodkiinnande upphdr formellt att gdlla ndr <ivergingstiden l<ipt ut ftir
relevant produktstandard som omfattar brandmotstind (biirflormiga).

Johan Akesson
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Bilaga I till TG 165603

1 (2)

Svenska Termotrii AB

Beteclcring Konstruktion

Termotrii Fire
Protect i
brandavskiljande
viiggar

Viigg bestir av en trdregelstomme med min regel dim 45 x 120 mm. Stommen
bekliid pi vardera sidan med ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F.
Regelstommama avstyvas pi halva hrijden med kortlingar av samma dimension
som rqglarna. Reglarna placeras pi max c-avstind 600 mm. Hela utrymmet inuti
v?iggen isoleras med tr2ifiberisolering (l6sull), ger Brandklass R 30. Biirftirmiga
vid br&nd, konstruktionsanvisningar vid brandpiverkan enligt bilaga i utlAtande
frin SP nr 95 Rl2713D av den2002-01-29.

Viigg best6r av en triiregelstomme med min regel dim 45 x 120 mm. Stommen
beklld pA vardera sidan med ett lag 13 mm gipsskivor Normal GN 13 och ett lag
15 mm gipsskivor Gyproc Protect F. Regelstommarna avstyvas pA halva hojden
med kortlingar av sanuna dimension som reglama. Reglama placeras pA max c-
avst&nd 600 mm. Hela utrymmet inuti vdggen isoleras med triifiberisolering
(l<isull), ger Brandklass R 60. Blrftirm6ga vid brand, konstruktionsanvisningar
vid brandpiverkan enligt bilaga i utlitande fran SP nr 95 R12713D av den2002-
0t-29.

Viigg best6r av dubbla triiregelstommar med min regel dim 45 x 70 mm.
Reglanra placeras pi max c-avst6nd 600 mm. Stommarna iir p6 insidan bekliidda
med ett lag 13 mm gipsskivor Normal GN 13 niirmast reglama och ett lag 15

mm gipsskivor Gyproc Protect F. Syll och hammarband utgors av reglar med
samma dimension. Stommama avstyvas p6 halva hcijden med kortlingar av
samma dimension som triireglarna. Utrymmet inuti viiggen isoleras med
triifiberisolering (16sull), ger Brandklass REI 60. Biirformiga vid brand,
konstruktionsanvisningar vid brandpiverkan enligt bilaga i utlAtande fran SP nr
95 R12713C av den 2402-01-29.

Ytterviigg bestdr av en triiregelstomme med massiva reglar med min dimension
45 x 145 mm pi max c-avstlnd 600 mm. Syll och hammarband utgors av reglar
med samma dimension. Stommen iir p6 insidan bekliidd med diffusionsspdrr, ett
lag 13 mm gipsskivor Normal GN 13 nirmast reglarna och ett lag 15 mm
gipsskivor Gyproc Protect F. Utrymmet mellan reglama isoleras med
triifibErisolering (l<isull). Stommen utsida iir bekliidd med 9 mm gipsskiva
Gyproc Utviindig samt fasadbekliidnad, ger Brandklass REI60. Biirformiga
vid brand, konstruktionsanvisningar vid brandpiverkan enligt bilaga i utlitande
frin SP nr 95 R12713C av den2002-01-29.

Termotrii Fire
Protect i
brandavskiljande
snedtak

Snedtak fr6n ovansidan riiknat: taktegel eller annan takbekliidnad, biirliikt, min
45 x li70 triibjlilkar pi max c-avstind 1200 mm, mellan bjiilkama min 170 mm
brandskyddsimpregnerad trafiberisolering (losull), min22 x 70 mm glespanel pd

max cr-avstind 300 mm, diffusionsspbrr, ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc
Protecl F, ger Brandklass REI30. Biirfiirmiga vid brand, brandfallet ej

dimensionerande enligt bilaga i utlitande frin SP nr 95 Rl2713E av den 2002-

0t-29.
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Termotrii Fire
Protect i
brandavskiljande
snedtak

Snedtak fran ovansidan rdknat: taktegel eller annan takbekliidnad, biirliikt, min
45 x lt10 triibjiilkar pi max c-avstind 1200 mm, mellan bjiilkama min 170 mm
brandskyddsimpregnerad tr?ifiberisolering (l6sull), mn22 x 70 mm glespanel pd

max c,-avst&nd 300 mm, diffusionsspdrr, ett lag 13 mm gipsskivor Gyproc
Norrnal GN 13, ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F, ger Brandklass
REI60. Biirformiga vid brand, brandfallet ej dimensionerande enligt bilaga i
utlitande frin SP nr 95 Rl27l3E av den 2002-01-29.

