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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av samverkansplattor i stål och betong. Samverkansplattor består 
av en ståltunnplåt och en medels normal stenmaterial på arbetsplatsen tillverkad betongdel samt av 
konstruktivt förband mellan dem.  
 
Till den del egenskaperna hos en samverkansplatta inte kan anges genom CE-märkning på grundval av 
en harmoniserad produktstandard eller europeiskt tekniskt godkännande kan en samverkansplatta 
beviljas typgodkännande angående hållfasthets- och brandtekniska egenskaper.  
 
Reglerna gäller samverkansplattor, vilkas samverkanseffekt baserar sig på vidhäftningsmedel, 
försänkningar eller upphöjningar, som bearbetas i ståltunnplåten och eventuellt även på 
tvärsnittsformen. Reglerna gäller statiskt belastade konstruktioner. 
 
Samverkansplattor i stål och betong används som bärande vinds-, mellan- och bottenbjälklag, 
vanligtvis i inomhuskonstruktioner. Som bottenbjälklag kan de vara delvis i utomhusutrymme. 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH -ANVISNINGAR 
 
Vid projektering och bruk av samverkansplattor i stål och betong tillämpas följande föreskrifter och 
anvisningar i gällande lydelse: 
 
Finlands byggbestämmelsesamling  delarna 

B1  Konstruktioners säkerhet och belastningar, föreskrifter 
B2  Bärande konstruktioner, föreskrifter 
B4  Betongkonstruktioner, anvisningar 
B7  Ståltunnplåtskonstruktioner, anvisningar 
E1  Byggnaders brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar 
E2  Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar 
E4  Bilgaragens brandsäkerhet, anvisningar 
E9  Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd, anvisningar 

 
Alternativt kan projekteringen basera sig på följande europeiska förstandarder och dess nationella 
tillämpningsdokument: 

 SFS-ENV 1991 Eurocode 1: Dimensioneringsgrunder och konstruktioners belastningar 
SFS-ENV 1994-1-1 Eurocode 4 Dimensionering av stål-betong samverkanskonstruktioner, Del 
1-1: Allmänna regler och regler för byggnader  
SFS-ENV 1994-1-2 Eurocode 4: Dimensionering av stål-betong samverkanskonstruktioner, Del 
1-2: Allmänna regler -Branddimensionering. 
 

Anmärkning 
Dessa förstandarder kommer att ersättas med följande europeiska standarder, då till dessa 
hörande nationella bilagor har trätt i kraft och användningen av förstandarder har avslutats 
genom miljöministeriets beslut: 
SFS-EN 1990: Eurocode. Dimensioneringsgrunder för bärande konstruktioner  
SFS-EN 1991: Eurocode 1: Laster på bärande konstruktioner 
SFS-EN 1994-1-1: Eurocode 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - 
Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader 
SFS-EN 1994-1-2: Eurocode 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - 
Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering 
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3 
GRUNDERNA FÖR GODKÄNNANDE 
 
3.1 Allmänt 
 
Samverkansplattan i stål och betong tillverkas av material, vilka uppfyller kraven i punkt 3.2. 
Hållfasthetstekniska egenskaper hos ståltunnplåt och samverkansplatta påvisas i enlighet med punkt 
3.3. Brandtekniska egenskaper hos samverkansplatta påvisas i enlighet med punkt 3.4. 
 
3.2 Material 
 
Ståltunnplåten skall uppfylla kraven i standarderna i enlighet med projekteringsanvisningen. 
Organiska belägg skall uppfylla kraven i standarderna EN 10169-1, EN 10169-2 och EN 10169-3. 
 
Betongen skall uppfylla kraven i Finlands byggbestämmelsesamling del B4. 
 
Armeringen skall uppfylla kraven i standarderna SFS 1215 och SFS 1257 eller de skall vara 
typgodkända. 
 
3.3 Hållfasthetstekniska egenskaper 
 
Styvhetsvärden och karakteristiska värden för kapaciteter hos samverkansplatta och ståltunnplåt anges 
genom typprov och på basen av beräkningsmodeller i den projekteringsmetod, som används. 
Ståltunnplåten skall genom prov ha visats tillämpa sig som bärande del i samverkansplatta. 
 
