RAKENTEELLINEN
PALOTURVALLISUUS
JULKISIVUT

  

TUULETTUVA JULKISIVU
Grenfell Towerin palo vaati 72 ihmishenkeä. Katastrofin seurauksena, etenkin korkeiden rakennusten paloturvallisuuteen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Palon jälkeen, palavilla materiaaleilla päällystettyjen palokatkotuotteiden käyttö kiellettiin Britanniassa.

Tuulettuva julkisivurakenne on maailmanlaajuisesti
yleinen. Se on korkealuokkaisen rakentamisen suosituin menetelmä. Kosteuden tehokas haihtuminen
edistää rakennuksen kestävyyttä ja terveyttä. Kuitenkin paloturvallisuuden näkökulmasta, tuuletusaukot ja
-raot ovat rakenteen haavoittuvimpia kohtia.

Palamattomat rakennusmateriaalit ja tuuletusväleihin
asennetut palokatkot, ovat keinoja, joilla vaatimukset
pyritään täyttämään.
Julkisivupalot leviävät nopeasti. Aktiiviset palokatkot
ovat julkisivurakenteissa tehottomia.
Passiiviset palokatkot toimivat ilman tunnistimia tai
mekaanista aktivointia. Passiivinen palokatko on paras
valinta, julkisivun palosuojaukseen.

Julkisivurakenteiden on oltava rakennusmääräyksissä
asetettujen palovaatimusten mukaiset. Rakennuksen
uloimman kerroksen tulee estää tulipalon leviäminen
ja lämmön siirtyminen palo-osastosta toiseen. Palotilanteessa, tämän eheyden on säilyttävä määrätty aika.

Julkisivurakenteeseen asennetun palokatkotuotteen
elinkaaren pitäisi vastata rakennuksen elinkaarta.

Pähkinänkuoressa tämä tarkoittaa että:

TAVALLISIMMAT
JULKISIVUJA PITKIN LEVIÄVÄT PALOT

• palo-osastojen välinen koskemattomuus on
säilytettävä

• Viereisestä rakennuksesta tai muusta
ulkoisesta lähteestä, liekkikosketuksen,
palavien hiukkasten tai lämpösäteilyn
välityksellä levinnyt palo.

• liekkien eteneminen seinärakenteen sisäpuolella on rajoitettava
• liekkien eteneminen seinärakenteen ulkopintaa pitkin on rajoitettava

• Ikkunoiden ja muiden julkisivurakenteessa olevien aukkojen kautta levinnyt
huoneistopalo.

• julkisivusta putoavien materiaalien aiheuttamia henkilövahinkoja on rajoitettava.

MIKSI PALON LEVIÄMINEN TUULETUSAUKKOJA JA

-RAKOJA PITKIN ON NIIN VAARALLISTA?

Palosimulointien mukaan virtausnopeudet palon aikana tuuletusraoissa kasvavat muutamaan metriin sekunnissa. Tuuletusraon
tyypilliseksi korkeudeksi voidaan olettaa 20–30 mm. Tällöin esim. 10 m pituiseen palo-osastoon voi palon aikana virrata happea
muutamia satoja grammoja sekunnissa, mikä pystyy pahimmillaan pitämään yllä megawattien suuruista paloa.
- Ontelotilojen paloturvallisuus - VTT

