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1. Yleistä
Tilaaja on pyytänyt lausuntoa Mgo-levyn soveltuvuudesta käytettäväksi kantamattomissa EI30
ja EI60 palo-osastoivissa rakenteissa. Lisäksi on pyydetty arvioimaan levyn mahdollista
palonsuojavaikutusta kantavalle puurunkoiselle seinärakenteelle.
Tämä lausunto on tarkoitettu asiantuntija-arvioksi rakennusvalvontaviranomaiselle hänen
arvioidessaan tapauskohtaiseen harkintaan pohjautuvan hyväksynnän edellytyksiä.

2. Lausunnon perusteet
Mgo-levy (eng: Trilite RMS board) on rakennuslevy, joka on valmistettu epäorgaanisista
materiaaleista kuten MgO, CaCO3, MgCl, perliitistä jne. Levyyn käytetyt mineraalit on sidottu
toisiinsa levyn rakenteeseen käytettyjen vahvikkeiden avulla, siten että levy muistuttaa
rakenteeltaan sementtikuitulevyä. Levy on tarkoitettu käytettäväksi palo-osastoivana
levytyksenä perinteisen kipsi- ja sementtikuitulevytyksen tapaisesti. Mgo-levy soveltuu
käytettäväksi myös ulkotiloissa. [1, 2]

2.1 Britannian kantamattomien rakenteiden testausmenetelmän ja eurooppalaisen
testausmenetelmän vastaavuus
Levylle on saatavissa kaksi Britannian kansallisen standardin BS 476-20 ja BS 476-22
mukaisesti
toteutettua
polttokoeraporttia.
Standardissa
BS
476-22
esitetään
testausmenetelmät kantamattomien rakenteiden palonkestävyyden testaukseen ja se on siten
osa standardin BS 476-20 eli rakennusmateriaalien palonkestävyyden yleisiä vaatimuksia
antavaa testausstandardia. Eurooppalainen EN-standardi noudattaa samankaltaista menettelyä
eli yleiset palonkestävyyden testauksen vaatimukset esitetään standardissa EN 1363-1
(Palonkestävyyden testaus. Osa 1: Olennaiset vaatimukset) ja vastaavasti kantamattomien
rakenteiden palonkestävyyden testauksen yksityiskohtaisemman menetelmät on esitetty
standardissa EN 1364. [3, 4].
Sekä BS 476 että EN 1363 käyttävät palon lämpötilana standardin ISO 834 mukaista
standardilämpötilan kehitystä. Polttokokeen aloituslämpötila eroaa standardien välillä hieman.
Standardissa BS 476-20 oletus aloituslämpötilana käytetään 20 °C (testi tilan lämpötila oltava
5-35 °C välillä), kun taas standardin EN 1363-1 mukainen aloituslämpötila valitaan laboratorion
lämpötilasta riippuen, joka saa olla 10 °C ja 40 °C asteen välillä. Polttokammion lämpötilan
monitorointiin käytettävät lämpötila-anturit myös eroavat toisistaan hieman. BS 476-20
mukaan polttokammion lämpötilan mittaukseen voidaan käyttää paljaita metallilankoja tai
halkaisijaltaan 1,5 mm olevia antureita (thermocouple), jotka on ohuelti päällystetty
mineraalivillalla. Vastaavasti standardissa EN 1363-1 edellytetään lämpötilan mittaukseen
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käytettäväksi suurempia (100 mm x 100 mm) ”levylämpötilamittareita”. Tämä pääosin anturein
kokoerosta johtuva termisen hitauden ero antureiden välillä aiheuttaa, että varsinkin
polttokokeen alkuvaiheessa standardin EN 1363-1 mukaisessa testissä polttokammion lämpötila
nousee hieman suuremmaksi kuin vastaavassa standardin BS 476-20 mukaisessa testissä. Tämä
ero kuitenkin tasoittuu suhteellisen nopeasti polttokammion lämpötilan noustessa ja siten
testattavien kappaleiden lämpötila-altistusta standardien välillä voidaan pitää riittävällä
tarkkuudella saman suuruisina. [5-9].
Polttokammion painejakauma eroaa standardien välillä siten, että BS 476 asettaa paineen
neutraaliakselin 1,0 metrin korkeudelle lattiasta ja EN 1363 vastaavasti 0,5 metrin korkeudelle
lattiapintaan nähden. Näin ollen EN 1363 mukainen testi aiheuttaa testattavan rakenteen
yläpintaan suuremman paineen kuin standardin BS 476 mukainen testi. Toisaalta testattavan
rakenteen alareunaan muodostuva negatiivinen paine on suurempi BS 476 mukaisessa testissä.
Molemmissa testeissä testattavan rakenteen painegradientti korkeuden suhteen on n. 8,5 Pa/m
ja paineen enimmäisarvo on n. 20 Pa.
Molempien standardien (BS 476-20 ja EN 1363-1) mukaan rakenteen tiiveys todetaan
puuvillatuppo-, rako- ja liekin läpäisevyystestein. Vastaavasti molempien standardien mukaan
rakenteen eristävyys todetaan ulkopinnalle asennettujen lämpötila-anturien antamien lämpötilaarvojen perusteella (molemmissa standardeissa raja-arvot lämpötilan nousulle ovat 140 / 180
K).
Muut huomionarvoiset seikat standardien välillä ovat, joko molemmissa samanlaiset tai
eroavaisuudet ovat vähäisiä tai niiden vaikutus on olematon. Näin ollen standardien BS 476-20
ja BS 476-22 mukaisesti tehtyjen polttokoetestien tulosten voidaan katsoa vastaavan
eurooppalaisen EN-standardin vastaavien testien tuloksia.