Ståltunnplåtens tvärsnittsvärden och karakteristiska värden för kapaciteter anges i enlighet med 
Finlands byggbestämmelsesamling del B6 baserad antingen på beräkningsmässiga betraktanden eller 
på typprov. Alternativt kan Eurocode-standarder och tillhörande nationella tillämpningsdokument 
användas. 
 
Samverkanseffekt mellan ståltunnplåt och betongdel samt förbandets hållfasthetsegenskaper påvisas 
genom prov. Samverkansplattans styvhets- och kapacitetsvärden uppvisas beräkningsmässigt i 
enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling och anvisningarna BY26 och BY36, som 
kompletterar den. Alternativt kan Eurocode-metoden användas. 
 
Samverkansplattans långtidsbeständighet behöver inte uppvisas skilt i inomhusanvändning, om 
zinkbeläggningens tjocklek på bägge sidor av stålplåten är sammanlagt minst 275 g/m2. I 
utomhusanvändning uppvisas långtidsbeständighet genom ytbeläggningens mängd och kvalitet samt 
genom att begränsa tillåtna sprickbredd i övre yta av kontinuerlig platta. 
 
Vid projektering iakttas Finlands byggbestämmelsesamlings föreskrifter och anvisningar, vilka 
kompletteras av anvisningarna BY26 och BY36. Alternativt kan vid projektering anvisningar i 
projekteringsstandarden SFS-EN 1994-1-1 användas, varvid vid projektering även övrigt iakttas 
Eurocode-standarder och tillhörande nationella tillämpningsdokument. 
 
3.4 Brandtekniska egenskaper 
 
3.4.1 Brandtekniskt beteende 
 
Brandtekniskt beteende påvisas genom prov. 
 
Byggnadsvarornas klassificering med avseende på deras brandteknisk beteende anges i standarden 
SFS-EN 13501-1:2002. 
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3.4.2 Brandbeständighet 
 
Brandtekniska klasser hos samverkansplattor i stål och betong anges i standarden SFS-EN 13501-2. 

Kravenlighet påvisas antingen genom beräkningar eller prov eller kombination av dessa. Det 
beräkningsmässiga betraktandet av brandbeständighet kan göras med tillämpning av Finlands 
byggbestämmelsesamling delarna B4 och B6 eller alternativt i enlighet med för- standarden SFS-ENV 
1994-1-2. Temperaturfördelningen i tvärsnittet kan bestämmas genom prov eller beräkningsmässigt. 

Vid beräkningsmässigt betraktande av samverkansplattors brandbeständighet skall man kontrollera det 
kritiska tvärsnittets böjningskapacitet, som skall bestämmas enligt plasticitetsteorin. 

Har samverkansplattan dimensionerats enligt standarden SFS-ENV 1994-1-1 är brandbeständigheten 
med avseende på bärförmåga R minst 30 min både för brandskyddad och icke brandskyddad 
samverkansplatta. Bärförmåga R hos enligt standarden SFS-ENV 1994-1-2 brandskyddad 
samverkansplatta anses förlorad då temperaturen i ståltunnplåten har överstigit 350 ºC. 

4 
TYPPROV 
 
4.1 Allmänt 
 
Typprov skall utföras i en av typgodkännandeorganet godkänd provningsanstalt. Provrapport 
framställs från typprov av hållfasthetstekniska egenskaper. Provningsanstalten för brandtekniska prov 
framställer provrapport eller annan bedömningsrapport, där produktens kravenlighet med hänsyn till 
brandklassificering konstateras. 
 
Av provrapporten från typprov skall det framgå den standard eller anvisning, som följts, platsen för 
provens utförande, tidpunkten för provens utförande, provstyckenas tillverknings-, tvärsnitts- och 
materialuppgifter, belastnings- och mätningsarrangemang, provresultat och bearbetning av dessa.  
 
4.2 Hållfasthetstekniska egenskaper 
 
Typprov för samverkansplatta i stål och betong består av belastningsprov i full skala av ståltunnplåt 
och samverkansplatta. Typprov av ståltunnplåt kan ersättas med beräkningsmässiga betraktanden, om 
projekteringsmetoden, som används, tillåter det. 

Vid samverkansplattans belastningsprov i full skala skall provningsmetoderna och behandling av 
resultaten vara i enlighet med projekteringsstandard SFS-ENV 1994-1-1. Av resultaten uppvisas 
antingen nominell förankringshållfasthet (vidhäftningshållfasthet) mellan ståltunnplåt och betong eller 
m- och k-faktorerna. 
 