Tuuletusvälissä syntyvän hormiefektin vuoksi, tulipalo leviää erittäin nopeasti.
Kun palo on käyttänyt tuuletusvälissä olevan hapen,
se liikkuu nopeasti uuden hapen perässä ylöspäin.
Tuli etenee tuuletusvälissä 5–10 kertaa nopeammin
kuin julkisivun ulkopinnassa, koska kuuman ilman
nostovoima on tuuletusraossa suurempi. Liekit voivat nousta jopa 8 metriä minuutissa. Julkisivuverhouksen takana piilossa leviävä tulipalo on hankala
sammuttaa.
Asuinhuoneessa lieskahtanut tulipalo saattaa levitä
ikkunoiden kautta kerroksesta toiseen.
Hormiefekti levittää tulipalon ylempiin kerroksiin,
Palokaasut ulos
tuuletusraon palamattomista rakennusmateriaaleista huolimatta. Palo voi levitä rakennuksessa
Happea sisään
ikkunoiden ja muiden rakenteessa olevien aukkojen
kautta.
Palon leviämisen kaava toistuu loputtomasti, ellei siihen puututa.
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SUUNNITTELU JA MATERIAALIT
Asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu julkisivujärjestelmä pienentää vakavien henkilövahinkojen riskiä. Palamattomat ulkoverhousmateriaalit ja tuuletusvälien tehokas palo-osastointi, ovat osa
vastuullista rakentamista.

Palavien rakennusmateriaalien aiheuttamat ja niiden
vuoksi leviävät kiinteistöpalot ovat harvinaisia. Kun
niitä sattuu, omaisuus- ja henkilövahingot ovat yleensä suuria.

Suomessa, viimeisin huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta johtunut tulipalo sattui heinäkuussa 2020
(kuva alla).
Palo levisi pienpalosta asuinhuoneiston parvekkeelta
ilmaraon kautta ulkoverhouspaneelien taakse ja edelleen kattorakenteisiin.

Surullisia esimerkkejä huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta ovat mm. Grenfell Tower (Lontoo) ja Pekingin televisiokulttuurikeskus.

Palo kehittyi suureksi rakenteen onteloissa/tuuletusraoissa. Puutteellisesti suojattuja rakoja pitkin alas
pudonneet kekäleet ja palavat kappaleet levittivät tulipalon myös toiseen rakennukseen.

Grenfell Towerin ulkoverhouspaneelien ydin oli
100 %:sta PE-muovia.
Pekingin televisiokulttuurikeskuksen ulkopaneelien
sisuksena oli XPS-polystyreeni. Tuuletusraoissa ei ollut lainkaan palokatkoja. 44-kerroksinen rakennus oli
ilmiliekeissä vain 20 minuutissa.

Rakennuksen kaikki 168 asukasta jouduttiin evakuoimaan. Palo aiheutti suuret aineelliset vahingot, mutta
vakavilta henkilövahingoilta tällä kertaa onneksi vältyttiin.

A1

A2

PALAMATTOMAT RAKENNUSMATERIAALIT

s1, 2, 3
d0, 1, 2

Suurin osa ulkoverhousmateriaaleista on paloluokitelB mukaisesti.
tu eurooppalaisen standardin
Rakennustuotteet jaetaan seitsemään paloluokkaan:
A1, A2, B, C, D, E ja F.
C

Putoavia palavia pisaroita ja hiukkasia koskeva d-arvo
ilmoittaa määrän ensimmäisen 10 minuutin aikana:

s1, 2, 3
d0, 1, 2

d 0 = ei lainkaan
d 1 = hieman
d 2 = melko paljon

s1, 2, 3
d0, 1, 2

A1
A2

s1, 2, 3
d0, 1, 2

B

s1, 2, 3
d0, 1, 2

C

s1, 2, 3
d0, 1, 2

D

s1, 2, 3
d0, 1, 2

E

d2

d-luokitus koskee palavien pisaroiden ja hiukkasten
muodostumista (d0, d1 ja d2: kaikki paitsi lattiapäällysteet).
Jos tuotteen palo-ominaisuuksia ei ole määritelty, käytetään kirjainyhdistelmää NPD (no performance determined).

