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Denne aftale vedrører energystore TLA ®  (herefter ‘Systemet’), et varmeisolerende, ikke-bærende, bundet EPS-produkt (BEPS), der bidrager til gulves 
isoleringsevne. Systemet anvendes til indendørs brug ved terrændæk og strøgulve i stueetage i eksisterende og nye bygninger til beboelse og kommerciel 
brug i UK og Irland. Systemet forefindes i tre kvalitetsklasser afhængigt af den nødvendige isoleringsevne; TLA110, TLA150 og TLA200. Andre klasser er 
tilgængelige, men ligger uden for omfanget af denne Aftale. 

 

 

Systemet består af grå, runde, kugler af ekspanderet polystyren (herefter ‘EPS’), som er produceret i overensstemmelse med BS EN 13163 og BS EN 
16809-1, som er overtrukket med en flydende additiv (EIA). De coatede EPS-kugler blandes med cement og vand for at danne en ensartet frisk mørtel i 
overensstemmelse med BS EN 16025-1. Systemet kan blandes på stedet eller transporteres til stedet i blandet form i traditionelle køretøjer med 
betonblander. Systemet skal udstøbes til en minimumsdybde på 50 mm; til særlige anvendelser, hvor minimumsdybden ikke kan overholdes skal Aftaleejeren 
konsulteres. 

 

 

 
 

Ingen ønsket af Aftaleejeren. 
 

 

Det er Kiwa Ltd.s anskuelse at Systemet er sikkert og formålsegnet til den tilsigtede brug, forudsat det er specificeret, monteret og brugt i overensstemmelse med 
denne Aftale. 

 
Chris Vurley, CEng Mark Crowther, M.A. (Oxon) 

Teknisk chef, Byggeprodukter Kiwa Ltd. Teknisk direktør 

  

AFTALENS OMFANG 
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STØRRE EVALUERINGSPUNKTER 

INDHOLD 

 

Dette dokument giver selvstændige oplysninger til specifikationsansvarlige, personale med ansvar for byggekontrol, byggeentreprenører, montører og andre 
professionelle inden for byggebranchen i forhold til sikkerheden og formålsegnetheden for den tilsigtede anvendelse af Systemet. Denne Aftale dækker det 
følgende: 

 Brugsbetingelser; 

 Produktionskontrol, kvalitetsstyringssystem og den årlige bekræftelsesprocedure; 

 Systemkomponenter og supplerende emner, opmærksomhedspunkter til den specifikationsansvarlige og eksempler på detaljer; 

 Udstøbning; 

 Uafhængigt bedømte System-karakteregenskaber og andre oplysninger; 

 Overholdelse af det Britiske nationale bygningsreglement, andre regulative krav og Tredjepartsaccept, hvor det er passende; 

 Kilder. 
 

 

Fugtkontrol - et gulv, hvor Systemet anvendes kan bidrage til en begrænsning af risiko for kondens i mellemrum og på overflader (se afsnit 2.2.9). 
 

Styrke - afhængigt af design og specifikation kan et gulv, der anvender Systemet have tilstrækkelig styrke (se afsnit 2.2.10). 
 

brandanalyse - et gulv, der anvender Systemet er klassificeret som Europæisk klassifikation A2-s1, d0, i overensstemmelse med BS EN 13501-1 (se afsnit 2.2.11). 
 

Isoleringsevne - Systemet forbedrer gulvets isoleringsevne (se afsnittene 2.2.12 og 2.5.4). 
 

Holdbarhed - et gulv, der anvender Systemet skal have en produktlevetid tilsvarende levetiden for den bygning, hvor det anvendes (se afsnit 2.2.13). 
 

CE-mærkning - Aftaleejeren er ansvarlig for CE-mærkningen i overensstemmelse med alle relevante harmoniserede europæiske produktstandarder (se 
afsnit 2.2.14). 

 

 

Kapitel 1 - Generelle overvejelser 
1.1 - Brugsbetingelser 
1.2 - Produktionskontrol og kvalitetsstyringssystem 
1.3 - Årlig bekræftelsesprocedure - løbende overvågning 
Kapitel 2 - Teknisk vurdering 
2.1 - Systemkomponenter og supplerende emner 
2.2 - Opmærksomhedspunkter til den specifikationsansvarlige 
2.3 - Eksempler på detaljer 
2.4 - Udstøbning 
2.5 - Uafhængigt bedømte System-karakteregenskaber 
Kapitel 3 - CDM, nationale bygningsreglementer og Tredjepartsaccept 
3.1 - Bygningsreglementerne: the Construction (Design and Management) Regulations 2015 og the Construction (Design and Management) Regulations (Northern 

