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Bygningens facade var efterisoleret og den var 

forskønnet med en regnskærm af lette plader.

Facadeopbygning:

• ACM-panel, aluminium plade på begge sider 

af en kerne med brandhæmmet materiale

• Ventileret hulrum

• PIR isolering –klassifikation Class 0 efter BS 

476 (national klassifikation)

27-11-2017 Kilder: Ing.dk og https://www.celotex.co.uk/products/fr5000
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ACM-panelerne leveres normal

i 3 kategorier med forskellige 

kernematerialer. Kernematerialets 

egenskaber bestemmer pladernes 

samlede brandtekniske egenskaber.

Sidebemærkning: 

På det danske marked findes ACM plader der 

kan klassificeres som et klasse A materiale 

efter det danske klassifikationssystem. Kernen 

i disse plader kan leve op til brandkravet. 
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Bygning i Shieldfield beklædt med Reynobond PE

http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/newcastle-block-
student-flats-same-13230420 og https://vink.dk/da-
dk/plastprodukter/byggeri-konstruktion/reynobond-facadeplader
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Krav til facaders reaktion på brandegenskaber i England:

• Metode 1 - facadesystemets brandtekniske egenskaber 

være undersøgt ved en fuldskala brandtest

eller

• Metode 2 - facaden skal opbygges af byggematerialer 

der hver især er brandprøvet/hentet fra liste af på 

forhånd godkendte materialer, og der stilles krav til at 

der indbygges brandstop i facadens ventilerede 

hulrum. Ingen krav om systemtest. 

Bemærk at vi i Danmark kan bruge metode 1 ved bygninger 

i mere end 1 etage. Normalt benyttes metode 2 – dog 

uden krav til brandstop.  
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Facaden på Grenfell var ikke brandprøvet efter 
metode 1 som et system i en fuldskala brandtest.  

Facaden var bygget op efter metode 2, som 
foreskriver 

• at isoleringsmaterialet skal være ”limited
combustibility” 

• at det ventilerede hulrum skulle opdeles med 
brandstop.

• At facadepladen skal klassificeret class 0 
(nationalt system) eller B-s3,d0 (det europæiske 
system)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/u
ploads/attachment_data/file/441669/BR_PDF_AD_
B2_2013.pdf
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Ved andre brande rundt omkring i verden har der været problemer med tilsvarende facader. I England er 

problemet tilstrækkeligt stort til at regeringen har sat en meget stor undersøgelse i værk. Undersøgelserne 

omfatter 7 fuldskala brandforsøg med 7 forskellige facadeopbygninger, alle med ACM palener på et 

bagvedliggende isoleringsmateriale.
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Læs mere på:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643281/Update_and_consolidated_advice_for_building_owne

rs_following_large-scale_testing.pdf
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Vi kan lære meget af undersøgelserne efter Grenfell

Tragedien

Hvis vi bygger facaden op af delelementer, så er det 

afgørende vigtigt at vide, hvordan delelementerne 

opfører sig i en sammenhæng.

Hvis man følger Eksempelsamling om brandsikring 

af byggeri kan facader bygges op af delelementer, 

eksempelvis kan en regnskærm af materiale klasse 

B-s1,d0 monteres uden på en beklædning klasse K1

10 B-s1,d0 eller en beklædning klasse K1 10 D-s1,d2 

Kravene fortæller ikke noget om hvilke 

byggematerialer man ønsker at sammenbygge eller 

om de har været brandprøvet sammen. 

Ovenstående viser test 5 i serien af fuldskala brandforsøg. 

Facaden er bygget op med ACM-paneler i bedste kategori 

på et underlag af PIR isolering. PIR vil være at betragte som 

brandbar isolering efter Eksempelsamling om brandsikring 

af byggeri. Systemet bestod .   
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