F

Merkinnän
ensimmäinen kirjain osoittaa, onko tuote
D
palava ja myötävaikuttaako se palamiseen. A1 ja A2
luokan tuotteet ovat palamattomia. B-, C- ja D-luokE
kiin kuuluvien tuotteiden myötävaikutus palamiseen
on erittäin rajallista tai keskitasoa. E- ja F-luokitellut
tuotteet
myötävaikuttavat palamiseen tai ovat helF
posti syttyviä.
s1, 2, 3
d0, 1, 2

d2

Pääluokkia voidaan täydentää lisämääreillä s ja d.
s-luokitus koskee tuotteen savunmuodostusominaisuuksia (lattiapäällysteet: s1 ja s2; muut rakennustuotteet: s1, s2 ja s3):
Ý 1 = muodostaa savua vähän tai ei lainkaan
Ý 2 = muodostaa savuamelko paljon
Ý 3 = muodostaa savua merkittävästi

Jyväskylä 2020.
Palo levisi nopeasti alaspäin ja sivusuunnassa.
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PALOTESTIEN YHDENMUKAISTAMINEN
Rakennustuotteiden palotestaus- ja luokitusstandardeja on yhdenmukaistettu EU:ssa yli vuosikymmenen ajan. Yhdenmukaisia tuotestandardeja noudatetaan kaikissa EU-maissa.
Rakennetta koskevat paloturvallisuusvaatimukset, jokainen EU-maa määrittää kuitenkin itse.

Kukin EU-jäsenvaltio määrittää itse oman paloturvallisuustasonsa ja käyttää tuoteyhdistelmiä, joilla vaatimukset voidaan täyttää.

vaatimuksia, jos koko järjestelmä läpäisee kansallisen
laajamittaisen testin. Todellisiin palotilanteisiin perustuvia, järjestelmätestejä ei kuitenkaan ole.

EU:n ulkopuoliset maat, joissa yksittäisille tuotteille ei
ole asetettu yhdenmukaista standardia, keskittyvät
koko järjestelmän suorituskykyyn. Tietyt maat sallivat
sellaisten tuotteiden käytön, jotka eivät täytä tuote-

Toisissa maissa on tiukat vaatimukset julkisivussa
käytettävien tuotteiden palavuudelle, rajoitetusta palavuudesta (B s3, d0) palamattomiin (A2 s1, d0).
Lähde: Fire Safe Europe

ENTÄ, JOS ME KÄYTÄMME AINOASTAAN
PALAMATTOMIA RAKENNUSMATERIAALEJA?
Hormiefekti levittää tulipalon ylempiin kerroksiin, tuuletusraon palamattomista
rakennusmateriaaleista huolimatta. Palo voi levitä rakennuksessa ikkunoiden ja
muiden rakenteessa olevien aukkojen kautta.
Suoran lieskahduksen pysäyttävä palokatko on elintärkeä, myös täysin palamattomilla materiaaleilla rakennetuissa julkisivujärjestelmissä.

PALONKESTÄVY YS

Palonkestävyys tarkoittaa rakenteen osan palon aikaista kykyä pysyä määrätty aika kantavana, tiiviinä
ja lämpöä eristävänä.

Palokäyttäytyminen ei tarkoita palonkestävyyttä. Palokäyttäytymistä mittaava Euro-luokitus, määrittää
rakennusmateriaalien palo-ominaisuudet. Palonkestävyys kertoo, kuinka kauan tietty rakenne pysyy tiiviinä ja eristävänä palokuormituksen aikana.
Tuuletusraon palokatkolta vaaditaan vähintään 30 minuutin EI-luokitus.

Tiiviys (E) = rakenteen osan kyky, estää palon leviäminen (liekit, palokaasut), sen toiselle puolelle.
Eristävyys (I) = rakenteen osan kyky, estää lämpötilan
nousu, vastakkaisella puolella.

Tiiviys E:
Palo pysyy suojatun
puolen ulkopuolella,
määrätyn ajan.

Eristävyys I:
Suojatun puolen
lämpötila pysyy alle
140 °C:ssa, määrätyn ajan.
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TUULETUSVÄLIEN PALOKATKOT
Ilmavirran on saatava kulkea tuuletusontelossa vapaasti, ilman estettä.
Ontelossa täytyy kuitenkin olla palon leviämistä estävä palokatko.