Ståltunnplåt till typprov väljs från tillverkningslinjen från samma tillverkningsparti. Materialprov 
utförs enligt tillämpliga standarder. Har till typprov använts andra än från tillverkningslinjen tagna 
ståltunnplåt, påvisas med avseende på tvärsnittsmått och förbandets detaljer skilt, att 
produktegenskaper i kontinuerlig tillverkning motsvarar de vid typprov. 
 
4.3 Brandtekniska egenskaper 
 
Till typprov väljs provstycken från produkter i produktion. Representanten för provningslaboratoriet 
skall ha möjlighet att vid prototyptillverkning delta i provtagning, speciellt om produktens 
sammansättning inte kan utredas i laboratoriet. 
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4.3.1 Prov tillhörande brandtekniskt beteende  
 
Klassificering av byggnadsvarors brandtekniska beteende baserar sig på provresultat, som erhållits 
med provningsmetoder definierade i standarden EN 13501-1. 
 
Klass A2-s1, d0:  
 
EN ISO 1182:2002 eller EN ISO 1716:2002 och EN 13823:2002 
 
Klasserna B-s1, d0 C-s2, d1 och D-s2, d2: 
 
EN 13823:2002 och EN ISO 11925:2002 
 
Byggnadsvaror, som uppräknats i tabell 2 i bilagan till Finlands byggbestämmelsesamlings del E1 
godkänns i klass A1 utan provning och speciellt godkännande. 
 
4.3.2 Brandbeständighetsprov 
 
Brandbeständigheten hos samverkansplattor i stål och betong undersöks enligt standarden SFS-EN 
1365-2 och med hänsyn till brandskydd enligt standarden ENV 13381-5. Med hjälp av det i standarden 
beskrivna provet utreds samverkansplattans i stål och betong, som motsvarar den i praktiken använda, 
bärförmåga under brand samt förmåga att hindra brandens förflyttning från en brandcell till en annan 
samt därtill det eventuella brandskyddets inverkan på brandmotståndstiden.  
 
I standarden EN 1365-2 ges anvisningar om bl.a. stödandet av provstycket vid provet, provstyckets 
storlek och bestämmandet av lasten på provstycket. Avviker stödet från det standardenliga, gäller 
provresultaten endast för det vederbörande stödsättet.  
 
Provstycket provas i den storlek, som motsvarar praktiken innehållande eventuell fog, som är belagd i 
plats, som motsvarar praktiken. Är detta inte möjligt, provas provstycket så, att minst en area på L x W 
= 4 m x 3 m av provstycket är utsatt för eld (L är måttet vid spännviddens riktning). Belastningens 
storlek och fördelning skall vara sådana, att därav orsakade maximala moment och skjuvkrafter väl 
representerar i praktiken förekommande värden eller är större än dessa. 
 
Under det i standarden beskrivna brandbeständighetsprovet mäts den undersökta plattans temperaturer, 
nedböjningar och nedböjningshastigheter samt görs observationer av plattans täthet och beteende. 
Temperaturmätningar från olika ställen i plattan (stålet och betongen) samt uppgift om 
temperaturgradientens storlek ökar provresultatens extrapoleringsmöjlighet och brukbarhet. Speciellt 
temperaturmätningarna är nödvändiga vid verifiering av beräkningsmodellen. 
 
Plattans brandbeständighet bedöms med kriterier i standarden EN 1363–1.  
 
Provresultatens omedelbara användningssyfte 
 
I tabell 1 har angetts egenskaper hos olika material i samverkansplattan i stål och betong och i dessa 
gjorda ändringars inverkan på resultatens giltighet.  
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Tabell 1.  Provresultatens godtagbarhet och utökningsmöjlighet.  
 
Material Provresultatens giltighet då materialegenskaperna ändras. 
Ståltunnplåt 
-beläggning 
-tjocklek 
 
 
-stålets 
hållfasthetsklass  
-ändring av 
geometrin 

 
Prov gjorda med belagda ståltunnplåt gäller för obelagda skivor. 
Provresultaten  gäller förutom den provade plattans materialtjocklek även 
för större tjocklekar av ståltunnplåt. 
 
Provresultaten gäller för den provade och högre hållfasthetsklasser. 
 
