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Securo ASSecuro AS 

• Lokalisert i Verdal kommune 

• Utvikler og selger lufteventiler med

brannmotstand, og ventilerte 

brannstopp-løsninger for hulrom

• Løsningene er basert på den• Løsningene er basert på den 

patenterte FB-teknologien 

(oppfinner Geir Jensen) Kontakt:
Eivind Elnan Daglig lederEivind Elnan, Daglig leder
elnan@securo.no

Tlf 99 41 90 00
www.securo.no



Prisdryss til Securo 2007Prisdryss til Securo 2007

2007 - Vinner av:

– Midt-Norge Take-Off
– Venture Cup, Trøndelag + 

NasjonaltNasjonalt
– Startstøtte, Sparebank1 Midt-

Norge
– DnB Nors Innovasjonspris

N i t til d j l– Nominert til den nasjonale 
REODOR-prisen



Stort fokus på RekkehusbrannerStort fokus på Rekkehusbranner





Hovedutfordring: Lufting av kalde loftHovedutfordring: Lufting av kalde loft

80% ll b ll• 80% av alle branner som spres mellom 
rekkehusleiligheter skyldes spredning til 
loft via takfot og videre til naboleiligheter

• Stor andel av alle rekkehus, tomanns-
boliger o.l. bygget i perioden 1950-1990 
ble bygget med kaldt, luftet loft.ygg ,

• Omfattende kartlegging av 
brannsikkerhet i rekkehus gjennomført i 
Bærum 1998Bærum 1998

• 69% av de kontrollerte leilighetene 
hadde problematikk med kaldt tak/lufting 
gjennom raftgjennom raft.

• Kun 1,4% av disse ble  vurdert som 
tilfredsstillende mht brannsikkerhet



Og uten luftingOg uten lufting …



Vår løsningVår løsning



• Patentert teknologi for passiv 
blokkering av brannspredning gjennom 
ventilasjons og lufteåpningerventilasjons- og lufteåpninger

• Kombinerer behov for lufting medKombinerer behov for lufting med 
krav om brannsikkerhet

• Mange anvendelsesområder 



TeknologienTeknologien

• Dette er den første ventilerende løsning med 
momentan brannhemmende virkning - oppnådd g pp
gjennom kombinasjon av følgende sentrale 
prinsipper:

• Flammestoppende element (Davy’s nett)
• Varmeabsorberende og varmeakkumulerende element
• Termisk brudd (hindre antennelse på grunn av oppvarming på beskyttet side)( p g pp g p y )
• Intumescentmasse som eser ut og tetter



Løsningens fortrinnLøsningens fortrinn

• Passiv brannbeskyttelse – stor pålitelighet
• Enkel og diskret – ingen store bygningstekniske inngrep, vedlikeholdsfri
• Rimelig tiltak
• Første løsning med momentan brannmotstand
• Løser tidligere uløste problemerøse t d ge e u øste p ob e e
• ”Best i Test”



Første FB-produktFørste FB produkt



Brannsikker ventil for lufting av loftBrannsikker ventil for lufting av loft

• Firebreather Takfotventil med godkjent 
brannmotstand (EI30) – enkleste og billigste 
tiltak for å oppnå tilfredsstillende 
brannsikkerhet samtidig som nødvendig 
lufting ivaretas

• Ferdig utviklet, nødvendige sertifiseringer på 
plass (Norsk Teknisk Godkjenning 2405)

Kilde: Brandsäkra Trähus



Preakseptert løsning i ny VTEKPreakseptert løsning i ny VTEK
• I ny  revidert veiledning til Teknisk forskrift (VTEK), 4. utgave utgitt 

18. april 2007, anbefales branncellebegrensende utførelse av 
takfot på grunn av problemet med rask brannspredning

• Lufteventiler med brannmotstand er innført som nytt begrep og 
angis som preakseptert løsning

§7-24
”Spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot/gesims ogSpredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot/gesims og 
videre til kaldt loft har ofte vært en vanlig årsak til rask brannspredning. 
Dette medfører at takfoten bør utføres som branncellebegrensende 
konstruksjon for brannpåvirkning nedenfra. Utlufting må da anordnes j g g
andre steder, eller det kan benyttes lufteventiler med brannmotstand.”



Stor oppmerksomhet i mediaStor oppmerksomhet i media



Nye FB-produkterNye FB produkter



Lufting i fasader med brannkravLufting i fasader med brannkrav



Brannsikker lufteluke til fasadeBrannsikker lufteluke til fasade

• Brannklassifisert, selv når åpen for lufting
• Produkt snart ferdigstilt, forhandler avtale 

med to av de største norske produsentermed to av de største norske produsenter 
• 20-30% av kostnad sammenlignet med 

sprinkling



Hulrom bak kledning i fasadeHulrom bak kledning i fasade

• Problemområde ift
brannspredning
M l d h k• Mange land har krav om 
brannfeltoppdeling av hulrom i 
fasade med gitte arealgrenser, 
(eks England Skottland USA)(eks England, Skottland, USA)

• Håndboken Brandsäkra Trähus
anbefaler at brannstopp av 
h l i f d k l tfhulrom i fasade skal utføres 
sammenfallende med 
brannskiller 

• Securo tilbyr ventilerte 
brannstopp-løsninger til bruk i 
hulrom i fasaden



Andre produkter under utviklingAndre produkter under utvikling

• Brannsikre Overstrømsrister til 
innervegger og yttervegger



KontaktinformasjonKontaktinformasjon

Adresse: Securo AS, Neptunveien 6, 7650 Verdal
WEB: http://www.securo.no/
Tlf +47 99 41 90 00Tlf 47 99 41 90 00

Eivind Elnan, Daglig leder
Email: elnan@securo.no
Mobil: +47 930 64 634

T kk f k h tTakk for oppmerksomheten