2.2 Mgo-levylle suoritetut standardien BS 470-20 ja BS 470-22 mukaiset testit
Levylle suoritettu polttokoetestit ovat suorittaneet CERAM Research Ltd (raportti
P03192ASKR) ja Exova Warringtonfire (raportti 188642/A). Vuonna 2014 CERAM yhdistyi M+P
Labsin ja CICS:n kanssa Lucideon Ltd:ksi. Sekä Lucideon että Exova Warringtonfire on
akkreditoitu EU NANDO-tietokantaan (Lucideon Ltd: notified body number 1289 ja Exova
Warrington: notified body number 0833). [10, 11].
CERAM Research Ltd. testausraportissa on esitetty polttokoetulokset 12 mm paksuille
teräsranka- sekä puurunkoon kiinnitetyille levyille. Polttokokeessa käytetyn uunin koko oli
tavanomaista pienempi ollen vain 1400 x 1380 x 1000 mm (k x l x s). Testattavan pienennetyn
kantamattoman seinärakenteen koko oli 1405 mm x 1380 mm (l x k), kun standardin BS 476-20
vähimmäiskokovaatimus testattavalle rakenteelle on 3000 x 3000 mm (l x k). Polttokokeessa
käytetty teräsrunko koostui k600 jaolla sijoitetuista kahdesta u-muotoisesta 70 mm leveästä
(0,5mm paksu) väliseinärangasta. Vastaavasti puurakenteisen seinän runkona käytettiin k600
jaolla sijoitettuja 75 x 50 mm (s x l) puurankoja. Molemmille puolille seinärunkoa asennettiin
k300 jaollisella ruuvikiinnityksellä 12 mm paksut Mgo-levyt. Levyjen saumat tiivistetiin
kittaamalla ja seinärakenteen eristeenä käytettiin teräsrankojen yhteydessä 60 mm paksua
mineraalivilla eristystä ja puurungon yhteydessä vastaavasti 70 mm paksua mineraalivilla
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eristystä. Molemmille rakenteille suoritettujen polttokokeiden tulokset osoittivat, että
testatut rakenteet täyttävät standardin BS 476-22 asettamat vaatimukset tiiveydelle ja
eristävyydelle 120 minuutin ajan. [3].
Exova Warringtonfiren testausraportissa on esitetty polttokokeen tulokset kantamattomalle
seinärakenteelle, jonka levytyksenä on käytetty 9 mm paksua Mgo-levyä. Testirakenteen koko
oli 3000 mm x 3035 mm (l x k). Runkona testirakenteessa käytettiin k600 jaolla olevia 70 mm
x 32 mm x 0,5 mm (uuma x laipat x paksuus) kokoisia teräsrankoja, jotka oli tuettu kolmelta
sivultaan kiinteästi testikehikkoon (yksi pystysivu vapaa). Runkoon oli lisäksi tehty vaakakoolaus
2400 mm korkeudelle (70 mm x 10 mm x 0,7 mm profiilista). Käytetyt Mgo-levyt olivat kooltaan
600 mm x 2400 mm x 9 mm (l x k x p) ja kiinnitetty runkoon k300 jaolla olevilla 32 x 3,5 mm
kokoisilla teräsruuveilla. Eristyksenä seinärakenteen sisällä käytettiin yhteensä 65 mm paksua
NLYLYLOODOHY\HULVW\VWl ǋ NJPð 5DNHQteen polttokokeen tulosten mukaisesti rakenteen on
todettu täyttävän standardeissa BS 476-20 ja BS 476-22 asetetut vaatimukset tiiveyden ja
eristävyyden osalta 71 minuutin ajan eli rakenneteen voidaan todeta täyttävän vaatimukset
EI60-luokan rakenteelle. [4].