Ireland) 2016 
3.2 - De Britiske nationale bygningsreglementer (tilsvarende DS) 
3.3 - Tredjepartsaccept 
Kapitel 4 - Kilder 
Kapitel 5 - Tilføjelseshistorik 
Kapitel 6 - Brugsbetingelser 

  

RESUMÉ AF AFTALE 
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1.1 - BRUGSBETINGELSER 

1.2 - PRODUKTIONSKONTROL OG KVALITETSSTYRINGSSYSTEM 

1.3 - ÅRLIG BEKRÆFTELSESPROCEDURE - LØBENDE OVERVÅGNING 

 
 

 

1.1.1 Designovervejelser 
Se afsnit 2.2. 

 

1.1.2 Brug 
Evalueringen af Systemet relaterer til dets brug i overensstemmelse med denne Aftale og Aftaleejerens krav. 

 
1.1.3 Evaluering 
Kiwa Ltd. har evalueret Systemet i forbindelse med relevante testrapporter, teknisk litteratur, Aftaleejerens kvalitetsplan, ydeevnedeklarationer (DoP) og 
besøg på byggepladsen, hvor det er passende. 

 

1.1.4 Tilsyn med udpumpning 
Kvaliteten af udstøbningen og den håndværksmæssige kvalitet skal kontrolleres af en kvalificeret person, der skal være ansat hos en 

godkendt montør. Systemet skal monteres i nøje overensstemmelse med Aftaleejerens instruktioner og kravene i denne Aftale. 

1.1.5 Geografisk ramme 

Validiteten af dette dokument er begrænset til England, Wales, Skotland, Nordirland og Irland under hensyn til kapitel 3 i denne Aftale (CDM, Nationale 
Bygningsreglementer og Tredjepartsaccept). 

 

1.1.6 Gyldighed 
Formålet med denne BDA Agrément®  (forretningsudviklingsaftale) er at give velbegrundet tillid til at anvende Systemet inden for den beskrevne ramme. 
Gyldigheden af denne Aftale er tre år efter udstedelsesdatoen og som publiceret på www.kiwa.co.uk/bda. 

 

 

Kiwa Ltd. har afgjort, at Aftaleejeren opfylder alle forpligtelser i forhold til denne Aftale i forbindelse med Systemet. 
 

Den første revision viste, at Aftaleejeren har et tilstrækkeligt Kvalitetsstyringssystem (QMS) og er forpligtet til løbende at forbedre deres kvalitetsplan. 
Dokumentkontrol og procedurer for journalføring blev anset som tilstrækkelige. En detaljeret kvalitetsspecifikation (PQS) er blevet samlet for at sikre 
sporbarhed og overholdelse af betingelserne i denne Aftale. 

 

 

For at vise, at Systemet overholder de tekniske specifikationers krav, som beskrevet i denne Aftale, er der indgået aftale med Aftaleejeren om en Årlig 
bekræftelsesprocedure i forbindelse med løbende overvågning og evaluering, og revision af Aftaleholderens kvalitetsstyringssystem (QMS). 

 
  

KAPITEL 1 - GENERELLE OVERVEJELSER 

http://www.kiwa.co.uk/bda
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2.1 - SYSTEMKOMPONENTER & SUPPLERENDE EMNER 

2.2 - OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL DEN SPECIFIKATIONSANSVARLIGE 

 

Denne Aftale udgør ikke en designguide til Systemet. Den er udelukkende tiltænkt som en evaluering af sikkerhed og formålsegnethed. 
 

 

2.1.1 Komponenter inkluderet i rammen af denne Aftale 
De følgende komponenter er uundværlige for brugen af Systemet: 

 
Emne Beskrivelse 

EPS-kugle grå kugle, 2-8 mm i diameter, massefylde 12 ± 2 kg/m3 

flydende additiv (EIA) proprietær væske til at fabrikscoate EPS-kugler for at sikre en ensartet blanding med cement og vand 

cement minimumsklasse Portland 32,5 Cem I eller Cem II, i overensstemmelse med BS EN 197-1 

vand drikkevand, i overensstemmelse med BS 8204-1 

 
2.1.2 Supplerende emner, der falder uden for rammen af denne Aftale 
Supplerende emner, der er beskrevet i dette afsnit kan bruges i forening med Systemet, men falder uden for rammen af denne Aftale: 

 latex-klæbemiddel. 
 

 

2.2.1 Designansvar 
En specifikationsansvarlig kan påtage sig et projektspecifikt design. I det tilfælde anbefales det, at den specifikationsansvarlige har et tæt samarbejde 
med Aftaleejeren. Den specifikationsansvarlige eller montør er ansvarlig for det endelige »Som Udført«-design. 

