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BRANNIT 
BRANNHEMMENDE TAK- OG VEGGPLATER



Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme de nye Brann-
forskriftene, Del 3 Brannvern. Tester ved SINTEF - Norges 
branntekniske laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstiller 
kravene til kledningsklasse B-s1,d0 - i.h.t. NS-EN 13986-2004.

Med Huntonit Brannit er alt 
malerarbeide gjort på forhånd. 
Det betyr bedre miljø på 
byggeplassen, kortere byggetid 
og langt bedre økonomi. 

Huntonit Brannit vegg- og takplater 
er lette å arbeide med. Platene er 
ferdigmalt i hvitt og gir deg en vegg 
eller et tak med meget godt spiker- 
og skruefeste.
 
Huntonit Brannit skal lagres 
innendørs i emballasjen på et plant 
underlag. Når monteringsarbeidet 
er avsluttet, fjernes eventuelle 
flekker lett ved hjelp av en myk 
fuktig klut.  
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I overensstemmelse med det europeiske Rådsdirektiv 89/106/EEC av 21. desember 1988 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer, attesteres det at byggevaren. 

 

HHuunnttoonniitt  BBrraannnniitt  
 

Malt trefiberplate type MBH, 11 mm tykk og densitet< 900 kg/m3. Til generell bruk under tørre forhold. 

Brannklasse B-s1-d0. Anvendelsesområde og betingelse for bruk er gitt i Huntonit monteringsanvisning B-015,  

M-004 og M-005. 
markedsført av    
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og produsert på fabrikken    

  

HHuunnttoonniitt  AASS  

  

er av produsenten underkastet en produksjonskontroll og prøving av prøver tatt ut på fabrikken i henhold til en 

beskrevet prøvingsplan, og at det godkjente sertifiseringsorganet Nemko AS har utført en innledende typeprøving av 

produktets relevante egenskaper, en innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll. 

Videre utfører sertifiseringsorganet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens 

produksjonskontroll. 

 

Dette sertifikatet attesterer, at alle bestemmelser vedrørende overensstemmelseserklæring og yteevne beskrevet i 

Annex ZA i standarden. 
  

EENN  1133998866::22000044 

ble overholdt, og at produktet oppfyller de beskrevne krav. Dette sertifikatet ble første gang utstedt 2009-03-10 og 

vil være gyldig så lenge som betingelsene gitt i den nevnte harmoniserte, tekniske spesifikasjon eller 

produksjonsbetingelsene på fabrikken eller fabrikkproduksjonskontrollen ikke endres betydelig. 

 
 

Oslo, 2009-03-10 

 

Geir Hørthe 

Nemko AS 

 Sertifiseringsorgan id. nr. 0470 

Nemko AS 

Postboks 73 Blindern 

0314 OSLO 
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SPESIFIKASJONER:

Tykkelse: 11 mm trefiberplate   
Format: Vegg: 620 x 2390/2740mm,  Tak:620 x 1220mm
Byggemål: Vegg: 600 x 2390/2740mm,  Tak:600 x 1200mm
Vekt pr. kvm.: 9,4 kg
Antall plater pr. pakke: 4 stk.
Maling: Brannitmaling
Farge: Vegg: Hvit
 Tak: Hvit
Overflate: Vegg: Glatt/Faspanel
 Tak: Glatt
Skjøteløsning: Vegg: Not/fjær/fas for skjult spikring på langsidene
 Tak: Not/fjær/fas på alle fire sider for skjult spikring

PRODUKTBESKRIVELSE
Betegnelse Brannbeskyttende kledning
Malingstype Brannitmaling, flammedempende. YL gruppe 00. 
 Produsent: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen. Tlf.:+47 55 10 00 68
Glans Glans 20
Renhold Vaskes med fuktig klut. Ikke steamrens
Avgassing Avgir ingen skadelig gass til inneklimaet

MONTERINGSANVISNING TAK/VEGG
Montering Tak/vegg i klimaklasse 2. Egner seg ikke i våtrom.
Kledningsklasse B-s1,d0
Montering På underlag av tre, minimum 12 mm tykkelse med tetthet ≥ 635 kg/m³ eller materialer i Euroclass   
A1 eller A2 med minimum tykkelse 6 mm eller på stenderverk av tre eller stål med A1/A2 klassifisert 
 mineralull i mellomrommet. 
Festemateriell Hodestift: 1,7 x 25mm (35mm til vegg) 
 Kramper: > 10 mm rygg eller tilsvarende kapasitet 
 Skruer: Huntonit skruen, 25mm eller 35mm. 
Avstand fester Ca. 150 mm skruer/ kramper

ANVENDELSESOMRÅDER  
FOR HUNTONIT BRANNIT

* Se: Veiledning til teknisk forskrift 
§ 7 - 22 Risikoklasser og brannklasser

√ Boliger
√ Overnattingssteder*
√ Sykehus*
√ Sykehjem*
√ Kontorer
√ Salgslokaler
√ Industribygning
√ Håndverksbygning
√ Lagerbygning
√ Forsamlingslokaler
√ Skoler
√ Barnehager
√ Fritidshjem

Vedlikehold
For å opprettholde brannklassen B-s1,d0, 
så er dette mulig dersom Huntonit Brannit 
platene overmales med Palett maling. 
Palett maling finnes i alle NCS fargekoder og 
gir stor valgfrihet når det gjelder oppussing 
og vedlikehold av de monterte Huntonit 
Brannit platene. Palett vedlikeholdssystem 
er testet av SINTEF. Vennligst kontakt oss 
for nærmere informasjon.
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Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf.  : 38 13 71 00    
Faks: 38 13 71 01
e-post: byggma@byggma.no 
www.huntonit.no