2.3 Muut testit
Levy on lisäksi koestettu standardin EN 13501-1 (Rakennustuotteiden ja rakennusosien
paloluokitus. Osa 1: Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus) mukaisesti, jossa
levyn todettiin täyttävän A1-materiaaleille asetetut vaatimukset. [2].

2.4 Yhdenmukaisuuden osoittaminen
Ominaisuuksiltaan
Mgo-levy
kuuluu
sementtikuitulevyihin
eikä
kipsilevyihin.
Sementtikuitulevyjen ominaisuuksien yhdenmukaisuus osoitetaan standardin EN 12467 (2012)
mukaisesti. Standardilla ei kuitenkaan voida osoittaa palo-ominaisuuksien yhdenmukaisuutta.
Mgo-levylle (Trilite RMS Board) on todettu täyttävän standardin EN 12467 mukaiset
vaatimukset ja sille on siten myönnetty CE-merkintä näiltä osin. Koska palo-ominaisuuksien
yhdenmukaisuuden osoittamiseen ei ole olemassa yhdenmukaistettua harmonisoitua standardia
voidaan tuotteelle hakea vapaaehtoista CE-merkintää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän
(ETA) perusteella (sementtikuitulevyjen palo-ominaisuudet: ETAG 018-4). ETA-hyväksynnän
perusteena käytetään tuotteelle suoritettuja polttokoeraportteja ja tuloksia. Mgo-levylle ei ole
haettu vapaaehtoista ETA-hyväksyntään perustuvaa CE-merkintää sen palo-ominaisuuksien
osalta.
Koska sementtikuitulevyjen palo-ominaisuuksien yhdenmukaisuuden osoittamiseen ei ole
olemassa harmonisoitua tuotestandardia ja ETA-hyväksyntään perustuva CE-merkintä on
vapaaehtoinen, joudutaan Mgo-levyn palo-ominaisuuksien yhdenmukaisuus toteamaan sille
suoritettujen polttokoetulosten ja raporttien perusteella. [12].