Provresultaten gäller för den provade geometrin. 

Betong 
-stenmaterial 
- hållfasthetsklass 
 

 
Provresultaten gäller för stenmaterial, som använts vid provning. 
Provresultaten gäller för den provade och högre betonghållfastheter ända 
till hållfasthetsklass K60. 

 
Resultat från den provade samverkansplattan gäller för konstruktion, som motsvarar den provade 
konstruktionen, då maximala moment och skjuvkrafter inte överstiger den provade konstruktionens 
värden då de bestäms enligt samma beräkningsprinciper. Provresultaten av provade samverkansplattor 
kan interpoleras, men inte extrapoleras. 
 
Provresultaten av brandskyddade samverkansplattor gäller för provade brandskyddsmaterial utvidgat i 
enlighet med reglerna i standarden ENV 13381-5. 
 

5 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
5.1 Allmänt 
 
Typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha 
skriftlig beskrivning över det interna tillverkningskontrollförfarandet. 
 
Tillverkaren skall dessutom sluta avtal om fortlöpande extern tillverkningskontroll med 
tillverkningskontrollant som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. 
Tillverkningskontrollanten har rätt att i samband med extern tillverkningskontroll ta del av 
tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskontroll samt besöka produktens tillverknings- 
och lagerutrymmen. Om mottagaren av typgodkännandet inte är produktens tillverkare skall han sörja 
för att tillverkningskontrollanten får uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern 
tillverkningskontroll. 
 
Om det i produktens kvalitet eller tillverkning inklusive installationsmetoder och -förnödenheter sker 
sådana förändringar som kan inverka på produktens typgodkända egenskaper, är tillverkaren skyldig 
att i förväg skriftligt anmäla om detta för den som utfärdat beslutet om godkännande och för 
tillverkningskontrollanten. 
 
Om provning av förändrad produkt avtalas med den som utfärdat beslutet om typgodkännande och 
tillverkningskontrollanten. 
 
5.2 Initialbesiktning 
 
Kontrollanten utför initialbesiktning (typbesiktning) av tillverkningen och produkten som del av 
förberedelse för tillverkningskontrollavtalet. Den bör innehålla minst följande punkter: 
-  data om typprovning 
-  data om produktens tillverkning, användning och projektering 
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-  tillverkningskontrollsystem 
-  skriftligt tillverkningskontrollmaterial. 
 
5.3 Tillverkarens kontinuerliga tillverkningskontroll 

 
Tillverkningskontroll, som ingår i typgodkännande av samverkansplatta gäller enbart ståltunnplåt. Vid 
tillverkarens av ståltunnplåt kontinuerliga tillverkningskontroll kontrolleras, att tunnplåt uppfyller de i 
anvisningar i Finlands byggbestämmelsesamling B6 ställda krav angående stål i tunnplåt samt 
tunnplåtsskivans tvärsnittsmått. I tillägg skall för samverkning gjorda delars mått kontinuerligt 
kontrolleras i enlighet med vad som överenskommits i tillverkningskontrollavtalet. 
Materialegenskaper hos ståltunnplåt påvisas medels materialintyg enligt standarden SFS-EN 10204 
(minst nivå 2.2) eller vid behov genom provningsintyg. 
 
Tillverkaren utser person som svarar för tillverkningskontrollen av produkten. 
 
Tillverkaren bevarar handlingarna som gäller intern tillverkningskontroll i minst tio år. 
 
Tillverkaren skall ha ett ändamålsenligt förfarande för emottagning och handläggning av 
reklamationer. 
 
Tillverkaren sörjer för att produkter som inte uppfyller kraven som ställs på typgodkända egenskaper 
varken säljs eller överlåts försedda med typgodkännandemärke.  
 
5.4 Extern tillverkningskontroll 
 
Tillverkningskontrollanten utför minst ett årligt kontrollbesök, som inkluderar följande åtgärder: 
-  generell kontroll av ståltunnplåtens tillverkningsmetoder, lagring och märkning 
-  generell kontroll av utrustning och metoder 
-  kontroll av tillverkningskontrollprotokoll. 
 
Resultaten av tillverkningskontrollen rapporteras efter varje kontrollbesök till mottagaren av 
typgodkännandet och minst en gång om året till den som utfärdat godkännandet. 
 
