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Glavas samarbeidspartner på cellegummi-
isolasjon er Armacell Gmbh som produserer 
isolasjon over hele verden. De har tre 
fabrikker i Tyskland hvor AF/Armaflex
produseres i Münster.
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Den beste energien er den som ble igjenDen beste energien er den som ble igjen

Mer isolasjon betyr
mindre energibruk!!!

1 kwh spart er bedre
enn 1 kwh produsert

Økt isolasjon gir mindre COØkt isolasjon gir mindre CO22



Glava isolasjon en delGlava isolasjon en del
av naturens kretsløpav naturens kretsløp



Brannspredning 

Ledning

Stråling

Konveksjon



1 min. 15 sek.

Overtenning etter 3 min. 20 sek.3 min.

2 min.  15 sek.

Brannutvikling
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Brannprøvning

Temperaturelementene som 
er festet på isolasjonens 
utside på kanalen skal på den 
ueksponerte side:

ikke overstige maks. 180°C

Ikke i snitt overstige 140°C

140°C
180°C

Brannkurve ISO 834

Ueksponert side



REN VEILEDNING TEKNISK FORSKRIFT ’97
§ 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

4 Tekniske Installasjoner

” Installasjoner som føres gjennom brannklassifiserte 
bygningsdeler, må ha slik utførelse at bygningsdelens 

brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen.”

Brannsikring

4. utgave 

4. utgave 

mars 2007

mars 2007



Brannisolering av rør gjennom gips- og 
betongkonstruksjon med AF/Armaflex

Gjennomføring  : brannklasse EI 30 - EI 120
Overflateklassifisert: PII

For stålrør opptil Ø159 mm og kobberrør opptil Ø89 mm.
(Brannklasse er avhengig av rørdimensjon og isolasjonstykkelse)

Utsparingen tettes med brannklassifisert brannmasse som 
FS-GPG masse, Glava Akryl- eller Glava Silikon fugemasse.

FS-GPG masse = X
Brannmotstand ≤ EI 90
dybde:  60 mm i betong (ensidig)
dybde:  2x30 mm i gips

Brannmotstand EI 120
dybde: 100 mm i betong (ensidig)
dybde: 2x50 mm i gips

Glava Akryl fugemasse = X
Brannmotstand ≤ EI 90
dybde:  2x26 mm
bredde: ≤ 26 mm



Brannisolering av rør med 
Glava Rørskål av mineralull

Brannmotstand EI 30 – EI 60

Brannmotstand EI 90 – EI 120

1. Glava Rørskål
Stål ≤ Ø 168,3 mm
Cu ≤ Ø 54 mm

2. Steinull

3. FS-GPG masse 
2 x 17mm tykkelse

betong gips

1 21 2

betong gips



Gjennomføring av kanal i brann-
cellebegrensende bygningsdel

1.0 m 1.0 m

Bygningsdel     : brannklasse EI 30 - EI 60

Glava Brannmatte,
minimum tykkelse 30 mm

Kanaldimensjoner ≤ Ø100mm må nå 
brannisoleres iht REN 3.utg. april 2003

Glava Brannmatte kan også 
monteres 2000 mm 
gjennomgående sentrert i 
forhold til vegg&dekke.

2.0 m



Ny revidert byggdetaljeblad 520.342 
”Gjennomføringer i brannskiller” (2/2006))

Bladet erstatter blad med samme nummer utgitt i 2005 
”Gjennomføring i brannskiller”.

Innhold

Dette bladet behandler brannsikring av gjennomføringer for 
kanaler, rør og kabler for å sikre at slike gjennomføringer ikke
svekker brannskillet. Bladet gir bakgrunn og prinsippløsninger 
som kan benyttes i både nye og eksisterende bygninger.

Funksjonskrav

Gjennomføringer i brannseksjonerende og branncellebegrensende bygningsdeler 
skal ikke svekke den brannskillende funksjon. Dette betyr at gjennomføringer må ha 
tilsvarende brannmotstand som brannskillet for øvrig.

For ikke å svekke seksjoneringer bør man unngå gjennomføringer i
brannseksjonerende konstruksjoner.



For å hindre brannspredning som følge av varmeledning i kanalgodset 
og dermed varmestråling fra kanalmaterialet, kan kanalen utføres på én 
av følgende måter:

• med røyk- eller brannspjeld og isolert kanal ved gjennomføring

• med brannspjeld med EI- klasse ved gjennomføring

• med isolasjon av nettingmatter av mineralull i hele kanalens lengde

• med isolasjonslengder i henhold til dokumentert løsning fra  produsent

Varmeledning og varmestråling 
via kanalgodset, NBI blad 520.342



Kanaler som slutter med ventil i 
brannklassifisert konstruksjon, både tilluft og 
avtrekk; kan brannsikres på to måter:

- Kanaler i branncellebegrensende 
konstruksjon isoleres i full lengde til neste 
brannskille. Tykkelse og krav til utførelse er 
angitt i dokumentasjonen for isolasjons-
produktet. Her kan benyttes 30mm Glava 
Folie brannmatte eller 50mm Glava Folie 
Industrimatte

- Hver ventil utstyres med et spjeld med EI-
klasse for den aktuelle brannmotstanden. 
Brannspjeld som er klassifisert EI stopper 
både røyk, flammer og varmeledning

Ventil i brannklassifisert konstruksjon
NBI blad 520.342

L= full lengde til neste 
brannskille



Sjaktvegg 
EI 60

Sjakt utført som egen branncelle
NBI blad 520.342

Ingen 
brannklasse

Dekke 
EI 60

Brannklasse
EI 60

Egen 
branncelle

Egen branncelleEn branncelle

Brann skal hindres i å spres mellom ulike 
brannceller, og for sjakt er prinsippet tilsvarende 
som for en kanal.