2.5 Mgo-levytyksellisen seinärakenne suhteessa vastaavaan kipsilevytykselliseen
seinärakenteeseen
Esimerkkiksi Gyproc GS 66/66 rankajärjestelmällä toteutetulla teräsrunkoisella väliseinällä
saavutetaan sama EI60-osastointivaatimus, jonka Mgo-levyllä toteutetun seinärakenteen edellä
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osoitettiin täyttävän. EI60-luokan täyttävässä Gyprocin seinärakenteessa on 50 mm paksu
mineraalivilla eritys ja kipsilevytyksenä käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista; yksi 15 mm
paksu Gyproc GFL Fireline -palokipsilevy seinärakenteen molemmin puolin, kaksi Gyproc
Normaali -kipsilevyä molemmilla puolilla seinärakennetta tai yksi Gyproc Normaali (13 mm) ja
yksi Gyproc Erikoiskova -kipsilevy (13 mm) molemmilla puolin seinärakennetta. Eristepaksuuden
kasvattaminen 70 mm ei nosta tämän seinärakenteen paloluokkaa. Vastaavien yksinkertaisilla
levytyksellä toteutetut seinärakenteet (yksi Gyproc Normaali tai yksi Gyproc Erikoiskova
kipsilevy molemmin puolin seinärakennetta) täyttävät vain EI30-luokan, vaikka
seinärakenteessa käytettäisiin leveämpiä 95 mm leveitä teräsrankoja sekä paksumpaa 70 mm
mineraalivilla eristystä. [13]

2.6 Mgo-levytyksen palosuojavaikutus kantavalle puurunkoiselle seinärakenteelle
Mgo-levylle ei ole suoritettu polttokokeita, joissa olisi tutkittu sen toimintaa kantavassa
seinärakenteessa. Suoritetut polttokokeet on tehty noudattaen ei-kantaville seinille asetettuja
testistandardeja, eikä niissä siten ole dokumentoitu rakenteiden sisäpuolista lämpötilan
kehitystä tai hiiltymistä. Tästä syystä polttokoeraporteista ei voida suoraan varmuudella
arvioida
Mgo-levytyksen
rakenteille
antamaa
palosuojavaikutusta.
Suoritetuista
polttokoeraporteista voidaan kuitenkin todeta, seuraavaa: seinärakenteen kivivillaeristys pysyy
paikallaan koko kokeen ajan, 71 minuuttia kestäneen polttokokeen jälkeen osa levytyksestä palon
puolella on vielä paikallaan. Tämän perusteella sekä tiedolla siitä, että levytyksellä on, jokin
suojaava vaikutus, voidaan levytyksen takana olevan puurakenteen hiiltymisen tapahtuvan vain
yhdeltä sivultaan. Levyrakenteen voidaan siis olettaa yhdessä ontelon täyttävän kivivillan kanssa
estävän kantavan rungon hiiltyminen palolle altistetun pinnan kanssa samansuuntaisilta sivuilta,
jolloin mm. särmäpyöristysten vaikutusta hiiltymisnopeuteen ei tarvitse huomioida. Tämän
oletuksen voidaan katsoa olevan hyvin konservatiivinen, kun huomioidaan Mgo-levytetyille
kantamattomille seinärakenteille suoritettujen polttokokeiden tulokset sekä niiden
vertautuminen vastaavanlaisiin kipsilevytettyjen seinärakenteiden luokituksiin.

3. Lausunto
Mielestämme Mgo-levyillä levytetty kantamaton palo-osastoiva seinärakenne täyttää RakMK
osan E1 asettamat vaatimukset EI60-luokan palo-osastoivalle seinälle. Edellyttäen että
seinärakenne
toteutetaan
polttokokeilla
testatuin
rakentein,
materiaalein
ja
vähimmäispaksuuksin sekä noudattamalla muita materiaalivalmistajan ohjeita.
Käytettäessä vähintään 9 mm paksua Mgo-levyä enintään R60-luokan kantavan puurakenteisen
seinärakenteen palosuojaukseen, voidaan seinärakenteen palomitoituksessa käyttää oletusta
leveän poikkileikkauksen yksidimensioisesta hiiltymisestä, jossa ei siten tarvitse huomioida mm.
särmäpyöristysten vaikutusta hiiltymisnopeuteen (esim. EN 1995-1-2 mukainen 1-D
hiiltymisnopeus havupuiselle sahatavaralle on 0,65 mm/min). Edellyttäen että seinärakenteen
ontelon eristeenä on käytetty kivivillaa PLQǋ NJPð ja se on täytetty kokonaan. Lisäksi
levytyksen asennus ja kiinnitys on tehty levyn polttokokeiden mukaisesti sekä noudattaen muita
materiaalivalmistajan ohjeita.
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