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Behov for brannsikring
Komposittbjelkenes underflens ligger alltid synlig under 
betongdekket. Hvis underflensen påvirkes direkte av 
brann, vil den i løpet av kort tid nå en temperatur over den 
kritiske ståltemperaturen, og dermed mister stålprofilen 
sin bæreevne.

For å bremse tilførselen av energi fra en eventuell brann 
kles underflensen med CONLIT 150 i 20 mm tykkelse. 
Dermed oppnås en forsinkelse av temperaturøkningen, 
slik at stålets bæreevne opprettholdes i det påkrevde 
antall minutter.

Om CONLIT 150
CONLIT 150 er en trykkfast, vannavvisende mineralullplate 
av steinull. Platen leveres ubelagt eller belagt med en lys 
glassfiberduk.

Når CONLIT 150 monteres i rom der det ferdes mennesker, 
skal dukbelagt CONLIT 150 benyttes. Alternativt kan den 
ubelagte CONLIT 150 overflaten sikres med en lett 
oversprøyting med plastmaling.

Fordeler med CONLIT 150:
  Beskjeden isolasjonstykkelse 

  Lett å arbeide med 

  Oppfyller kravene til brannsikkerhet 

  Fukt- og vannavvisende 

  Trykkfast 

  Kan leveres ubelagt eller belagt med lys  
    glassfiberduk

   AS ROCKWOOL har tekniske eksperter
    som alltid er klare til å svare på spørsmål

Beskrivning

CONLIT 150 Mineralullplate av steinull, spesielt utviklet for brannsikring av bærende
stålkonstruksjoner. Leveres ubelagt eller belagt på en side med en lys glassfiberduk.

Dimensjoner 1000 x 600 x 20 mm og 1000 x 1200 x 20 mm

Varmeisoleringsevne λD = 0,039 W/m·K, EN 13162

Brukstemperatur Ved normal bruk tåler produktet på ullsiden maks. 250°C, på eventuelt belegg maks.
80°C. Ved brann: Fibersmeltepunkt over 1000°C

Brannklasse A1, EN 13162

Vannabsorbering ≤ 1 kg/m2, EN1609

Lengdeutvidelseskoeffisient 0

Svinn (krymping) 0

Dampdiffusjonstall Diffusjonstall ca. 0,15 kg/GPa·m·s

Spesifikk varmekapasitet Den spesifikke varmekapasiteten er ca. 0,8 kJ/kg·K
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Brannsikring med  
CONLIT 150 

Tekniske data, CONLIT 150 



I skjemaet vises stålunderflensens vektede gjennomsnitts-
temperatur etter at hele konstruksjonen har vært utsatt for 
brann i 120 minutter.

Dimensjonering
For fastsettelse og dimensjonering av komposittbjelkers
branntekniske egenskaper ved bruk av CONLIT brannsikring 
kreves det kjennskap til følgende:

1     Underflensens tykkelse

2     Underflensens bredde

3     Høyden på eventuelle “hyller” og kantplater

4      Stålbjelkens kritiske (høyeste tillatte) temperatur

Denne veiledningen gjelder komposittbjelker i stål/betong, 
uansett fabrikat

Konstruksjon CONLIT
tykkelse

Stålflensens
tykkelse

Stålflensens
bredde

Hylle- 
eller

kanthøyde

Underflensens
middel- 

temperatur
etter brann i 

120 min.

Brannklas-
sifisering*

20 mm

Min. 6 mm Min. 380 mm

--- 459 °C R120

Max. 25 mm Max. 680 mm

20 mm

Min. 6 mm Min.  380 mm

--- 423 °C R120

Max. 40 mm Max.  680 mm

20 mm

Min. 6 mm Min.  400 mm

h = 
ubegrenset 296 °C R120

Max. 40 mm Max.  680 mm

20 mm

Min. 6 mm Min.  400 mm

h = 
ubegrenset 518 °C R120

Max. 40 mm Max. 680 mm

20 mm

Min. 6 mm Min.  400 mm

h = 
ubegrenset 481 °C R120

Max. 40 mm Max.  680 mm

20 mm

Min. 6 mm Min.  400 mm

h = 
ubegrenset 308 °C R120

Max. 40 mm Max.  680 mm

* Forutsatt at den kritiske ståltemperaturen er høyere enn den her angitte “ståltemperatur etter brann i 120 minutter”.
Ved andre bjelketyper eller -dimensjoner: Kontakt AS ROCKWOOL Teknisk Service.
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Kritisk ståltemperatur

Hvor varm kan underflensen bli?
Ved dimensjonering er den kritiske ståltemperaturen en 
avgjørende parameter. Nomogrammet ved siden av viser 
kritisk ståltemperatur, θcr, ved de to parameterne ηfi og μ. 

