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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
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handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Förord
Denna Europastandard har utarbetats av CEN/TC 351 ”Construction Products - Assessment of release of
dangerous substances”. Sekretariatet hålls av NEN.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast april 2018, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast april
2018.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv.
Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
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Orientering
Denna Europastandard har utarbetats inom ramen för mandat M/366, Development of horizontal standardized
assessment methods for harmonised approaches relating to dangerous substances under the Construction
Products Directive (CPD), som behandlar utarbetande av horisontella mätmetoder/provningsmetoder för
bestämning av emission av reglerade farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter till inomhusluft, mark,
ytvatten och grundvatten. Mandatet utgör ett komplement till de produktmandat som Europeiska kommissionen
givit CEN enligt europeisk lag rörande bygg- och anläggningsprodukter. De harmoniserade produktstandarder
(hEN) som utarbetats av CEN inom ramen för Europeiska kommissionens mandat behandlar i detalj bygg- och
anläggningsprodukter som de placeras på marknaden och deras avsedda användningsförhållanden. Texten i
mandat M/366 finns på www.centc351.org.
Detaljerad information om europeiska och nationella föreskrifter finns i TRIS-databasen [1].
Denna Europastandard har genomgått en robusthetsutvärdering för att fastställa hur små ändringar av specifika
provningsparametrar kan påverka provningsresultatet. I denna studie presenterades också data om
repeterbarhet inom samma provningslaboratorium (se bilaga A) och har sedan dess utökats till att innefatta
ytterligare provningsjämförelser mellan olika laboratorier (se bilaga A).
Ansvaret för produktspecifikation åvilar den tekniska kommittén för respektive produkt, enligt beskrivning i
CEN/TR 16496. Denna bestämning av emission till inomhusluft görs på produkter under deras avsedda
användningsförhållanden. Avsedd användning för en bygg- och anläggningsprodukt är vanligen specificerad i
motsvarande harmoniserad produktstandard. Specifika emissionshastigheter, bestämda enligt denna
Europastandard, är associerade med användning av produkten i ett definierat europeiskt referensrum, under
specifika klimatförhållanden (temperatur och luftfuktighet) och ventilationsförhållanden. Omvandling av
provningsresultaten till koncentration i luften i referensrummet är avgörande, eftersom det inte är möjligt att
utvärdera emissioner i alla möjliga användningsscenarier.
Referensrummets mått, associerade produktbelastningsfaktorer samt klimat- och ventilationsförhållanden väljs
så att de är representativa för generell inomhusmiljö (se avsnitt 4). Utgående från den enorma mängden
erfarenhet i Europa har det varit möjligt att identifiera ett emissionsscenario och ett referensrum samt en
associerad uppsättning produktbelastningsfaktorer för användning.
I denna Europastandard anges en horisontell referensmetod för provning av emission (avgivning) av farliga
ämnen från bygg- och anläggningsprodukter till inomhusluft. I denna metod används en provningskammare i
vilken emissioner genereras under förhållanden som hålls konstanta under provningsförfarandet. Dessa
förhållanden väljs så att provningsresultaten kan uttryckas i form av koncentrationer av farliga ämnen i luften i
referensrummet (se avsnitt 7 och avsnitt 9). Observera att provningskammaren definieras i termer av
prestandakrav. Detta uppfyller kravet i mandat M/366 på ett horisontellt angreppssätt, under bibehållande av
tillräcklig flexibilitet i fråga om kammarmått för att säkerställa att representativa prover av olika material kan få
plats (se avsnitt 5). I avsnitt 8 i denna Europastandard specificeras hur emitterade reglerade farliga ämnen ska
analyseras.
I denna Europastandard behandlas också separat (se avsnitt 11 och bilaga B) indirekta metoder, som ger ett
resultat som är jämförbart med eller korrelerar med resultatet av referensmetoden inom sina angivna
tillämpningsområden. Sådana metoder kan vara enklare och/eller billigare att tillämpa. De överensstämmer med
mandat M/366 under förutsättning att deras jämförbarhet eller korrelation med referensprovningsmetoden har
visats inom deras angivna tillämpningsområden.
Valet av ett emissionsscenario och ett referensrum för utvärdering av emission till inomhusluft är i generell
överensstämmelse med det angreppssätt som tillämpas i befintliga europeiska nationella föreskrifter och
frivilliga program rörande emission från bygg- och anläggningsprodukter till inomhusluft. Det överensstämmer
också med de horisontella kraven i mandat M/366. Syftet med denna Europastandard är inte att utveckla en ny
provningsmetod, utan att genom normativa hänvisningar kombinera användningen av befintliga standarder.
Detta angreppssätt kompletteras när så behövs av ytterligare och/eller modifierade krav, för att säkerställa att
alla bygg- och anläggningsprodukter utvärderas under jämförbara förutsättningar, så som krävs enligt det
horisontella koncept som specificeras i mandat M/366.
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Sammanfattningsvis, i den horisontella provningsmetod som specificeras i denna Europastandard fastställs den
specifika emissionshastigheten för organiska föreningar i ångfas från en bygg- och anläggningsprodukt till
inomhusluften. Denna kan räknas om till koncentration i luften i referensrummet.
Denna Europastandard har inte utvärderats för bestämning av jämviktskoncentration av formaldehyd.
ANM.
Det finns en Europastandard (SS-EN 717–1) för bestämning av formaldehydemission från träbaserade skivor,
uttryckt i jämviktskoncentration.
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1

Omfattning

I denna Europastandard specificeras en horisontell referensmetod för bestämning av emission av reglerade
farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter till inomhusluft. Denna metod är tillämplig för flyktiga
organiska föreningar, halvflyktiga organiska föreningar och mycket flyktiga aldehyder. Den bygger på
användning av en provningskammare och efterföljande analys av de organiska föreningarna med GC-MS eller
HPLC.
ANM. 1
Kompletterande information ges om indirekta provningsmetoder (se bilaga B) och om mätning av mycket flyktiga
organiska ämnen (se bilaga C).
ANM. 2
I denna Europastandard beskrivs det övergripande förfarandet och används befintliga standarder främst för
normativ hänvisning, vid behov kompletterat med ytterligare eller modifierade normativa krav.

2

Normativa hänvisningar

Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade
hänvisningar är endast den angivna referensen tillämpbar. För odaterade hänvisningar gäller den senaste
utgåvan (inklusive eventuella tillägg).
CEN/TR 16220:2011, Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement
to sampling
EN 16687, Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
EN ISO 13137, Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents Requirements and test methods (ISO 13137)
EN ISO 16000-9:2006, Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing - Emission test chamber method (ISO 16000-9:2006)
EN ISO 16000-11, Indoor air - Part 11: Determination of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing - Sampling, storage of samples and preparation of test specimens (ISO 1600011)
EN ISO 16017-1, Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by
sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 1: Pumped sampling (ISO 16017-1)
ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications
ISO 16000-3, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air
and test chamber air — Active sampling method
ISO 16000-6, Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air
by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID
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3
3.1

Termer, definitioner och förkortningar
Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i SS-EN 16687 och/eller de som
följer nedan.
ANM. 1
Vid eventuell konflikt mellan definitionerna av termer i angivna normativa referensdokument och dem i SSEN 16687 eller i detta dokument, har definitionerna i SS-EN 16687 och i detta dokument företräde.
ANM. 2
Flera av de definierade termerna rörande provtagning av produkter är nära besläktade, vilket också illustreras i
fig. 1. Denna figur och relevanta definitioner är hämtade från CEN/TR 16220:2011:

Fig. 1 – Förhållande mellan viktiga termer för provtagning av produkter
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