 

2.2.2 Anvendt bygningsfysik (varme, luft, fugt) 
En kvalificeret specialist skal gennemgå den fysiske egenskab af et projektspecifikt design, der anvender Systemet og kan, hvis nødvendigt, give råd om 
forbedringer for at leve op til specifikationerne. Specialisten kan enten være en af Aftaleejerens sagkyndige ansatte eller en kvalificeret konsulent (i hvilket 
tilfælde det anbefales, at den konsulterende specialist har et tæt samarbejde med Aftaleejeren). 

 
2.2.3 Generelle designovervejelser 
Systemet anvendes ved fuldt ud bundne, delvist bundne, ikke-bundne og flydende gulve på stabilgrus eller fundamenter af tørbeton (inklusive 
terrændæk og strøgulve). 

 

Kravet om at begrænse varmetab gennem gulve, inklusive påvirkningen af varmebroer, kan leves op til, hvis gulvets termiske transmission (herefter U-værdi) 
ikke overstiger U-værdiens målkrav i de nationale bygningsreglementer. 

 
Nye betongulve skal designes og konstrueres i overensstemmelse med de nationale bygningsreglementer, Britiske standarder og kodeks for at forhindre 
fugtgennemtrængning. 

 

Et projektspecifik design skal tage højde for PAS 2030 og PAS 2035, hvor det er passende. 
 

Systemets anvendte minimumsdybde skal være 50 mm. Hvis rør eller kanaler er til stede på fundamentet skal en minimumsdybde på 50 mm måles fra det 
højeste niveau af alle rør/kanaler. 

 

For terrændæk er det nok at lægge en dampspærre mellem Systemet og stabilgruset for at forhindre fugtgennemtrængning nedefra. 
 

Beton, der var til stede før udlægningen af Systemet, skal være fuldt ud hærdet og strukturelt forsvarligt. 
 

Systemet skal overdækkes med et afretningslag før en slidstærk overflade udlægges. Afretningslaget skal være et slidstærkt afretningslag, hvis ingen 
efterfølgende slidstærk overflade er påkrævet af det projektspecifikke design. 

 

Systemet: 

 kan anvendes i forbindelse med gulvvarme og kølesystemer; 

 skal ikke monteres over ubeskyttede kabler, eksisterende ventilation eller ventilationshuller. Overvej at omdirigere eller omlægge i kanal eller trunking. 

 

Akustiske foranstaltninger skal monteres i et gulv: 

 under alle rør og kanaler/trunking, før udstøbning af Systemet; eller 

 over Systemet før afretningslaget. 

 

Designet skal forholde sig til fugedetaljer ved røråbninger og skal være i overensstemmelse med BS 6093. 

Eksisterende strukturelle fuger og/eller ekspansionsfuger i et betonfundament skal bibeholdes efter udstøbning af 

Systemet. 

Omhu skal udvises i det generelle design og konstruktion ved samlinger med eksterne vægge og åbninger for at minimere kuldebroer og luftinfiltration. 

 
Vejledning om lineær termisk transmission, varmestrømme og overfladetemperaturer kan forefindes i dokumenterne, der understøtter de nationale 
bygningsreglementer og BS EN ISO 10211, BRE Information Paper IP1/06, BRE Report 262 og BRE Report 497. 
 
 

KAPITEL 2 - TEKNISK EVALUERING 
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2.2.4 Projektspecifikke designovervejelser 
Det projektspecifikke design skal tage højde for kravene i de nationale bygningsreglementer - se afsnit 3.2  

Det projektspecifikke design skal tage hensyn til den påkrævede produktlevetid - se afsnit 2.2.13. 

Der kræves intet syn før udstøbning af Systemet - se afsnit 2.4.3. 

 
En inspektion skal udføres før udstøbning af Systemet. Typiske undersøgelser bør indeholde: 

 egnethed og tilstanden af fundamentet; 

 krav til undergulv og udluftning af rummet. 

 
U-værdiberegninger for et færdiggjort gulv bør foretages i overensstemmelse med BS EN ISO 10211 (under hensyn til BS EN ISO 6946, BS EN ISO 
13370 og BRE Report 443), ved at anvende Systemets bekendtgjorte varmeledningsevne (λD). Design og bekendtgjorte termiske værdier kan 
forefindes i BS IN ISO 10456. 

 
En kondensrisikoanalyse kan udføres af Aftaleejeren i overensstemmelse med BS 5250, hvis krævet. 