Hyvä ontelopalokatko pitää tuuletusvälit vapaana
normaaliolosuhteissa, mutta sulkee ne tehokkaasti
palohetkellä.

Ontelopalokatkot asennetaan horisontaalisesti, rakennuksen jokaiseen kerrosväliin. Kiinteästi seinärakenteen suuntaisesti asennetut palokatkot estävät
liekkien ja lämmön etenemisen tuuletusraossa.

Suoraan rakenteeseen kiinnitettävä palokatko, jonka
palokatkonauha ei pääse palon aikana putoamaan, on
paras ratkaisu.

Tämän typpinen palo-osastointi välttämätöntä, jos
palon leviäminen koko rakennukseen halutaan estää.

Tiiviisti asennettu, jokaisen sivun kattava ontelopalokatkojärjestelmä, estää ontelopalon leviämisen tehokkaasti.

Ontelopalokatkoilla toteutettu palo-osastointi toimii ainoastaan palonkestävissä (kantavuus, eristävyys) rakenteissa.
TOIMINTAPERIAATE

Yksi ontelopalokatkon tärkeimmistä osista on, palon
aikana turpoava palokatkonauha. Turpoavia palokatkomateriaaleja käytetään yleensä rakennusten palonkestävyyden ylläpitämiseen tai korjaamiseen, esim.
seinissä, lattioissa ja sisäkatoissa.

NORMAALITILANNE

TULIPALO

Oikein asennettu turpoava palokatkonauha paisuu,
sulkee raon tiiviisti ja estää palon leviämisen rakenteissa.
Asianmukainen ontelopalokatko rajaa palon tuuletusrakoon niin, että rakenne altistuu palorasitukselle vain
ulkoverhoilun ulkopuolelta. Tämä pitää julkisivurakenteeseen kohdistuvan lämpötilan ja palokuorman alhaisena, sekä pienentää palon leviämisen riskiä palo- palokatkonauha
osastosta toiseen.
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ilmavirta

paisunut
palokatkonauha

ONTELOPALOKATKON VALINTA
Ontelopalokatkon on oltava tiivis, läpäisemätön ja kestävä, palon kaikissa vaiheissa. Tuuletusvälipalon leviämisnopeudeksi on mitattu jopa 8 metriä minuutissa.

Tuuletusvälipalossa syntyvä hormiefekti kiihdyttää palon leviämisnopeutta. Ontelopalokatkon on oltava tiivis,
läpäisemätön ja kestävä, palon kaikissa vaiheissa. Tuuletusvälipalon leviämisnopeudeksi on mitattu jopa 8 metriä minuutissa. Ontelopalokatkon on pysäytettävä liekkien eteneminen heti ensikosketuksessa. Jos tuuletusvälin
sulkeutumiseen kuluu useita minuutteja, tulipalo ehtii levitä laajasti.

Hyvän ontelopalokatkon ominaisuudet:
Tuotteella on oltava tiiviys- ja eristävyysluokitus
Tuote ei saa rajoittaa ilmavirran liikkuvuutta tuuletusvälissä
Palotilanteessa, tuotteen on suljettava
tuuletusväli/-aukko kokonaan
Palokatkon on estettävä liekkien eteneminen heti
palon syttymishetkellä (standardien mukaisessa
palotestissä palokatkon tiiviyden mittaaminen aloitetaan vasta 5 minuu�a palon syttymisen jälkeen)
Palokatkon on kestettävä suoran lieskahduksen
iskuvoima
Palokatkon on estettävä kipinöiden ja palavien
hiukkasten pääsy tuuletusväliin/-aukkoon
Palokatko on kiinnitettävä mekaanisesti, ettei se
putoa palon aikana

Palokatkon on oltava täysin palamaton
Palokatkossa ei saa olla materiaaleja, jotka muodostavat alaspäin putoavia palavia pisaroita/kappaleita
Palokatkon elinkaaren on vastattava rakennuksen
elinkaarta
Palokatkoa koskevien tuotetietojen on oltava avoimesti saatavilla
Palokatkon on oltava voimassa olevien standardien
mukaisesti testattu
Kolmannen osapuolen suorittama täysmittainen
julkisivupalotestaus on suositeltavaa, esim. ulkoverhousmateriaalien valmistajille.

