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Plastbrand i facader og tage
Spørgsmål om den brandtekniske dokumentation
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Skumplast og andre plastbaserede materialer anvendes i stigende grad til isolering af bygninger.
Aktuelle brande og uaffiængig forskning tyder på, at skumplastisolering og plastbaserede konstruktioner kan
indebære en øget risiko ved brand.
Spørgsmålet er, om de eksisterende testmetoder, procedurer for udtagning af testemner samt de byggetekniske
vejledninger og kvalitetskontroller er tilstrækkelige til at dokumentere brandsikkerheden.

Emneord: Skumplast, ACP, ETICS, giftighed, bygningsbrande, testmetoder.

I lande som England, Frankrig, Kina, Rusland og Dubai har en række brande i de seneste år bredt sig på
samme måde. Flammer spredes op langs facader og antænder hurtigt etager over arnestedet. Brændende dryp
og facadedele falder ned og antænder etageme nedenunder. Hurtigt antændes huset i en lodret brændende
linje, hvorfra branden breder sig til resten. Sådanne brandforløb demonstrerer vigtigheden af at forlange
dokumentation for brandegenskaberne af skumplastisolering og plastbaserede facadeløsninger samt
kvalitetssikring af de udførte byggetekniske løsninger.

ACP eller “Aluminium Composite Panels” er en ofte anvendt sandwich facadebeklædning med en skumplast isolering
på muren bagved. ACP består typisk af to lag aluminiumsfolie med en tynd kærne af et andet materiale. En type har en
kerne af polyethylen. Den har vist sig at medføre ekstrem hurtig brandspredning langs facader. Skumplast-isoleringen
bagved kan normalt ventileres via en luftspalte bag beklædningen samt ved bortsmeltning af aluminiummet. Man må
spørge hvad risikoen er, for at denne skumplat isolering medvirker til brandspredning og afgivelse af giftige røggasser.

En anden facadeløsning kaldes ETICS, som står for “External Thermal Insulation Composite System”. Her monteres
skumplasten direkte på en bagvæg af beton, murværk eller træ. Isoleringen påføres en grundpuds som finpudses.
Skumplastisolering kan også afdækkes af en ubrændbar facadeplade med- eller uden en lufispalte.

Hvis man skal kunne anbefale sådanne anvendelser, bør der tilvejebringes en dokumentation for, at brande
ikke vil kunne brede sig i skumplasten under pudsen eller pladen hjulpet på vej af ventilation gennem
åbninger. Åbninger kan skyldes fastgørelser, gennemføringer og fuger eller revner og sprækker fra
temperaturbevægelser, vejrpåvirkninger, stød, skader, dårlig udførelse, manglende vedligeholdelse eller fra
selve brandpåvirkningen.
Skumplastisolering anvendes også i vid udstrækning på tage. Sådanne tagbrande kan være umulige for
brandvæsnet at slukke. Endvidere har vi set, at de kan udgøre en alvorlig risiko for tagdækkerne.

I visse tilfælde produceres skumplastmaterialer med tilsætning af flanimehæmmende stoffer i plastmaterialet
samt anvendelse af inaktive gasser i plastbobleme. Spørgsmålet er, hvordan man dokumenterer, at de
brandhæmmende stoffer og gasser forbliver på plads på trods afmiljøpåvirkninger som f.eks. fugt og termisk
udvidelse, når skumplasten udsættes for de temperatursvingninger, der kan forekomme i facader og på tage?
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Test eller demonstration af helt nye produkter, vil næppe
kunne afspejle effekten af en brand flere år senere. Så
hvordan tager man højde for de forandringer, som man må
forudse med tiden?
Inaktive gasser i plastcelleme vil kunne medføre særligt
gode isoleringsegenskaber for skumplast-isolering, når den
med ofte benyttede metoder testes ved +20 grader. Nye
forsøg med et enkelt PIR skum-produkt tyder på, at
gasserne kan fortætte til væske, som leder varmen, hvis
man i stedet tester ved temperaturer under 0 grader, hvor

__________________________________

man har brug for isoleringsevnen.
Spørgsmålet er, om testmetoderne bør ændres, så de
afspejler forholdene ved de temperaturer, hvor isoleringen
ønskes at virke?

De fleste personer, som omkommer ved brande i deres boliger, dør af røggasforgiftning. For boligbrande er
det påvist, at skumplastmaterialer kan udvikle giftige røggasser, især ved brandfaser med luft-underskud.
Derfor må man formode, at brændende skumplast også vil kunne medføre øget toksicitet i højere beliggende
etager.

Ved University of Central Lancashire har man undersøgt indholdet af forbrændingsprodukter af skumplast,
som især er kulilte, men også saltsyre, blåsyre, kvælstofdioxid og hydrogenbromid afhængigt af materialet.
Eksempelvis ses PIR eller PUR skum at kunne udvikle blåsyre, der er særdeles giftigt.
Tallene viser, at kun 8-10 gram PIR- eller PUR-skum eller 28 gram EPS skum vil kunne udvikle op til i m3
røggas i dødelig koncentration.
Det fører til spørgsmålet, om der findes testprocedurer for giftighed af røggasser fra aktuelle facade- og
tagkonstruktioner med skumplastisolering og plast-baserede løsninger, og termiske egenskaber og
brandudbredelse efter flere års brug?
Med nogle prøvningsmetoder testes materialet i opstillinger, hvor de varme gasser og brændende dryp ledes
bort. Der arbejdes på at udvikle nye og mere dækkende testprocedurer til vurdering af skumplast-isolerings
brandtekniske egenskaber i facader, men tager de hensyn til alle de forhold, som nævnes ovenfor?
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Skumplast anvendes i stigende grad til isolering af bygningers facader og tage.
Aktuelle brande og uafhængig forskning tyder på, at dette kan indebære en risiko for brandspredning og
udvikling af giftige røggasser.

Der peges på en række forhold, som betyder at testprocedurer i dag kan tilrettelægges således, at både
brandrisiko og varmeledningsevne kan fremstå anderledes, end i et aktuelt byggeri.
Der spørges til, om disse forhold bliver omfattet af nye mere dækkende testprocedurer, til grundlag for en
beslutning om anvendelse af materialerne, eller om der er basis for at sådanne forbedrede testmetoder
udvikles?
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