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Miksi rakennustuote pitää luokitella?
Rakennustuotteiden luokituksia tarvitaan rakennusten paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Rakennustuotteiden markkinointi, vienti ja tuonti edellyttää Euroopassa tuotteelta CE-
merkkiä, sertifikaattia tai muuta todistusta sen olennaisista ominaisuuksista.

Rakennustuotteiden luokitus- ja testausstandardit sekä niihin liittyvät standardit ja tekniset
spesifikaatiot ovat Euroopassa yhteisiä, mutta maat päättävät itse mitä luokkia käyttävät
rakentamismääräyksissään.

Eurooppalaisen, yhtenäisen luokituksen ansiosta rakennustuotteita ei tarvitse testata eri
maissa. Tämä ei kuitenkaan päde kattojen katetuotteita, joilla on Euroopassa neljä erillistä
luokitusta ja niihin liittyvät testausmenetelmät; saksalainen, englantilainen, ranskalainen ja
pohjoismainen.

Rakennustuotteen palokäyttäytymistä (miten tuote syttyy, leviääkö
palo siinä nopeasti, vapautuuko siitä paljon/nopeasti
lämpöä/savua) koskeva luokitusstandardi on EN 13501-1
ja kattojen katemateriaalein luokitusstandardi on EN 13501-5.
HUOM. Kytevää paloa koskeva testausstandardi EN 16733 ja siihen
liittyvät vaatimukset eivät ole eivätkä tule luokitusstandardiin.
Vaatimukset tulevat osaksi niiden tuotteiden tuotestandardeja, joissa
kytevää paloa voi esiintyä.
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Uuden tuotteen luokitus - EN 13501-1

Kun uusi tuote halutaan luokitella etenemme seuraavasti:

§ Asiakkaan kanssa selvitetään mistä tuotteesta on kysymys, mistä materiaaleista tuote on
valmistettu ja miten se asennetaan.

§ Vastaukset edelliseen selvittävät millä testillä/testeillä tuote testataan ja mahdollisesti
myös miten tuote on testattava (jos tuotetta koskeva tuotestandardi sen kertoo).

§ Jos tuote on valmistettu lähes kokonaan epäorgaanisesta, palamattomasta materiaalista,
se voi mennä A1 tai A2 paloluokkaan. Jos tuote on valmistettu kokonaan tai lähes
kokonaan palavasta materiaalista on sen paloluokka B, C, D tai F.

§ Käytettävät testausmenetelmät riippuvat tavoiteltavasta luokasta:
EN ISO 1182 (palamattomuus)
EN ISO 1716 (lämpöarvo)
EN 13823 /EN ISO 9239-1 (palonleviäminen)
EN ISO 11925-2 (syttyvyys)
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Palo-, savu- ja pisarointiluokat rakennustuotteille standardin EN 13501-1:2007+A1:2009 mukaan (ei
koske lattianpäällysteitä eikä lineaarisia putkieristeitä) ja luokissa käytettävät testausmenetelmät

HUOM. Luokka F on taulukossa komission delegoidun asetuksen 2016/364 mukainen eikä ko. luokitusstandardin. Asetuksen
mukaan testaamaton tuote määritellään ”käyttäytymistä ei ole määritelty”/”no performance determined” NPD

Luokka Testausmenetelmä (t) Luokitusperusteet Lisä luokitus
A1 EN ISO 1182 (1)

ja

D T£ 30° C ja
D m£ 50% ja
tf = 0 (ts. ei jatkuvaa liekehtimistä )

-

EN ISO 1716 PCS£ 2,0 MJ/kg (1) ja
PCS£ 2,0 MJ/kg (2) (2a) ja
PCS£ 1,4 MJ/m2 (3) ja
PCS£ 2,0 MJ/kg (4)

-

A2 EN ISO 1182 (1)

tai

D T£ 50° C ja
D m£ 50% ja
tf£ 20s

-

EN ISO 1716

ja

PCS£ 3,0 MJ/kg (1) ja
PCS£ 4,0 MJ/m2 (2) ja
PCS£ 4,0 MJ/m2 (3) ja
PCS£ 3,0 MJ/kg (4)

-

EN 13823 (SBI) FIGRA£ 120 W/s ja
LFS < nä ytteen reuna ja
THR600s£ 7,5 MJ

Savuntuotto (5) ja
liekehtivä t pisarat/osat (6)

B EN 13823 (SBI)
ja

FIGRA£ 120 W/s ja
LFS < nä ytteen reuna ja
THR600s£ 7,5 MJ

Savuntuotto (5) ja
liekehtivä t pisarat/osat (6)