Palokatkonauha ei heikennä tuuletusvälin ilmankier- Välittömästi palon leviämisen estäviä, paloluokiteltuja
toa, mutta palotilanteessa se ei pysäytä liekkien ete- ontelopalokatkoja, jotka eivät heikennä tuuletusvälin
nemistä heti. Palokatkonauha estää palon leviämisen ilmankiertoa, on myös olemassa.
vasta, kun se on paisunut täyteen mittaansa. Tähän voi
mennä useita minuutteja.
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ONTELOPALOKATKOT TESTISSÄ
Yleisesti käytetty ontelopalokatko estää palon leviämisen vasta, kun se on paisunut täyteen mittaansa. Tähän voi mennä useita minuutteja.
Välittömästi, palon syttymishetkellä, tulen leviämisen estävä ontelopalokatko on parempi valinta.

Grenfellin tulipaloa seuranneet tutkimukset ja selvitykset paljastivat, BS 8414-standardin mukaisen julkisivupalotestauksen puutteet.

Tutkimusraportin, Cladding Approvals, kuvissa, standarinmukaisten ontelopalokatkojen heikkouden näkyvät selvästi.

PALOKOKEEN KOKOONPANO:
PALAMATON ERISTE

ONTELO

ONTELOPALOKATKO

TUULETUSAUKKO
TUULETUSAUKON KAUTTA TULEVAT LIEKIT

PALAMATON ACM ERISTE

KANSI

PIENI KAASUPALO

Ontelopalokatkotestin kokoonpano (Cladding Approvals s. 26)
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KOE 1:
PAISUVA KIVIVILLAPALOKATKO
Liekit etenevät palokatkon ohi jo 13 sekuntia palon syttymisen jälkeen.

5 SEKUNTIA:

0 SEKUNTIA:

LIEKIT PÄÄSEVÄT TUULETUSAUKON KAUTTA TUULETUSVÄ-

LIEKIT YLTÄVÄT PALOKATKOON.

LIIN.

13 SEKUNTIA:

LIEKIT PÄÄSEVÄT PALOKATKON OHI.
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KOE 2:
PALOLUOKITELTU ONTELOPALOKATKO
Paloluokiteltu ontelopalokatko pysäyttää liekkien etenemisen heti.

1:

LIEKIT PÄÄSEVÄT TUULETUSAUKON KAUTTA TUULETUSVÄLIIN.

2:

LIEKIT YLTÄVÄT PALOKATKOON.

3:

LIEKIT EIVÄT PÄÄSE PALOKATKON OHI MISSÄÄN VAIHEESSA.

KOKEEN 2 PALOKATKO: FIREBREATHER ONTELOVENTTIILI
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FIREBREATHER ONTELOVENTTIILI
FB onteloventtiili on markkinoiden ainoa ontelopalokatko, joka pysäyttää liekkien etenemisen heti.
Koska ontelopalo leviää erittäin nopeasti, viivetön palon esto on ontelopalokatkon olennaisin ominaisuus.
D