 

2.2.5 Tilladte anvendelser 
Anvendelse er udelukkende tilladt, når designet er i overensstemmelse med specifikationerne oplyst i denne Aftale. I hvert tilfælde er den 
specifikationsansvarlige nødt til at samarbejde tæt med Aftaleejeren. 

 

2.2.6 Montørs kompetenceniveau 
Systemet skal udstøbes i nøje overensstemmelse med Aftaleejerens instruktioner og kravene i denne Aftale. 

 

Udstøbning skal ske af medarbejdere, der er uddannet og godkendt af Aftaleejeren og er underlagt tilsyn af Kiwa Ltd. efter Kiwas udstøbningsevaluering & 
overvågningssystem (Installation Assessment & Surveillance Scheme). 

2.2.7 Levering, opbevaring og håndtering på pladsen 
Systemet leveres til byggepladsen i passende emballage, bærende Systemets navn, Aftaleejerens navn og logo for BDA Agrément® , som indbefatter denne 
Aftales nummer. 

 
Opbevar Systemet i overensstemmelse med Aftaleejerens krav. Omhu skal udvises for at: 

 undgå, at Systemet udsættes for direkte sollys i længere tid; 

 undgå at udsætte Systemet for høje eller lave temperaturer i længere tid; 

 opbevare i et godt udluftet, overdækket område for at beskytte mod regn, frost og fugt; 

 opbevare væk fra brandfarlige kilder. 

 

2.2.8 Vedligeholdelse og udbedring 
Når det er monteret kræver Systemet ingen vedligeholdelse under forudsætning af, at den slidstærke overflade holdes i god stand. Beskadigede eller dårligt 
udlagte områder af Systemet skal fjernes og ny mørtel skal udpumpes. Mindre sprækker kan udbedres ved brug af egnet udjævningsmasse. Kontakt 
Aftaleejeren for rådgivning om udbedring. 

 

Præstationsfaktorer i forhold til de større evalueringspunkter 
 

2.2.9 FUGTKONTROL 
Systemet vil: 

 være resistent overfor atmosfærisk fugt og vil modstå fugt, der siver op nedefra, når det bruges med en dampspærre; 

 have tilstrækkelig virkningsgrad i forhold til overføring af vanddamp, i overensstemmelse med BS EN 12086. 

 

Beregninger af kondensrisikoanalysen i overensstemmelse med BS 5250 er ikke påkrævet for gulve med terrændæk. 
 

2.2.10 Styrke 
Systemet kan: 

 have tilstrækkelig styrke til at modstå almindelig ikke-strukturel belastning til indendørs brug; 

 monteres effektivt for at overholde kategorierne A, B eller C for gulvanvendelse, i overensstemmelse med BS EN 1991-1-1. 

 

2.2.11 Brandanalyse 
Et gulv, der anvender Systemet er klassificeret som Europæisk Klassifikation A2-s1, d0, i overensstemmelse med BS EN 13501-1. 

 

2.2.12 Termisk ydeevne 
Systemet vil forbedre den termiske ydeevne, når det er integreret med et svømmende gulv. 

2.2.13 Holdbarhed 
Systemet skal have en produktlevetid, der tilsvarer bygningen, det er en del af. Selve bygningens forventede levetid bør være mindst 60 år. 

 

Systemet er giftfrit, ikke-absorberende, rådsikkert, stabilt over tid og bliver ikke angrebet af svamp eller skimmelsvamp. 

 

Systemet: 

 vil fastholde sin form, størrelse, struktur og udseende; 

 har et bevægelsesmønster, der ligner beton og traditionelle sand/cement-baserede blandinger. 

 

For at opnå den oplyste produktlevetid skal den slidstærke overflade holdes i god stand. 
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2.3 - EKSEMPLER PÅ TYPISKE DETALJER 

2.4 - UDSTØBNING 

 

2.2.14 CE-mærkning 
Den harmoniserede europæiske standard for Systemet er BS EN 16025-1. 

 

 

Tegning 1 - typisk gulvoversigt med et undergulv i beton Tegning 2 - typisk gulvoversigt uden undergulv 
 

 

 

Systemet skal udstøbes i nøje overensstemmelse med Aftaleejerens instruktioner (herefter ‘Monteringsvejledning’) og kravene i denne Aftale. 
 

2.4.1 Montørs kompetenceniveau 
Se afsnit 2.2.6. 

 

2.4.2 Levering, opbevaring og håndtering på pladsen 
se afsnit 2.2.7. 

 
2.4.3 Projektspecifikke anvendelsesovervejelser 
Der kræves intet syn før udstøbning af Systemet. 

Udstøbning skal ske i overensstemmelse med BS 8000-0, BS 8000-3 og BS EN 

16025-2. Ny mørtel skal monteres: 

 ved omgivelsestemperaturer mellem 5 og 35 °C; 

 inden for tre timer efter sammenblanding. 

