
 

Lightcems FIRESHIELD 1150 er ideell for bruk i flytende konstruksjoner, skipsbygging, petrokjemisk installasjoner 

og i bygge-bransjen hvor stål og betong trenger beskyttelse mot ekstreme temperaturer (opp til 1150 ºC) og 

hvor redusert material vekt er et ønske. 

Lightcems FIRESHIELD 1150 gir også en meget god og motstandskraftig Isolasjon. 

Lightcems FIRESHIELD 1150  kan påføres de fleste rene overflater og med en tykkelse fra 10 mm til 100 mm i 

en påføring. 

Lightcem 

BRANN BESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER 

LIGHTCEM TECHNOLOGY LTD    

Hammarslandgrenda 17, 5252 Søreidgrend 

Email: post@lightcem.no                                   

Tlf:      +47 928 42 037 

DISTRIBUTØR AV LIGHTCEM PRODUKTER: 

CemPro AS  (Norge og Sverige)  E-mail: post@cempro.no  www.cempro.no            

De Keerkring BV (Nederland, Belgia, Luxemburg) Email: info@keerkring.nl    

 



Dimensjonering av riktig lagtykkelse av  

FIRESHIELD 1150 for en fastsatt sikringsklasse. 

Utenom brannsikring av veg tunneler er det meste 

av passiv brannsikring brukt på bærende stålkon-

struksjoner. Eksemplene i kalkulasjonene nedenfor 

har vi derfor brukt bærende stålkonstruksjoner for 

å illustrere metodene for riktig lag tykkelse av Fire-

shield 1150 for en fastsatt sikringsklasse (R 120). 

Alle typer stålbjelker og stålsøyler kan motstå noe var-

me, men har likevel dårlige branntekniske egenskaper. 

Stålets kapasitet halveres ved 500 ºC, en temperatur 

som oppnås allerede etter 7 – 8 minutter (i flg. ISO-

kurven). Jo større område av stålet som er utsatt for 

brann, jo større er varmen som kan svekke stålet styrke. 

Derfor har en lav og tykk stålprofil større evner til å mot-

stå brann enn en dyp og tynn stålprofil. Denne evnen er 

uttrykt som stålprofilens (F/A – faktor) eller også kalt Ai/Vs 

(m    ). F(Ai) er overflaten av stålprofilen regnet i m²/m 

som er utsatt for brann og A (Vs) er tverrsnittet av 

stålprofilen regnet i m²./m som er utsatt for brann og A 

(Vs)er tverrsnittet av stålprofilen regnet i m². 

Dette begrepet kommer fra at hvor større masse 

og mindre areal jo bedre er brann motstanden. 

Med andre ord, en stålprofil med høy F/A-faktor vil 

varmes opp fortere enn en stålprofil med lav F/A-

faktor, og vil derfor kreve en tykkere 

brannbeskyttelse for å oppnå samme evne til 

brannmotstand. 



Steg 1.        Beregning av F/A (Ai/Vs) - faktor. 

 Som eksempel skal vi bruke en Universal bjelke 457 x 191 x 67 kg/m med dimensjonene: 

A (areal) = 0,00854 m² 

B = 189.9 mm 

D = 453.6 mm                    t = 8.5 mm. 

 

Nb! Arealet av tverrsnittet kan beregnes med å dele vekten av (kg/m) med vekten av 1m3 av stål (7850 kg). 

Dette vil si : 67 /7850 = 0,00854 m2  

Følger brannsikringen stålprofilen, noe som hender når vi sprøyter. Vil beregningen av F/A-faktor bli som følger: 

Blir samme profil brannsikret med plater eller fylt helt med sprøytet brannsikring, vil F/A - faktor bli som følger: 

Nb! Arealet av tverrsnittet endrer seg ikke, men det gjør den eksponerte overflate.  



Steg 2.        Dimensjonering av lagtykkelse av FIRE      

       SHIELD 1150 basert på tid og F/A - faktor 

TABELL 1.2 

Tabeller over tykkelse av FIRESHIELD1150 på bærende stålkonstruksjoner. 

Tabell 1.1   Brukes når vi sprøyter FIRESHIELD 1150 og at brannbeskyttelsen følger stålets profil. 

Tabell 1.2   Brukes når vi brannbeskytter med FIRESHIELD 1150 plater. (RHS- og HUP - profiler) 

TABELL 1.1 



I tabell 2,0 kan du finne minimum tykkelse på FIRESHIELD 1150 av Eksemplene på side 3. Vi bruker universal i Bjel-

ke (457 x 191 x 67 kg/m) Profilen skal ha en brannbelastning på 120 min. Kritisk ståltemperatur er 500°C 

 

Tabell 2,0 

Beregning av tykkelse på Fireshield 1150 for RHS– og 

HUP– profiler. (RHS - section) og (box protection) 



Tabellene nedenfor er F/A = Ai/Vs = Hp/A for          

de meste benyttede stålprofilene i England. 



Tabellene nedenfor er F/A = Ai/Vs = Hp/A for          

de mest benyttede stålprofilene i Norge.  