Termotrii Fire
Protect i
brandavskiljande
bjelklag

Mellanbjiilklag bestiende av frin ovansidan riiknat: golvspinskiva, min 45 x
120 mm trtibjiilkar pA max c-avstind 600 mm, mellan bjiilkarna min 120 mm
triifiberisolering (losull), min22 x 70 mm glespanel eller Gyproc Akustikprofil
pi ma6 c-avstind 300 mm, ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F, ger
Brandklass REI 30. Biirformiga vid brand, konstruktionsanvisningar vid
brandpiverkan enligt bilaga i utlitande frin SP nr 95 R12713A av den 2002-01-
29.

Mellanbjiilklag bestiende av frin ovansidan riiknat: golvspinskiva, min 45 x
120 nim triibjiilkar pi max c-avst6nd 600 mm, mellan bjiilkarna min 120 mm
triifiberisolering (l6sull), min22 x 70 mm glespanel eller Gyproc Akustikprofil
pi max c-avstind 300 mm, ett lag 13 mm gipsskivor Gyproc Normal GN 13, ett

lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F, ger Brandklass REI60. Biirformiga
vid brand, konstruklionsanvisningar vid brandpiverkan enligt bilaga i utlitande
frin SF nr 95 R12713A av den 2002-01-29 med hiinvisning till Tr?itek rapport.

Termotrii Fire
Protect i
brandavskiljande
vindsbjiilklag

Vinds$iilklag bestiende av frin ovansidan riiknat: min 45 x 120 mm triibjiilkar
pi max c-avstind 1200 mm, mellan bjiilkarna min 300 mm triifiberisolering
(l<isull), min22 x 70 mm glespanel eller Gyproc Akustikprofil pi max c-avst6nd
300 ff1rn" diffusionssplrr, ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F, ger

Brandklass REI 30. Biirfiirmiga vid brand, konstruktionsanvisningar vid
brandpiverkan enligt bilaga i utlitande frin SP nr 95 Rl27138 av den 2002-01-
29.

Vindsbjiilklag bestiende av frin ovansidan rdknat : mn 45 x 1 45 mm triibj iilkar
pi max c-avstind 1200 mm, mellan bjiilkarna min 300 mm triifiberisolering
(l<isull), min 34 x 70 mm glespanel pi max c-avstind 300 mm med tviirgiende
glespanelkortlingar (min 34 x 70 mm) vid gipsskiveskarv vinkelriitt mot
glespanelen, diffusionsspiirr, ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F, ger
Brandklass REI 45. Biirfiirmiga vid brand, konstrullionsanvisningar vid
brandpiverkan enligt bilaga i utlitande frin SP nr 95 Rl27138 av den 2002-01-
29.

Vindsbjiilklag under yttertak bestiende av frin ovansidan r?iknat: min 45 x 120

mm trriibjiilkar pA max c-avst6nd 1200 mm, mellan bj?ilkarna min 300 mm
triifiberisolering (l6sull), min22 x 70 mm glespanel eller Gyproc Akustikprofil
pi max c-avstind 300 mm, diffusionsspiirr, ett lag 13 mm gipsskivor Gyproc
Normal GN 13, ett lag 15 mm gipsskivor Gyproc Protect F, ger Brandklass
REI 60. BiirfiirmAga vid brand, konstruktionsanvisningar vid brandpiverkan
enligtl6l16gu i utlitande fren SP nr 95 R127138 av den 2002-01-29 med
hiinvisning till Triitek rapport.
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