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Rakennustuotteiden palokäyttäytymisen luokitus 

Rakennustuotteiden palokäyttäytymistä koskevassa luokitusstandardissa 

EN 13501-1:2018 (SFS-EN 13501-1:2019)  

Paloluokkia on viisi (A1, A2, B, C, D, E, F) erikseen kolmelle tuoteryhmälle

• lineaariset putkien lämmöneristetuotteet (L) 

• lattianpäällysteet (fl) 

• muut rakennustuotteet

Savuntuottoa koskevia lisäluokkia on kaksi (s1 ja s2) lattianpäällysteille ja 

kolme (s1, s2 ja s3) lineaarisille putkien lämmöneristetuotteille ja muille 

rakennustuotteille

Palavia pisaroita tai osia koskevia lisäluokkia on kolme (d0, d1 ja d2) lineaarisille 

putkieristeille ja muille rakennustuotteille.
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Luokituksissa käytettävät testausmenetelmät

Palokäyttäytymistä kuvaavat luokat rakennustuotteelle määritetään käyttäen viittä 

palokoemenetelmää. 

EN ISO 1182 (palamattomuus) - luokissa A1 ja A2 (kaikki tuoteryhmät)

EN ISO 1716 (lämpöarvo) – luokissa A1 ja A2 (kaikki tuoterymät)

EN 13823 (SBI) – luokissa (A1), A2, B, C ja D (muut paitsi lattianpäällysteet) sekä s1, s2 ja s3 

sekä d0, d1 ja d2

EN ISO 9239-1 (lattiapäällysteiden säteilypaneeli), A2fl, Bfl, Cfl ja Dfl sekä s1 ja s2

EN ISO 11925-2 (pieniliekki), B, C, D, E ja F (kaikki tuoterymät) sekä d2

Jos tuotetta ei ole testattu määritellään se ”käyttäytymistä ei ole määritetty”/”no performance 

determined” NPD.

Jos tuotteen puolet ovat erilaiset, esim. eristeessä pinnoite vain toisella puolella, ja vain 

toinen puoli on testattu, merkitään luokitusraportissa testaamattomalle puolelle NPD.
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EN ISO 1182 - Tuotteen palamattomuuden määrittäminen (A1, A2 luokat)

Koekappaleiden halkaisija on 45 mm ja korkeus 50 mm.

Koekappale asetetaan pystysuorassa asennossa olevaan 

putkimaiseen uuniin, jonka lämpötila on 750 °C.

Jos koekappaleessa tapahtuu palamista, sen paino 

pienenee ja lämpötila uunissa muuttuu.

Kokeessa määritetään:

• koekappaleessa tapahtunut massan muutos (Δm) 

punnitsemalla koekappale ennen ja jälkeen kokeen.

• mitataan palamisesta aiheutuvan maksimilämpötilan ja 

loppulämpötilan ero uunissa (ΔT) 

• koekappaleen liekehtimisaika tf

A1:ssä:  ΔT ≤ 30 °C, Δ m ≤ 50 % ja tf = 0 s

A2:ssa:  ΔT ≤ 50 °C, Δ m ≤ 50 % ja tf ≤ 20 s
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EN ISO 1716  - Tuotteen lämpöarvon määrittäminen (A1 ja A2 luokat)

Kokeessa määritetään materiaalista vapautuva 

lämpömäärä (MJ/kg) kun materiaali palaa täydellisesti. 

Koekappale sytytetään tiiviin terässylinterin 

(ns. pommin) sisällä puhtaassa hapessa 

3,0…3,5 MPa:n paineessa. 

Koekappaleen palaessa terässylinterin 

ympärillä oleva vesivaippa lämpiää. 

Lämpötilannousun perusteella lasketaan 

koekappaleen ylempi lämpöarvo (PCS) yksikkönä MJ/kg.

Näytemäärä kokeessa on 0,5...1,0 g.

Useampi kerroksinen tuote käsitellään komponenteittain. 