Om det i samband med kontrollbesök konstateras brister eller fel i produkten eller om det eljest finns 
skäl att misstänka att produktens egenskaper förändrats, skall tillverkningskontrollanten omedelbart 
underrätta därom tillverkaren av produkten, den som erhållit och den som utfärdat beslutet. 
 
5.5 Avtal om tillverkningskontroll 
 
Ur tillverkningskontrollavtal skall framgå följande uppgifter:  
-  tillverkningskontrollens ändamål och innehåll 
- de produkter som omfattas av tillverkningskontrollen och deras tillverkningsplatser  
- detaljerade uppgifter om produkterna och deras egenskaper 
-  tillverkarens skyldigheter (tillverkarens interna tillverkningskontroll, skyldighet att anmäla om 

förändringar, för tillverkningskontrollen ansvarig person) 
-  tillverkningskontrollantens skyldigheter (den av tillverkningskontrollanten utförda granskningen 

och rapportering till tillverkaren och tygodkännandeorganet, kontaktperson ansvarig för 
tillverkningskontrollen) 

-  grunderna för kostnaderna 
-  förutsättningar för ändringar i avtalet och dess bilagor 
-  avtalets giltighetstid och uppsägning 
-  övriga villkor. 
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6 
MÄRKNING 
 
Typgodkänd produkt eller produktförpackningar, enligt vad som förutsätts i typgodkännandebeslutet, 
skall förses med tygodkännandemärke samt med övriga märkningar, som förutsätts i 
typgodkännandebeslutet. 
 

7 
ANSÖKNINGSDOKUMENTER 
 
7.1 Allmänt 
 
Den som söker typgodkännande framvisar ansökningsdokumenten till tygodkännandeorganet. I 
ansökan och dess bilagor skall följande uppgifter anges och följande dokument uppvisas: 
- sökande (företagets namn och kontaktuppgifter) 
- tillverkare (om denna är annan än den sökande), vid behov företagsregisterutdrag 
- fullmakt, om den sökande är annan än produktens tillverkare 
- kontaktuppgifter till den person, som sköter den sökandes ärende 
- utredning som påvisar, att produktens egenskaper inte kan anges genom CE-märkning 
- uppgifter om produkten och dess tillverkning  
- egenskaper för vilka typgodkännande ansöks 
- provningsanstaltens rapporter, utlåtanden och övriga utredningar om produktens duglighet 
- monterings- och bruksanvisningar för produkten 
- redogörelse för den interna tillverkningskontrollen 
 
Den som utfärdar beslutet kan kräva tilläggsutredningar när ansökan behandlas. Sökanden skall vara 
beredd att överlämna alla ansökningshandlingar som bilagor till tillverkningskontrollavtalet. 
 
7.2 Särskilda krav 
 
Från den skriftliga informationen från sökande av typgodkännande skall framgå följande uppgifter om 
samverkansplattan samt om hela samverkanskonstruktionen: 
- produktbeskrivning 
- material- och konstruktionsuppgifter 
- tillverkningsmärkningar 
- användningsändamål samt 
- projekteringsmetoderna vad beträffar konstruktiv säkerhet och brandsäkerhet. 
 
Uppgifter, som behövs vid användning av produkten anges i form av produktbeskrivning, där minst 
produktens beskrivning, projekteringsprinciper, dimensioneringsprinciper och saker tillhörande 
verkställande finns. 
 
Därtill skall den sökande uppvisa utredning om typprovning av samverkansplatta och ståltunnplåt. 
 
I produktbeskrivning anges i enlighet med den använda projekteringsmetoden utgångsdata för 
beräkningar, säkerhetsfaktorerna, belastningskombinationerna för olika brukssituationer och 
projekteringsmetoderna. I tillägg kan den sökande ange det tillåtna gjutbetongskiktets tjocklek och 
karakteristiska värdet för den på samverkansplattan tillåtna nyttolasten som funktion av spännvidden 
antingen i diagram- eller tabellform. Anvisningar gällande samverkansplattans tvärsnittsmått, material, 
måttförhållanden, stöd och minimiarmering skall anges i projekteringshadlingar. 
 