 

Ekspansionsfuger er typisk ikke påkrævet. Kontakt Aftaleejeren for yderligere rådgivning. 
 

Hvis nødvendigt, skal offerfuger støbes vertikalt. Før genoptagelse af arbejdet, skal offerfuger behandles med latex-

klæbemiddel. Sørg for, at udstøbningsområdet er tilstrækkeligt udluftet under og efter udstøbningen af Systemet. 

Efter udstøbningen skal kunstig opvarmning af området undgås i 72 timer. Systemet tørrer med en hastighed af 10 mm om dagen og skal beskyttes mod 
frost i syv dage efter udstøbning. 

 

Når det ikke er beskyttet skal Systemet ikke udsættes for byggepladsens gående trafik i 36 til 72 timer efter udstøbning, afhængigt af vejrforhold og den 
omkringliggende lufttemperatur. Hvis beklædt med midlertidig beskyttelse er byggepladsens gående trafik tilladt efter 36 timer. 

 

Hvis de færdige gulve er i et område af bygningen, hvor der kan blive vådt skal den slidstærke overflade indeholde vandtætte sømme ved alle samlinger, detaljer og 
kanter. 

 

2.4.4 Forberedelse 
Fundamentet, som Systemet skal udlægges på, skal forberedes forud for udstøbning. Forskellige krav er gældende for fuldt-bundne, delvist bundne, ikke-
bundne og svømmende gulvanvendelser. 

  

UDVENDIG FACADE 

AFSLUTTE
NDE 
AFRETNIN
GSLAG 

DAMPKONTROLLAG 

ENERGYSTORE TLA ® 

BETONUNDERG
ULV 

DAMBSPÆRREM
EMBRAN 

SOKKELDIMENSIONER TIL 
INGENIØRSPECIFIKATIONER 

EKSTERNT MURVÆRK 

DAMPKONTROLLAG 

AFSLUTTENDE 
AFRETNINGSLAG 

ENERGYSTORE TLA ® 

DAMBSPÆRREMEM
BRAN 
 

STABILGRUS 

SANDLAG 

SOKKELDIMENSIONER TIL 
INGENIØRSPECIFIKATIONER 
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2.5 - UAFHÆNGIGT BEDØMTE SYSTEM-KARAKTEREGENSKABER 

Følgende arbejde skal typisk udføres før udstøbning af Systemet: 

 fjernelse af støv, fragmenter, organisk eller andre fremmede emner; 

 fjernelse af eventuel laitance; 

 tætning med passende grunder; 

 fjernelse og udbedring af beskadigede eller smuldrende områder for at sikre, at overfladen er så ensartet som muligt; 

 undersøge tegn på fordybninger i underlaget; 

 hvor nødvendigt, skal passende dampspærre monteres. 

 
2.4.5 Oversigt over udstøbningsprocedure 
En detaljeret beskrivelse af udstøbningsforløbet kan forefindes i Aftaleejerens Monteringsvejledning. 

 

Det vigtigste udstøbningsforløb er: 

 lav frisk mørtel før brug; 

 udlæg den nye mørtel på fundamentet med et pumpesystem; 

 spred ud efter behov; udjævn og udglat ved brug af en afretter; 

 undersøg at udstøbningen er korrekt udført i forhold til overfladens jævnhed, niveau og tykkelse. 

 
Efter udstøbning skal en test foretages af montøren i overensstemmelse med kravene i BS EN 16025-2 for at sikre, at Systemet, der er leveret til 
byggepladsen, lever op til de krævede specifikationer. 

 
2.4.6 Efterbehandling 
Følgende efterbehandling er påkrævet efter færdiggørelse af udstøbningen: 

 et afretningslag skal monteres i overensstemmelse med BS 8204-7; 

 et afretningslag kan monteres så snart det er muligt at gå på Systemet. Dette er betinget af Systemets tykkelse og tørreforhold; 

 et dampkontrollag (VCL) kan være nødvendigt mellem Systemet og afretningslaget; 

 en slidstærk overflade skal monteres i overensstemmelse med BS 8203; 

 ved fugtfølsomme slidstærke afslutninger, såsom tæpper og laminatgulve, skal den relative omkringliggende luftfugtighed være under 75% før anvendelse af 

gibs-kompatible primere. 
 