ηfi er forholdet mellom designlast ved brannbelastning og 
designlast i forbindelse med bruddgrense (ηfi = Ed•fi/Ed ≤ 1).  

μ, stålets utnyttelsesgrad, er forholdet mellom designlast og 
designbæreevne v. 20 °C (μ = Ed/Rd ≤ 1). 

Ed•fi    =  er den dimensjonerende snittkraften som er  
            resultatet av designlasten ved brannbelastning.
Ed     = er den dimensjonerende snittkraften som er  
            resultatet av designlasten i bruddgrensetilstand.
Rd     = er den Ed-tilknyttede bæreevnen i bruddgrensetilstand.

Oppfylles R120-kravet?
   Den identifiserte kritiske ståltemperaturen sammen-

lignes med stålprofilens temperatur etter 120 minutters 
brannpåvirkning, se side 5.

   Hvis den kritiske ståltemperaturen er høyere enn tempe-
raturen angitt på side 5, oppfylles kravet til R120. Målet 
med brannisoleringen er oppnådd.

   Hvis den kritiske ståltemperaturen er lavere enn tem-
peraturen angitt på side 5, oppfylles ikke kravet til R120, 
og stålprofilen må oppdimensjoneres slik at den kritiske 
ståltemperaturen økes.
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Slik bruker du nomogrammet 
1) Før den aktuelle ηfi opp fra X-aksen inntil kurven med 

     aktuell μ skjæres.

2) Gå fra skjæringspunktet ut på Y-aksen

3) På Y-aksen kan du lese av θcr, stålprofilens kritiske  

     temperatur

Max. 425 mm50 mm

50 mm

Max. 425 mm

Minimum 
Ø28 mm
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Montering av CONLIT 150

CONLIT 150-platene monteres ved hjelp av sveisestifter 
(sveisepinner) med fast hode, min. Ø28 mm.

Sveisestiftene plasseres maks. 50 mm fra platekantene og
med en innbyrdes avstand på maks. 425 mm.

Komposittbjelker
brannsikres med
CONLIT 150

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, har ved 
brannteknisk vurdering, saksnr. PHA 10734A, og tilknyttede 
testdokumenter kommet til følgende konklusjon: 
 
” En bærende komposittkonstruksjon isolert med 20 mm 
CONLIT 150, montert som angitt i nærværende veiledning, har 
egenskaper tilsvarende en bærekonstruksjon med brannmot-
standsevnen R120.”

Klassifiseringen R120 er avhengig av flere spesifikke forut-
setninger. Disse fremgår av skjemaet på side 5.

Dokumentasjon
Strukturer og deres egenskaper i denne 
håndboken er vurdert av den danske brann 
og sikkerhet Technical Institute (DBI).

Om denne håndboken skal brukes til utfor-
ming av brannsikker isolasjon bør manualen 
følges nøye.



Konsernet ROCKWOOL

AS ROCKWOOL
Pb 4215, Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 02 40 00
www.rockwool.no
rockwool@rockwool.no

ROCKWOOL konsernet er verdens ledende leverandør av 
innovative produkter og systemer basert på ubrennbar 
steinull, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for mil-
lioner av mennesker. Konsernet er et av verdens fremste 
innen isoleringsindustrien. Med sine isoleringsløsninger 
og systemer, samt andre byggrelaterte produkter som 
f.eks. lyddempende himlinger, fasadebekledning og 
konsulentvirksomhet, bidrar konsernet til energieffektive 
og brannsikre bygninger med god akustikk og behagelig 
inneklima.

ROCKWOOL konsernet utvikler dessuten grønne løs-
ninger til gartneribransjen, innovative spesialfibre til 
industriell bruk, effektiv isolasjon til prosessindustrien 
og maritim- og offshoresektoren, så vel som støy- og 
vibrasjonsisolasjon til moderne infrastruktur. Konsernets 
drøyt 10 500 medarbeidere i over 35 land betjener kunder 
over hele verden. Konsernet har en sterk tilstedeværelse 

i Europa og utvider sine produksjons-, salgs- og serviceak-
tiviteter i Nord- og Sør-Amerika og Asia. 

Konsernets hovedkvarter er lokalisert i Hedehusene, i 
nærheten av København. Selskapet er notert på NASDAQ 
OMX Nordic Exchange København.
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AS ROCKWOOL kan ikke påta seg prosjekteringsansvar eller ansvar for prosjektdetaljer, noe som 
til enhver tid påhviler arkitekten eller den rådgivende ingeniøren som utarbeider prosjektet. 

Denne veiledningens eneste formål er å stille AS ROCKWOOL erfaringer til rådighet. 
Informasjonen må kun betraktes som veiledende. AS ROCKWOOL er altså kun ansvarlig for 
kvaliteten på bygningsmaterialene vi leverer.


