Tjekliste
tjek dine vægge

Start her
Er der boret huller i væggene
i forbindelse med kabelføring,
rørlægning eller lign?

Er hullerne om gennemføringen lukket forsvarligt?

Ja

(Se forklaring nr. 2)

(Se forklaring nr. 1)

Nej

Ja

Nej
Du skal have lukket hullerne.
Kontakt en virksomhed med
speciale i brandtætning, en
byggerådgiver – eller DBI.

Er der nedhængte lofter
omkring væggene?
(Se forklaring nr. 3)

Ja
Er der boret huller for at føre
kabler, rør eller lign. over det
nedhængte loft?

Ja

(Se forklaring nr. 5)

Nej

Er hullerne om gennemføringen lukket forsvarligt?

Nej

(Se forklaring nr. 4)

Nej

Ja

Nej

Er væggene ført helt op til
etageadskillelsen?

(Se forklaring nr. 6)

Nej

Du skal have tjekket dine vægge. Kontakt en virksomhed
med speciale i brandtætning,
en byggerådgiver – eller DBI.

Ja
Holdes selvlukkende og almindelige døre og porte åbne med
kiler eller andet?
(Se forklaring nr. 7)

Ja

Nej

Væggene i din virksomhed er
tilsyneladende i god stand og
døre og porte åbnes og lukkes
på en korrekt måde.

Fjern kile/palle. Selvlukkende
og almindelige døre og porte
må ikke blokeres.

Se forklaring til tjeklisten på bagsiden.

Forklaring til tjeklisten

1. Er der boret huller?

5. Er der ført kabler eller lign. over det nedhængte loft?
Når der bores
huller til kabler, rør
eller lign. i vægge
mellem nedhængte
lofter og etageadskillelser skal
hullerne lukkes,
inden loftet sættes
på plads igen.

Selv små huller i
vægge og mure
er nok til at slippe
ilden ind i næste
rum – eller ind i
bygningens konstruktion.

6. Er huller over nedhængte lofter lukket?

2. Er hullerne lukket forsvarligt?
Det er vigtigt, at
hullerne efterfølgende tætnes
brandteknisk
korrekt.

3. Er der nedhængte lofter?

Fjern en plade
og inspicér hulrummet over det
nedhængte loft.

7. Kan porte og døre lukkes?
Nedhængte lofter
betyder, at du ikke
umiddelbart kan
se, om der er boret
huller, som ikke er
lukket brandteknisk korrekt.

4. Er væggene ført op til etageadskillelsen?
Hvis en skillevæg
kun går til det
nedhængte loft,
kan ilden sprede
sig over loftet.
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Døre og porte med
automatik, der
udløses i tilfælde af
brand, må ikke blokeres med en kile,
en palle, en snor
eller lignende, der
kan forhindre dem
i at lukke. Husk at
almindelige døre
også skal kunne
lukkes.