Useampi kerroksisen tuotteen lämpöarvo lasketaan käyttäen

jokaisen yksittäisen komponentin  lämpöarvoa (MJ/kg)

ja neliömassaa.
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EN 13823 (SBI)  Tuotteen lämmön- ja savuntuoton sekä palavien pisaroiden/osien 
määrittäminen - luokat A2/A2L, B/BL, C/CL ja D/DL,  (A1)     1/2

Koekappaleen mitat: 

• pieni seinä 495 mm x 1500 mm

• iso seinä 1000 mm x 1500 mm

• yli 200 mm paksut tuotteet on 

ohennettava 

Koekappale kiinnitetään käytäntöä 
vastaavalle alustalle (standardissa 
EN 13238 on kahdeksan 
standardialustaa).

Jos tuotteessa on loppukäytössä 

vaaka- ja/tai pystysaumoja, on 

koekappaleessa vaaka- ja/tai 

pystysauma isommassa seinässä 

kuvassa esitetyissä paikoissa

Testataan vähintään kolme koekappaletta.

Koeseinien muodostamassa nurkassa on 

propaanikaasupoltin, jonka teho on 30 kW.
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EN 13823 (SBI)  Tuotteen lämmön- ja savuntuoton sekä palavien pisaroiden/osien 
määrittäminen  - luokat A2/A2L, B/BL, C/CL ja D/DL,  (A1)     2/2

Koekappale testauskehikossa ja poltin sijaitsevat huuvan alapuolella, SBI-testaustilassa. 

Mittaustuloksista määritetään seuraavat luokituksissa tarvittavat parametrit:

• FIGRA (palonkehityksen kasvunopeus), 

• THR600s (vapautunut kokonaislämpömäärä 

kokeen ensimmäisten 600 s aikana), 

• SMOGRA (savuntuoton kasvunopeus)

• TSP600s (kokonaissavuntuotto ensimmäisten 

600 s aikana). 

Lisäksi tehdään havaintoja 

• sivuttaisesta palon leviämisestä LFS, 

• liekehtivien pisaroiden/osien muodostumisesta 
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EN ISO 9239-1 - liekinleviäminen ja savuntuotto  (A2fl, Bfl, Cfl, Dfl)

Koekappaleiden koko on (1050  5) mm x (230  5) mm 
ja se kiinnitetään käytäntöä vastaavalle 
alustalle (standardin EN 13238 mukainen 
kuitusementtilevy tai lastulevy).

Koekappale on koelaitteessa 
vaakasuorassa säteilypaneelin alla.

Säteilypaneeli on 30 kulmassa. 

Koekappaleen säteilypaneelia 
lähempään päähän kohdistuu 
lämpösäteilyä 10,9 kW/m2 ja se laskee 
toista päätä kohti määritellyn käyrän 
mukaisesti tasolle1,1 kW/m2

Koekappaleen kuumempaan päähän 
kohdistetaan kokeen alussa 
10 min sytytysliekki. 

Kokeessa mitataan CHF 
(Critical Heat Flux at extinguishment) 
ja savuntuottoa.
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EN ISO 11925-2 - tuotteen syttyvyys (B, C, D, E ja F luokat ja d2)

Koekappaleiden koko 250 mm x 90 mm, yli 60 mm paksut ohennetaan. 

20 mm korkea propaanikaasuliekki  kohdistetaan 

45° kulmassa koekappaleen alareunaan (reunasytytys)

tai 40 mm alareunasta (pintasytytys). 

Sytytysaika on 15 s tai 30 s paloluokasta 

ja/tai luotteesta (lattianpäälysteet/muut) 

riippuen.

Mitataan aika sytytyksen alusta siihen 

kun liekkien kärki ulottuu 150 mm:n 

päähän sytytyspisteestä. 

Lisäksi havainnoidaan koekappaleen 

alapuolella olevan paperin syttymistä 

palavista pisaroista. Jos paperi syttyy 

on luokka d2.
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