I en sjakt utført som en egen branncelle kan flere 
kanaler plasseres uten isolering av de enkelte 
kanalene i sjakten, forutsatt at gjennomføringer i 
sjaktveggen er brannsikret i henhold til pkt. 4 
”Gjennomføring av vent.kanaler”



Avtrekkskanaler fra kjøkken 
NBI blad 520.342

Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand 
EI 30 [A 30] A2-s1,d0 [A 30] helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med 
samme brannmotstand.

Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenhet må tilsvarende utføres med brannmotstand 
EI 15 [A 15] A2-s1,d0 [A 15] hvis de ikke ligger i sjakt.



Kanalgjennomføring i brann-
eller seksjoneringsvegg

REN veiledning 4. Tekniske installasjoner

• Kanal utstyres med brannspjeld (med brannmotstand   
tilsvarende minimum halve veggens brannmotstand) i 
kombinasjon med brannisolering. Summen av spjeldets 
brannmotstand og isolasjon må imidlertid tilsvare 
minimum brannmotstanden i veggen.

• Kanal utstyres med brannspjeld som har tilsvarende 
brannmotstand som veggen. 

1 mtr 1 mtr

Spjeldets
brannmotstand = X/2

Glava Brannmatte,
minimum tykkelse 30 mm

Bygningsdel: 
brannklasse REIM 90 - REIM 120



Glava 
Brannmatte

- nå med innvendig
komfortduk



Oppheng

Opphenget nærmest brannskillet skal alltid ha samme brannmotstand
som brannskillet. Dersom det legges inn deformasjonssoner eller 
skjøter som lett brytes av ved nedfall av kanal, kan de øvrige 
opphengene vanligvis ha halve brannmotstanden til brannskillet.

Preaksepterte løsninger fra NBI Byggdetaljeblad nr. 520.346 
”Oppheng for tekniske installasjoner”.

Tetting i
gjennomføring

Branncellebegrensende
bygningsdel
Ventilasjonskanal
Brannisolasjon

Brannisolasjon
Se Byggdetaljer 520.351

EI 60

R 30 R 60 R 30 R 60

EI 60

SkjøtSkjøt



Produktet tilfredstiller krav til overflateklasse In 1 (NS 3919) 
i henhold til brannprøving etter NS-INSTA 412. For øvrig er 
mineralullen klassifisert ubrennbar etter ISO 1182.

Overlapp
50 - 100 mm

Stift
Type: Stiftemaskin Bostitch T5

50 - 100 mm

Glava Lamellmatte 
for utvendig termisk isolering

Brannklassifisert 
aluminiumstape
Type: Glava VVS-tape 75M

Produktet kan nå derfor benyttes i 
rømningsvei og for øvrig i 
bygninger beregnet for 
virksomhet i høy risikoklasse
som for eksempel overnattings-
steder, sykehus samt i sjakter og 
hulrom hvor brann er vanskelig å 
oppdage

Nå med 
sporbarhet

- Glava logo



Glava Lydfelleplate 2000
med NBI Teknisk Godkjenning

Lydabsorberende isolasjon med gode 
lyddata.

Glava Lydfelleplate 2000 er 
isolasjonsprodukt med NBI-Teknisk 
Godkjenning for innvendig isolering i 
lyddempere.

Isolasjonen og duken er ubrennbar iht
ISO 1182 og tilfredsstiller krav til 
overflateklasse In 1.

Tåler rengjøring med roterende 
nylonbørster.

Ventilasjonsanlegget må normalt utføres i materialer som tilfredsstiller Euroklasse A2-s1,d0 (ubrennbare materialer).



Isover FireProtectTM



Dimensjonering
A90 Frittstående søyle 
Rektangulær HUP 120x80 /  8
• A/V-forhold 
• Brannmotstand
• Nødvendig isol. tykkelse

Isover FireProtectTM

Resultat
35 mm Isover FireProtect 150



Søyler i gipsvegg

• Gips beskytter isolasjon
⇒ Redusert isol. tykkelse

• 3-sidig beskyttelse A60

• 4-sidig beskyttelse A90

• 20 mm tykkelse i de aller 
fleste tilfellene.

Isover FireProtectTM



Dimensjonering
A90 Søyle i yttervegg
Rektangulær HUP 120x80 / 8

Isover FireProtectTM

Resultat
1 lag gips + 25 mm Isover Fire Protect 150
2 lag gips + 20 mm Isover Fire Protect 150

YTTERVEGG: 



HSQ -profiler

• Lett- og massiv betong 

• Ubeskyttet flensende A60

• Beskyttet flensende A120

• 20 mm tykkelse for de fleste 
tilfellene (ved liten godstykkelse og 
høy brannmotstand må tykkelsene økes)

Isover FireProtectTM



Dimensjonering
A90 HSQ-profil; flens 10 mm

Isover FireProtectTM

Resultat
20 mm Isover Fire Protect 150 med isolert profilkant



Hjemmesidene: wwwwww..glavaglava..nono




