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Protega steel 1002 

Produktbeskrivning 

Brandskyddsfärg för brandisolering av bärande stålkonstruktioner upp till R120 

Avsedd användning 

Brandskyddsmålning av bärande balkar och pelare 

Omfattning 

Protega Steel 1002 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska 

egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta 

godkännande följs. Produkten godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 

Byggprodukter med bedömda egenskaper  1:4 

 

Allmänna regler, allmänt råd                             kapitel 2 

Föreskrifter och allmänna råd om utformning av bärande konstruktioner; Boverkets föreskrifter och  

allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.  

Brandskydd, Allmänt råd                                   kapitel 5 

Regler om byggnaders bärförmåga vid brand; avdelning C, kap. 1.1.2 i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 

Märkning 

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. 

Märkning ska innehålla följande information: 

Innehavare:  Protega AB 

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer: Protega Steel 1002 

Tillverkningsställe: Protega AB  

 Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg 

Sverige 

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: (t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) 

Uppgift om krav eller klass, om detta finns: Enligt dimensioneringstabell 

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:  

Certifieringsorgan: Kiwa Sverige AB  

Ackrediteringsnummer: 1913 

Typgodkännande: 1705 

Kontrollorgan:  RISE Sverige AB 

  

TYPGODKÄNNANDE 1705 
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL 
 

Innehavare: PROTEGA AB 
Verkstadsgatan 6B – 231 66 Trelleborg 
 

Tel: +46 (0)410 56 780  

E-post: info@protega.se  Hemsida: www.protega.se 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan. 

Kontrollorgan: RISE Sverige AB  Kontrollavtal: Protega AB & Rise Sverige AB D.nr. 210-97-067, version 2020-12-16 

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-01-25 

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska 

byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande 

handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i 

enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal d.nr. 201-97-067, version 2020-12-16 

och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. 

Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress 

se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning. 

Tillhörande handlingar 

Dimensioneringstabell I-H Balkar och pelare 2020 

Dimensioneringstabell slutna balkar och pelare 2020 

Bedömningsunderlag 

Warrington Fire test rapporter nr. 414878, 414879, 414881, 418486, 418487, 422227 - EN 13381-8: 2013  
 

Kommentarer                                                                                                                                                           

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 

305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering. 

 

 

Beslutsdatum: 2021-01-25 Diarienummer: 0027/21 

Giltigt till:  2026-01-24  

   
Magnus Jerlmark   Johnny Ostenfeldt 
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