 

2.5.1 FUGTKONTROL 

Test Standard 
Resultat 

TLA 110 TLA 150 TLA 200 

Vanddampdiffusionsmodstand (μ, kun vejledende 
værdi) 

BS EN 12086 5 til 20 

 
2.5.2 Styrke 

Test Standard 
Resultat 

TLA 110 TLA 150 TLA 200 

Kompressionsegenskaber (kPa) BS EN 826 200 300 350 

 
2.5.3 Brandanalyse 

Test Standard 
Resultat 

TLA 110 TLA 150 TLA 200 

Reaktion på brandklasse BS EN 13501-1 A2-s1, d0 

 
2.5.4 Termisk ydeevne 

Test Standard 
Resultat 

TLA 110 TLA 150 TLA 200 

Varmeledningsevne (λD) (W/mK) BS EN 12667 0,043 0,051 0,054 

 
2.5.5 Andet 

Test Standard 
Resultat 

TLA 110 TLA 150 TLA 200 

Fastsættelse af umiddelbar densitet (kg/m3) BS EN 1602 136 175 225 
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3.1 - THE CONSTRUCTION (DESIGN OG MANAGEMENT) REGULATIONS 2015 OG THE CONSTRUCTION (DESIGN OG 

MANAGEMENT) REGULATIONS (NORTHERN IRELAND) 2016 

3.2 - DE NATIONALE BYGNINGSREGLEMENTER 

3.2.1 - ENGLAND 
BYGNINGSREGLEMENTERNE 2010 OG EFTERFØLGENDE TILFØJELSER 

3.2.2 - WALES 
BYGNINGSREGLEMENTERNE 2010 OG EFTERFØLGENDE TILFØJELSER 

3.2.3 - SKOTLAND 
BYGNINGSREGLEMENTERNE 2004 FOR SKOTLAND OG EFTERFØLGENDE TILFØJELSER 

3.2.4 - NORDIRLAND 
BYGNINGSREGLEMENTERNE (NORDIRLAND) 2012 OG EFTERFØLGENDE TILFØJELSER 

 
 

 

Oplysninger i denne Aftale kan hjælpe kunden, den primære designer/CDM-koordinator, designer og entreprenører med at adressere deres ansvar i 
forhold til disse reglementer. 

 

 

Det er Kiwa Ltd.s holdning, at Systemet, hvis det er monteret og anvendt i overensstemmelse med Kapitel 2 af denne Aftale, kan leve op til eller medvirke til 
at leve op til de relevante krav i de følgende nationale bygningsreglementer. 

 

Denne Aftale er ikke at jævnføre med overholdelse af noget projektspecifikt design i forhold til de nationale bygningsreglementer. 
 

 

 C2(c) Modstandsdygtighed over for fugt - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at beskytte en bygning i tilstrækkelig grad mod mellemrums- og 

overfladekondens 

 L1(a)(i) Brændstof- og energibesparelse - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at begrænse varmeforøgelse og -tab gennem en klimaskærm 

 Reglement 7(1) Materialer og håndværksmæssig kvalitet - Systemet er fremstillet af tilstrækkeligt sikre og holdbare materialer til deres anvendelse 

 Reglement 23(1) Krav, der relaterer til termiske elementer - Systemet kan bidrage til en klimaskærm, der opfylder kravene i L1(a)(i) 

 Reglement 26 CO2 udledningsniveauer for nye bygninger - Systemet kan bidrage til, at en bygning ikke overskrider sine CO2-udledningsniveauer 

 Reglement 26A »Fabric energy efficiency rates« dvs. en ny bygnings faktiske energimæssige ydeevne - Systemet kan bidrage til at opfylde dette krav 
 

 

 C2(c) Modstandsdygtighed over for fugt - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at beskytte en bygning i tilstrækkelig grad mod mellemrums- og 

overfladekondens 

 L1(a)(i) Brændstof- og energibesparelse - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at begrænse varmeforøgelse og -tab gennem en klimaskærm 

 Reglement 7(1) Materialer og håndværksmæssig kvalitet - Systemet er fremstillet af tilstrækkeligt sikre og holdbare materialer til deres anvendelse 

 Reglement 23(1) Krav, der relaterer til termiske elementer - Systemet kan bidrage til en klimaskærm, der opfylder kravene i L1(a)(i) 

 Reglement 26 CO2 udledningsniveauer for nye bygninger - Systemet kan bidrage til, at en bygning ikke overskrider sine CO2-udledningsniveauer 

 Reglement 26A Primærenergiforbrug i nye bygninger - Systemet kan bidrage med at leve op til dette reglement 

 Reglement 26B Ydelsesværdier for nye boliger - Systemet kan bidrage til at leve op til dette krav 
 

 