D

C
A

MARKKINOIDEN SUORITUSKYKYISIN PASSIIVINEN PALOKATKO

Estää palon leviämisen palo-osastosta toiseen, ulkoseinän rakenteen liitosten kautta (A)
Estää palon leviämisen palo-osastosta toiseen, tuuletusrakojen ja ikkunoiden kautta (B)
Rajoittaa palon leviämisen julkisivussa, julkisivujen paloluokitusvaatimusten mukaisesti (C)
Pysäyttää liekkien etenemisen välittömästi, ennen kuin palokatkomassa on täysin paisunut (tavanomaisen palokatkonauhan paisumisaika on 5 minuu�a – tänä aikana se ei estä liekkien etenemistä)*
Ei muodosta hehkuvaa, paloa levittävää hiillosta palon aikana (FB onteloven�ili pysyy paikallaan)
Ei sisällä muovia, jonka palavat pisarat ja kappaleet putoavat alaspäin ja levittävät paloa
Estää kipinöiden ja palavien hiukkasten etenemisen
Toimii hyönteis- ja jyrsijäverkkona sekä estää lintujen pääsyn tuuletusväliin.
*FB onteloventtiili on markkinoiden ainoa ontelopalokatko, joka pysäyttää liekkien etenemisen heti. Muut
tuotteet sulkevat tuuletusvälin viiveellä.
Firebreather-palokatko estää palon leviämisen, palon jokaisessa vaiheessa. Koska ontelopalo leviää erittäin
nopeasti, välitön palon esto on ontelopalokatkon olennaisin ominaisuus.
FB onteloventtiili estää palon leviämisen tuuletusvälejä/onteloja pitkin. Siksi palo voi levitä ainoastaan ulkoverhouksen ulkopuolella (C).

ja palon leviäminen kerroksesta toiseen on epätodennäköisempää.

Aukko tuuletusvälin yläpäässä (D) ei enää voimista
palon leviämistä. Tämä heikentää palon iskuvoimaa,

Palon sammuttaminen on helpompaa, koska piilossa
(ulkoverhouksen alla) leviäviä paloja ei ole.

Palo leviää hitaammin, ulkoverhouksen ulkopuolella.
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PALO-OSASTOINTI
Tuuletusvälien palo-osastointi pitää piilossa leviävän tulipalon rajatulla alueella. Palon rajaaminen
selkeälle alueelle helpottaa palon paikantamista ja sammuttamista.

Julkisivun tuuletusonteloiden palo-osastointi estää
palon nopean leviämisen. Oikein toteutettu julkisivurakenne ja asianmukaisesti asennetut palokatkot, vahvistavat koko rakennuksen palonkestävyyttä.

Vaakasuuntaisesti asennetut, kerrosten väliset palokatkot, estävät palon leviämisen asuinkerroksesta toiseen.
EI-luokiteltu palokatko rajaa palon palo-osastoon,
määrätyn ajan.

• Palo-osastoinnin tarkoitus on estää palon leviäminen rakenteen osasta toiseen.
• Ontelo-osaston rajapintoja ovat: ulkoverhous, palokatkot, tuulensuoja tai paljas eriste.
• Ontelon palo-osastointi eristää julkisivupalon yhteen osastoon.
• Tämä helpottaa palomiesten sammutustyötä. Tiiviisti rajattu palo saattaa myös sammua itsekseen.
ONTELOPALOKATKOT PALO - OSASTOINNISSA

Ontelopalokatkot estävät palon leviämisen ontelotilojen ja liitosten kautta. Näin, palo ei pääse leviämään
kerroksesta toiseen.

Tuuletusvälin syvyys on normaalisti 25–50 mm.

Tuuletusväli voi olla koko seinän korkuinen. Se voi
myös olla jaettu pienempiin osiin. Sen mitoitus vastaa
yleensä sisätilojen palo-osastointia.

Tuuletusontelon pinta-ala voi olla kymmenestä satoihin neliömetreihin.

Tuuletusontelot voivat olla pieniä tai ne voivat ulottua
pystysuunnassa julkisivun alasivusta yläsivuun.
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PALO-OSASTOINTI
Hyvä ontelopalokatko estää tulen pääsyn tuuletusväliin, ja palon leviämisen sitä kautta kerroksesta
toiseen.

EI30 PALONKESTÄVY YSLUOKITELTU PALO - OSASTOINTI

0–30 minuuttia:
60 minuuttia:
palo pysyy rakennuksen ulkopuolella. palo rajoittuu yhteen ontelon paloosastoon.

90 minuuttia:
palo rajoittuu kahteen ontelon paloosastoon.