EN ISO 11925-2 (8) :
Altistusaika = 30s

Fs£ 150 mm 60 s:n aikana

C EN 13823 (SBI)
ja

FIGRA£ 250 W/s ja
LFS < nä ytteen reuna ja
THR600s£ 15 MJ

Savuntuotto (5) ja
liekehtivä t pisarat/osat (6)

EN ISO 11925-2 (8) :
Altistusaika = 30s

Fs£ 150 mm 60 s:n aikana

D EN 13823 (SBI)
ja

FIGRA£ 750 W/s Savuntuotto (5) ja
liekehtivä t pisarat/osat (6)

EN ISO 11925-2 (8) :
Altistusaika = 30 s

Fs£ 150 mm 60 s:n aikana

E EN ISO 11925-2 (8) :
Altistusaika = 15 s

Fs£ 150 mm 20 s:n aikana Liekehtivä t pisarat/osat (7)

F EN ISO 11925-2 (8) :
Altistusaika = 15 s

Fs > 150 mm 20 s:n aikana

(1) Homogeenisten tuotteiden ja epä homogeenisten tuotteiden oleellisten komponenttien osalta.
(2) Epä homogeenisten tuotteiden vä hä merkityksisten ulkopinnan komponenttien osalta.
(2a) Vaihtoehtoisesti vä hä merkityksinen ulkopinnan komponentti, jonka PCS£ 2,0 MJ/m2 edellyttä en, että tuote

tä yttä ä seuraavat kriteerit standardin EN 13823 (SBI) testissä : FIGRA£ 20  W  s-1 ja LFS < nä ytteen reuna ja
THR600s£ 4,0 MJ ja s1 sekä d0.

(3) Epä homogeenisten tuotteiden vä hä merkityksisten sisä isten komponenttien osalta.
(4) Tuotteelle kokonaisuutena.
(5) s1 = SMOGRA£ 30m2/s2 ja TSP600s£ 50m2;  s2  =  SMOGRA£ 180m2 /s2 ja TSP600s£ 200m2;  s3  =  ei  s1  tai  s2
(6) d0 = Ei liekehtiviä pisaroita/osia EN 13823 (SBI) testissä 600s:n kuluessa;

d1 = pisaroiden/osien liekehtimisen kestoaika enintä ä n 10 s EN 13823 (SBI) testissä 600s:n kuluessa;
d2 = ei d0 tai d1; Paperin syttymisestä EN ISO 11925-2 testissä seuraa d2 luokitus.

(7) Hyvä ksytty = paperi ei syty (ei lisä luokitusta); Hylä tty = paperi syttyy (d2-luokitus).
(8) Pintasytytyksessä ja, jos se on tarkoituksenmukaista tuotteen lopullisen kä yttö sovelluksen kannalta, myö s

reunasytytyksessä .
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Palo- ja savuluokat lattianpäällysteille sekä palo- savu- ja pisarointiluokat lineaarisille
putkieristeille standardin EN 13501-1+A1 mukaan ja luokissa käytettävät testausmenetelmät

HUOM. F-luokkien määritys kuten muilla rakennustuotteilla edellisellä sivulla – ei siis taulukon mukaan. Tämä muutos tulee
aikanaan myös luokitusstandardiin.
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Mitä asioita huomioitava eri luokissa käytettävissä testausmenetelmissä

A1 luokassa ei tarvitse huomioida kuin
tuotteeseen liittyviä asioita (tuotteen tyyppi,
orgaanisen/palavan, aineen pitoisuus,
pinnoitteet). Vaatimukset A1 luokassa liittyvät
Materiaaliominaisuuksiin. Tuotteen asennus-
tapoja ei siis tarvitse huomioida.

A2, B, C ja D luokissa on otettava huomioon tuotteen ominaisuuksien
lisäksi  asennustavat käytännössä (alustat, ilmaraot, tukirakenteet,
saumat, kiinnitykset).
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Alustat EN 13823 (SBI) kokeissa
SBI kokeissa koekappale testataan käytäntöä vastaavan alustan kanssa ellei tuotetta
käytetä ilman alustaa, vapaasti seisovana.

Kun kokeissa käytetään standardin EN 13238 mukaisia alustoja, on saatu luokitus voimassa
standardissa esitettyjen sääntöjen mukaisesti muillakin alustoilla kuin kokeessa olleella.

Standardialustat on tarkkaan määritelty standardissa EN 13238; alustan tyyppi, paksuus,
tiheys, luokka. Erilaisia alustoja standardissa on kahdeksan.