I produktbeskrivning ingående projekteringsanvisning används gränstillståndsdimensionering både för 
ståltunnplåt och för samverkansplatta. Ståltunnplåt skall ostödd eller temporärt stödd bära lasterna 
under byggnadsskedet (gjutningsskedet) och vid projektering iakttas antingen Finlands 
byggbestämmelsesamlingen kompletterad med anvisningarna BY 26 och BY 36 eller Eurocode-



 10

systemet. Följande belastningar skall iakttas: egentyngd, avlägsnandet av temporärt stöd och 
nyttolaster i enlighet med användningsändamålet. Lasters minimivärden, säkerhetsfaktorer, 
kombinationer och placering väljs i enlighet med projekteringsmetoden. 
 
På basen av brukstillämpningar för samverkansplattor i stål och betong bestäms kraven på klasser, 
som baserar sig på materialens brandtekniska beteende samt konstruktioners 
brandbeständighetsklasser, vilkas kravenlighet skall påvisas av tillverkaren.  Från tillverkarens 
skriftliga data skall framgå klassificeringens grunder och villkor. 
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BILAGA 1   
HÄNVISNINGAR 
 
BY 26, Liittorakenteet, suunnitteluohjeet 1988. (BY 26, Samverkanskonstruktioner, 
projekteringsanvisningar 1988) Suomen Betoniyhdistys ry & Teräsrakenneyhdistys ry. 

BY36, Liittorakenteiden sovellusohjeet 1991. (BY 36, Tillämpningsanvisningar för 
samverkanskonstruktioner 1991) Suomen Betoniyhdistys ry & Teräsrakenneyhdistys ry. 

SFS-EN 10143, Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä metallipinnoitetut ohutlevyteräkset. 
Mitta- ja muototoleranssit (Kontinuerligt varmmetallbelagd stålplåt och stålband - Toleranser för 
dimensioner och form) 

SFS-EN 10147, Kuumasinkityt ohutlevyrakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot (Kontinuerligt 
varmförzinkad plåt och band av stål för konstruktionsändamål - Tekniska leveransbestämmelser) 

SFS-EN 10204, Metallivalmisteet. Ainestodistukset (Metalliska varor - Typer av kontrolldokument) 

SFS-EN 10169-1, Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Osa 1: Yleiset 
tiedot (määritelmät, aineet, toleranssit, koemenetelmät) (Platta stålprodukter kontinuerligt belagda med 
organisk beläggning. Del 1: Allmän information (definitioner, material, toleranser, 
provningsmetoder)) 

SFS-EN 10169-2, Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Osa 2: Raken-
nusten ulkokäyttökohteissa käytettävät tuotteet) (Platta stålprodukter kontinuerligt belagda med 
organisk beläggning. Del 2: Produkter för användning utvändigt på byggnader) 

SFS-EN 10169-3, Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Osa 3: Raken-
nusten sisäkäyttökohteissa käytettävät tuotteet) (Platta stålprodukter kontinuerligt belagda med 
organisk beläggning. Del 3: Produkter för användning inomhus)  

SFS 1215 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A500HW (Armeringsstål. Svetsbar 
varmvalsad kamstång A500HW) 

SFS 1257 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B500K (Armeringsstål. Kallbearbetad kamstång 
B500K) 

SFS-EN 13501-1:2002 Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus. Osa 1: 
Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus (Brandteknisk klassificering av byggprodukter 
och byggnadselement. Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter 
reaktion vid brandpåverkan) 

SFS-EN 13501-2:2004, Fire classification of construction products and building elements – Part 2: 
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Byggprodukter och 
–delar, gäller inte ventilationsanordningar). 

SFS-EN ISO 1182, Reaction to fire tests for building products -- Non-combustibility test 
(Obrännbarhet) 

SFS-EN ISO 1716, Reaction to fire tests for building products -- Determination of the gross calorific 
value (Bestämning av värmetalet). 

SFS-EN 13823, - Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings - 
Thermal attack by a single burning item (Prov av ett enskilt brinnande föremål, SBI) 

SFS-EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability for building products when subjected to 
direct impingement of flame (Antändlighet) 

SFS-EN 1363-1:1999, Fire resistance tests - Part 1: General requirements (Provning av brandmotstånd 
– Del 1: Allmänna krav) 

SFS-EN 1365-2:1999, Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs 
(Provning av bärande byggnadsdelars brandmotstånd - Del 2: Bjälklag och tak) 

ENV 13381-4:2002, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural 
members – Part 4: Applied protection to steel members 