3.2.3.1 Reglementer 8(1) Holdbarhed, håndværksmæssig kvalitet og materialers kvalitet 

 Systemet er fremstillet ved brug af tilfredsstillende materialer og er tilstrækkeligt modstandsdygtigt overfor nedbrydning og slid ved almindelig vedligeholdelse, 

forudsat det er monteret i overensstemmelse med kravene i denne Aftale 
3.2.3.2 Reglement 9 byggestandarder - opførelse 

 3.15 Kondens - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at beskytte en bygning i tilstrækkelig grad mod mellemrums- og overfladekondens 

 6.1(b) Udledning af kuldioxid - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at begrænse udledning af CO2 fra en bygning 

 6.2 Bygningens klimaskærm - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til en bygnings termiske ydeevne 

 7.1(a)(b) Erklæring om bæredygtighed - Systemet kan bidrage til at opfylde de relevante krav i Reglement 9, afsnit 1 til 6, og vil derfor bidrage til en 

konstruktion, der lever op til bæredygtighed på bronzeniveau som defineret i denne standard; ydermere kan Systemet bidrage til at konstruktionen lever op til et 

højere bæredygtighedsniveau som defineret i denne standard 
3.2.3.3 Reglement 12 Byggestandarder - ombygninger 

 Alle udsagn givet under Reglement 9 gælderogså for dette Reglement,med reference til Bilag 6 af det skotske byggereglement af 2004 (The Building (Scotland) 

Regulations 2004) og yderligere tilføjelser, paragraf 0.12 i den tekniske håndbog (indenrigs) (the Technical Handbook (Domestic) og paragraf 0.12 i den 

tekniske håndbog (udenlandsk) (the Technical Handbook (non-Domestic)
 

 

 23(a)(b) Materialers egnethed og håndværksmæssig kvalitet - Systemet er fremstillet af egnede materialer til deres anvendelse 

 29 Kondens - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at beskytte en bygning i tilstrækkelig grad mod mellemrums- og overfladekondens 

 39(a)(i) Brændstof- og energibesparelse - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at begrænse varmeforøgelse og -tab gennem en klimaskærm 

 40(2) Fastsat mål om udledning af kuldioxid - Systemet vil bidrage til at bygningen ikke overstiger sit fastsatte mål om udledning af CO2 

 43 Renovering af termiske elementer - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til renoveringsarbejde for at sikre, at et gulv lever op til krav 39(a)(i) 

 

KAPITEL 3 - CDM, NATIONALE BYGNINGSREGLEMENTER OG TREDJEPARTSACCEPT 
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3.3 - TREDJEPARTSACCEPT 

 
 

For at påvise overholdelse af irske bygningsreglementer certificerer denne BDA Agrément®  at Systemet overholder kravene i et anerkendt dokument og 
indikerer, at det er velegnet til dets tiltænkte formål og brug. 

 

 C4 korrosionsmodstand overfor vejrforhold og fugt nedefra - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at beskytte en bygning i tilstrækkelig grad mod 

mellemrums- og overfladekondens 

 D1 Materialer og håndværksmæssig kvalitet - Systemet er fremstillet af tilstrækkeligt sikre og holdbare materialer til deres anvendelse 

 L1 Brændstof- og energibesparelse - gulve, der anvender Systemet kan bidrage til at begrænse varmeforøgelse og -tab gennem en klimaskærm, og kan 

bidrage til at begrænse en bygnings CO2-udledninger
 

 

Ingen ønsket af Aftaleejeren. 

  

3.2.5 - IRLAND 
BYGNINGSREGLEMENTER 1997 OG EFTERFØLGENDE TILFØJELSER 
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KAPITEL 5 - TILFØJELSESHISTORIK 

KAPITEL 6 - BRUGSBETINGELSER 

 

 BS EN ISO 6946:2017 Byggekomponenter og bygningselementer. Varmemodstand og termisk transmission. Beregningsmetoder 

 BS EN ISO 10211:2017 Varmebroer i bygningskonstruktion. Varmestrømme og overfladetemperaturer. Detaljerede beregninger 

 BS EN ISO 10456:2007 Bygningsmaterialer og produkter. Hygrotermiske egenskaber. Tabulerede designværdier og procedurer for at afgøre oplyste og 

designtermiske værdier 

 BS EN ISO 13370:2017 Bygningers termiske egenskaber. Varmeoverførsel fra jorden. Beregningsmetoder 

 BS EN 826:2013 Varmeisoleringsprodukter til byggeanvendelser. Fastsættelse af hvor meget produktet sætter sig 

 BS EN 197-1:2011 Cement. Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelsesspecifikationer for almindelige cementer 