Kaikkia standardialustoja koskee seuraava tiheyteen liittyvä laajennus: luokitus voimassa ko.
alustatyypillä, joiden tiheys on vähintään 0,75 kertaa kokeissa käytetyn alustan tiheydestä
Esimerkkejä alustan valinnan vaikutuksesta:
§ Jos alustana kokeessa on ollut standardin mukainen vaneri (450 ± 50) kg/m3, luokitus

on voimassa myös lastulevyalustalle asennettuna.
§ Jos alustana kokeessa on ollut standardin mukainen lastulevy (680 ± 50) kg/m3,

luokitus ei ole voimassa vanerille asennettuna.
§ Jos koe on tehty standardin mukaisella kalsiumsilikaattilevyalustalla,

ei luokitus ole voimassa kipsi-, lastu- tai vanerialustalla.
§ Jos kokeessa on alustana ollut teräslevy, ei luokitus

ole voimassa alumiinialustalla.
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SBI koekappaleessa olleiden saumojen ilmarakojen, tukirakenteen
ja kiinnitysten vaikutus luokituksen voimassaoloon

Saumalla ja sauman rakenteella voi olla huomattava merkitys. Tässä muutamia sääntöjä:
• Jos testataan SBI kokeessa koekappale, jossa on saumat, kattaa luokitus myös

saumattoman asennuksen.
• SBI koekappaleessa on oltava vastaavat pysty- ja/tai vaakasaumat kuin tuotteessa

käytännössä.
• Puskusauma kattaa muut saumatyypit (ei avosaumaa)

Ilmaraolle alustan ja tuotteen välissä ei ole yleisiä sääntöjä. Ilmaraolla testaaminen on
usein huonompi vaihtoehto.
• Esim. Kun puupohjainen paneeli (EN 13986) testataan niin, että paneelin ja alustan

välissä on 40 mm ilmarako, kattaa tulos myös asennuksen suoraan alustaan. Jos
puupaneeli testataan, niin että ilmarakoa ei ole, kattaa tulos vain suoraan alustaan
asennuksen.

Metalliset tukirakenteet testissä eivät kata puisia tukirakenteita.
Tuotteen kiinnitys mekaanisesti alustaan koekappaleessa, ei kata kiinnitystä liimalla.
§ Liiman laatu ja määrä vaikuttavat (palavaa liimaa on oltava testissä maksimi määrä).

Luokitus kattaa testissä olleen liimatyypin ja korkeitaan testissä olleen liimamäärän.
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Katteet  - EN 13501-5 ja CEN TS 1187 Test 2

Katteiden luokitusstandardissa EN 13501-5 on neljä erillistä luokitusta ja niihin liittyvät
testausstandardit. Pohjoismaissa käytettään testausmenetelmää CEN TS 1187 Test 2.

Test 2:ssa on neljä standardialustaa, kaksi palamatonta (mineraalivilla ja
kalsiumsilikaattilevy) ja kaksi palavaa (lastulevy ja polystyreeni). Kokeissa käytetystä
standardialustasta riippuen luokitus on voimassa seuraavasti:

Jos kokeissa on Test 2:n mukainen palamaton alusta, on luokitus voimassa vain
palamattomilla alustoilla, joiden tiheys on vähintään 0,75 kertaa kokeissa käytetyn alustan
tiheydestä.

Jos kokeissa on Test 2:n mukainen palava alusta, on luokitus voimassa palavilla ja
palamattomilla alustoilla, joiden tiheys on vähintään 0,75 kertaa kokeissa käytetyn alustan
tiheydestä.

Testissä koekappaleelle asetetaan palava puuritilä. Koekappaleen pintaan kohdistetaan
ilmavirtaus; kolme koetta tuulen nopeuksilla 2 m/s ja 4 m/s.

Tuote täyttää B ROOF (t2):n luokituskriteerit jos  ilmanvirtauksen nopeuksilla 2 m/s ja 4 m/s :
§ keskimääräinen vaurion pituus katteessa ja alustassa ≤ 0,550 m
§ maksimi vaurion pituus katteessa ja alustassa ≤ 0,800 m



Click to edit Master title style

§ Click to edit Master text styles
§ Second level

§ Third level
§ Fourth level

§ Fifth level

1010

Kiitos

Lisätietoja
VTT Expert Services Oy
www.vttexpertservices.fi

Rakennustuotteiden palotestaus ja luokitus:
Tuotepäällikkö Tiia Ryynänen
tiia.ryynanen@vtt.fi, 020 722 4827


