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Skjutlucka Fireslide EI30 

Innehavare/Utfärdat för 

Svalson AB 
Box 584, 943 28 Öjebyn 
Organisationsnummer: 556267-9059 
Tel: 0911-667 25, Fax: 0911-666 80  
E-post: info@svalson.com  ,  Hemsida: www.svalson.com  

Produktbeskrivning 

Skjutlucka Fireslide EI30, horisontellt eller vertikalt öppnande glasad skjutlucka med stomme av  
träbeklädda aluminiumprofiler, max. karmyttermått B×H 2600×1140 mm (horisontalgående) respektive  
B×H 1140×2600 mm (vertikalgående), brandteknisk klass EI 30. 

Avsedd användning 

Brandcellsskiljande skjutlucka i byggnader. 

Handelsnamn 

Fireslide EI30  

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
  
Brandteknisk klass EI 30 5:231 

Tillhörande handlingar 

Installation H Fireslide EI30, betecknad 2015.32 
Installation V Fireslide EI 30, betecknad 2015.33 
Bruksanvisning i original Fireslide EI30, betecknad 2017.26 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. 210-01-0419, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Svalson AB, Öjebyn 
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Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt 
och omfattar: 

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Brandteknisk klass 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

Svalson AB 
Öjebyn  
Fireslide EI30 
nr/datum 
SC0833-14 
EI 30 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter nr. 4P01248-1 och 4P01248-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
 

Ritningar enligt ”Ritningsförteckning för skjutlucka Fireslide EI30” daterad 2015-08-27. 

Kommentarer 

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av luckor. 
 
I konstruktionen ingående glas Pyrostop förutsätts vara CE-märkt samt uppfylla kraven för brandteknisk 
klass EI 30. 
 
Övriga relevanta egenskaper (exempelvis säkerhet vid användning) omfattas av produktens CE-märkning. 
 
Enligt BBR avsnitt 5:534 ska luckor i avskiljande konstruktioner utformas så att brandcellsgränser 
upprätthålls. Detta medför att luckans stängning vid brand ska säkerställas, antingen via koppling till 
automatiskt brandlarm eller genom annan stängningsfunktion, exempelvis timerstängning eller instruktion i 
anslutning till luckan som tydligt anger att luckan ska vara stängd då den inte används. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-08-28. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2025-02-05. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 
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