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Vindsbjälklag, träbjälklag isolerat med min 400 mm Rockwool Granulate PRO, densitet ≥ 28 kg/m .
Isoleringen med lösull installeras av isolerentreprenör med ”Beslut om tillverkningskontroll” eller är
certifierade enligt ”Behörig lösull”.
Avsedd användning
Brandcellsskiljande vindsbjälklag i byggnader.
Godkännande
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Brandteknisk klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar
Ritning ”EI 30 Vindsbjälklag isolerat med Rockwool Granulate PRO”, Snitt A-A och B-B (1 sida), daterad 200911-03 samt Planritning (2 sida) daterad 2009-11-03.
Kontroll
Tillverkningskontroll av lösull och ingående gipsskivor och mineralullsprodukter skall utföras enligt vad som
anges i respektive CE-märkning.
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran för varje enskild
komponent som intygar överenstämmelse med CE-märkning.
Märkning

Detta certifikat får endast återges i sin helhet.

Lösullen skall vara CE-märkt enligt SS-EN 14064-1 i Euroclass A1 och tillverkningskontrollerad samt märkt
enligt certifikat 1073-CPD-137-2.

Gipsskivor och mineralullsprodukter skall vid fabrik förses med märkning enligt vad som anges i
respektive produkts CE-märkning.
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Bedömningsunderlag
Rapport nr. F 7148 från DBI.
Kommentarer
I konstruktionen ingående gipsskivor skall vara godkända som beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0
och ingående mineralullsprodukter skall vara godkända som Euroclass A1 eller A2-s1,d0.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-06-28.
Giltighetstid
Giltigt till och med 2022-06-20.
Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Detta certifikat får endast återges i sin helhet.

Johan Åkesson
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