PALONTORJUNTA-AIKA <30 min
Palo pysyy rakennuksen ulkopuolella (tai sisätilassa, jos palo leviää ikkunan kautta).

PALONTORJUNTA-AIKA <60 min
Piilossa leviävä palo rajoittuu ainoastaan yhteen tuuletusontelon palo-osastoon.

PALONTORJUNTA-AIKA <90 min
Piilossa leviävä palo rajoittuu ainoastaan kahteen tuuletusontelon palo-osastoon.

Lähde: Geir Jensen
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PALONKESTÄVYYSKOKEIDEN STANDARDIT
Standardi määrittelee menetelmän, jolla palonkestävyyttä mitataan. Luotettavat tuotteet ja hyväksytyt menetelmät ovat tärkeitä. Kaikkien julkisivurakenteessa käytettyjen tuotteiden palonkestävyys on oltava standardien mukaisesti testattu.

Palonkestävän julkisivun rakentaminen alkaa suunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin on varmistettava, että rakennuksesta tulee paloteknisesti toimiva.

Tuuletusvälien palokatkotuotteiden palonkestävyys
voidaan testata, esim. rakenteen vaakasuuntaisia saumoja koskevan, EN 1366-4 -standardin mukaisesti.

Luotettavat tuotteet ja hyväksytyt menetelmät ovat
tärkeitä. Kaikkien julkisivurakenteessa käytettyjen
tuotteiden palonkestävyys on oltava standardien mukaisesti testattu.

Asianmukainen palotestaus, asennuksen sertifiointi ja järjestelmän vakiinnuttaminen ovat ensiarvoisen
tärkeitä. Koko julkisivujärjestelmälle tulisi myös tehdä
laajamittainen palotesti. (SP105, BS 8414, Lepir2, NFPA
285, DIN 4102 tai vastaava).

Firebreather-palokatkot (FB onteloventtiili) on testattu standardin EN 1366-4 mukaisesti.
Standardi määrittelee menetelmän, jolla mitataan vaakasuuntaisten saumojen tiivistyksien palonkestävyyttä,
tarkoitetun loppukäytön pohjalta. Standardia käytetään yhdessä standardin EN 1363-1 kanssa.

Lämpöparit sijoitetaan suoraan teräsverkon päälle, ja
onteloventtiilin molemmille puolille.

FB onteloventtiilin EI90 paloluokitus, pysyy koko testin ajan. Myös palon ensimmäiset viisi minuuttia.

Testin aikana, liekit eivät saa läpäistä onteloventtiiliä.
Keskilämpötila ei saa ylittää 140 °C. Yhden lämpöparin
lämpötila ei saa ylittää 180 °C.

FB onteloventtiili kestää myös suoran lieskahduksen
(ASTM 2912).

Palokoe pysäytettiin, kun määrätty aika, 90 minuuttia, tuli täyteen. FB onteloventtiilin suorituskyky ei heikentynyt kokeen aikana..
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PALONKESTÄVYYSKOKEIDEN STANDARDIT
Eurooppalainen standardisointikomitea (CEN) valmistelee uutta, onteloiden palokatkoja koskevaa,
testistandardia. Standardi tulee tarkentamaan erityisesti ontelopalokatkojen palonkestävyyden
arviointimenetelmiä.

ASTM 2912 -standardin mukaisella testillä, arvioidaan,
tuulettuvissa rakenteissa käytettyjen, ei-mekaanisten
palopeltien kykyä vastustaa liekin, säteilyn ja kuumien
kaasujen läpäisyä, kun niihin kohdistuu äkillinen räjähdysmäinen tulipalo.

kennusosille – ontelopalokatkot
Eurooppalainen standardisointikomitea (CEN) valmistelee uutta, onteloiden palokatkoja koskevaa, testistandardia.
Standardi tulee tarkentamaan erityisesti ontelopalokatkojen palonkestävyyden arviointimenetelmiä.
Standardia käytetään yhdessä standardin EN 1363-1
kanssa.
Standardi koskee vaaka- tai pystysuuntaisia, osastoivia, ei-kantavia ontelopalokatkoja. Koska ontelopalokatkojen tarkoitus on tulipalon eristäminen; testimenetelmä on huonepaloa koskevan standardin, EN
1363-1, mukainen. Testattavat ontelopalokatkot asennetaan, joko hitaan tai äkillisen paloaltistuksen, vastustuskyvyn arviointia varten.