 BS EN 1602:2013 Varmeisoleringsprodukter til byggeanvendelser. Bestemmelse af den umiddelbare massefylde 

 BS EN 12086:2013 Varmeisoleringsprodukter til byggeanvendelser. Bestemmelse af egenskaber ved vanddamp 

 BS EN 12667:2001 Byggematerialer og -produkters varmeevne. Bestemmelse af varmemodstand ved brug af  tempereringsbeskyttelsesplader og måling af 

varmestrømme. Produkter med høj og medium varmemodstand 

 BS EN 13163:2012+A2:2016 Varmeisoleringsprodukter til bygninger. Fabriksproducerede produkter af ekspanderet polystyren (EPS). Specifikation 

 BS EN 13501-1:2018 Brandklassificering af byggeprodukter og -elementer. Klassificering ved brug af data fra reaktion på brandprøvninger 

 BS EN 16025-1-2013 Produkter til varme- og/eller lydisolering i byggerier. EPS-isolering. Krav til fabriksfremstillede EPS-isoleringsplader 

 BS EN 16025-2:2013 Produkter til varme- og/eller lydisolering i bygninger. EPS-isolering. Bearbejdning af fabriksfremstillede EPS-isoleringsplader 

 BS EN 16809-1:2019 Produkter til termisk isolering i bygninger. In-situ-fremstillede produkter af løsfyldkugler af ekspanderet polystyren (EPS) og bundne 

kugler af ekspanderet polystyren. Specifikation for bundne og løsfyldprodukter før udstøbning 

 BS 5250:2011+A1:2016 Regelsæt for kontrol af kondens i bygninger 

 BS 6093:2006+A1:2013 Design af fuger og fugning i byggerier. Vejledning 

 BS 8000-0:2014 Håndværksmæssig kvalitet på byggepladser. Introduktion til generelle principper 

 BS 8000-3:2020 Håndværksmæssig kvalitet på byggepladser. Murerarbejde. Regelsæt 

 BS 8203:2017 Regelsæt for udstøbning af modstandsdygtige gulvbelægninger 

 BS 8204-1:2003+A1:2009 Afretningslag, fundamenter og in situ-gulvbelægning. Cementfundamenter og cementholdige nivellerende afretningslag til klargøring 

af gulvbelægning. Regelsæt 

 BS 8204-7:2003 Afretningslag, fundamenter og in situ-gulvbelægning. Pumpbare selvnivellerende afretningslag. Regelsæt 

 Godkendte konstruktionsoplysninger for Skotland 

 BRE Information Paper 1/06:2006 Assessing the effects of thermal bridging at junctions and around openings (Bedømmelse af virkningerne af varmebroer ved 

samlinger og rundt om åbninger) 

 BRE Report 262:2002 Varmeisolering: at undgå risici 

 BRE Report 443:2006 Skik og brug for U-værdi-beregninger 

 BRE Report 497:2016 anvendelse af beregning af den lineære termiske transmission og temperaturfaktorer 

 Government Accredited Construction Details for Part L - England and Wales (Regeringsgodkendte konstruktionsoplysninger for Del L - England og Wales) 

 PAS 2030:2019 Specifikation for udstøbning af energieffektive tiltag i eksisterende boliger og isolering i boliger på campingpladser med helårsbeboelse 

 PAS 2035:2019 Eftermontering i boliger for øget energieffektivitet - Specifikation og vejledning 
 

Bemærkning: Bortset fra disse kilder, er tekniske oplysninger og fortrolige rapporter blevet vurderet; alle relevante dokumenter er i Kiwa Ltd.s besiddelse 
og opbevares sammen med denne Aftales tekniske dokumentation. Systemets Monteringsvejledning kan være omfattet af ændringer og Aftaleejeren skal 
kontaktes for afklaring om revisioner. 

 

 
Revision Tilføjelsesbeskrivelse Ændret af Godkendt af Dato 

- Første udgave C Devine C Vurley Oktober 2020 
     

     

     

     

 

 

Denne aftale må kun kopieres og omdeles i dens helhed. 
 

Hvor et National Annex eksisterer angående en BS EN (eller anden) standard anses dens brug for obligatorisk, hvor end den oprindelige standard 

refereres til. Kiwa Ltd. har anvendt behørig evne, omhu og opmærksomhed i forberedelsen af denne BDA Agrément®. 

Mens behørig omhu er blevet brugt, gives der ingen erstatningspligt eller garanti af 

Kiwa Ltd. Kontakt Kiwa Ltd. for de samlede handelsbetingelser. 

KAPITEL 4 - KILDER 