Räjähdysmäinen
tulipalo – suora altistus.
ASTM
2912 -testistandardiin
viittaaminen on Euroopassa yleistä, koska EU-standardi puuttuu.

EN 1363-6 – palonkestävyystestit ei-kantaville ra-

JULKISIVUJÄRJESTELMÄN LAAJAMITTAINEN PALOTESTI

Julkisivujen palokäyttäytymiseen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota; etenkin Grenfell Towerin
tulipalon jälkeen. Julkisivupaloihin vaikuttavia tekijöitä
on kuitenkin useita: eriste- ja ulkoverhousmateriaalit,
palokatkotuotteiden materiaalit, asennus ja kiinnitys,
sekä muiden rakenteiden, kuten esim. ikkunakehysten
kokonaisominaisuudet.

lämpötila, lämpövirtaus, palavan materiaalin jakauma
ja määrä, paloaltistuksen tyyppi (puu, heptaani, propaani), ikkunoiden käyttötapa. Sekä mittaperusteet
kuten: lämpötilarajat, liekin leviäminen, putoavat kappaleet jne.
Julkisivurakenteen palonkestävyyden testaamiseen
pyritty saamaan harmonisoitua standardia. Testimenetelmien lukumäärä on kuitenkin vain lisääntynyt.
Ainoastaan Euroopassa on saatavana ainakin 12 eri
julkisivutestiä.

Koko järjestelmän palonkestävyys voidaan arvioida
ainoastaan laajamittaisella testillä.
Julksivujärjestelmän suunnittelijoiden on tiedettävä
kaikkien käytettyjen materiaalien palo-ominaisuudet.
Syttyvyys, palavuus, liekin leviäminen sekä palavien
pisaroiden ja savun muodostus. Kattavan ja pettämättömän järjestelmän suunnittelu onnistuu tältä tietopohjalta.

Euroopan komissio on käynnistänyt itsenäisen aloitteen. Toimen pyrkimys on julkisivupalon leviämisen
arviointimenetelmien ja luokittelun yhdenmukaistaminen.
Toimen tuloksen pitäisi olla harmonisoitu, julkisivun
paloluokitus- ja -testijärjestelmä, joka perustuu todellisiin palotilanteisiin ja riskitekijöihin.

Laajamittaiset palotestit arvioivat julkisivujärjestelmän palonkestävyyttä sen eri ominaisuuksien pohjalta. Geometrinen muotoilu ja mitoitus, tuuletusaukot,
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FIREBREATHER ONTELOVENTTIILI
FB onteloventtiilin suorituskyky on testattu useissa kolmannen osapuolen, koko julkisivujärjestelmän palonkestävyyttä mittaavissa kokeissa, mm. SP 105, Lepir2 ja BS 8414 -menetelmillä.

Firebreather onteloventtiilin palonvastustuskykyä on testattu useissa, kolmannen osapuolen suorittamissa,
laajamittaisissa julkisivupalotesteissä. Mm. SP 105, Lepir2 ja BS 8414.

BS 8414 - Englanti

Lepir2 - Ranska

SP 105 - Ruotsi

Firebreather onteloventtiili
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puh. 040 485 1550
email: jk@renotech.fi
www.renotech.fi

Firebreather™ (FB) on patentoitu ilmanvaihtoventtiili- ja ontelopalokatkokäyttöön tarkoitettu passiivinen kokonaisuus.
Ainutlaatuinen Firebreather pysäyttää tulen, lämpösäteilyn
ja palavien hiukkasten leviämisen välittömästi palon syttymishetkellä, ilman viivettä.

