Vi gør Danmarks
bygninger brandsikre

En holdning til
brandsikre bygninger
Imprex er i dag en af Danmarks absolut
førende virksomheder inden for professionel passiv brandsikring af bygninger.
Vi fungerer både som uvildig rådgiver og
totalentreprenør og har bl.a. udviklet markedets eneste online kvalitetssystem for
komplette lukningsregistreringer.
Vores mangeårige erfaring, know how og
systematiske tilgang til passiv brandsikring – og det faktum, at vi er fuldkommen
produktuafhængige – sikrer dig en teknisk løsning, som er skræddersyet til det
enkelte byggeri. Resultatet er den bedst
mulige sikring af økonomiske værdier og
størst mulig tryghed for de mennesker, der
færdes i bygningen.

Vi går ikke på kompromis
En del af vores succes skyldes, at vi ikke går
på kompromis – hverken når det gælder
planlægning, valg af produkter og løsning,
praktisk udførelse eller efterfølgende kontrol, vedligeholdelse og registrering.

Det er naturligt for os at gøre en
forskel
Der er alt for mange eksempler på, at passiv brandsikring nedprioriteres, udføres
forkert eller slet og ret er decideret mangelfuld. Årsagerne kan være flere, men
resultatet er det samme: At bygningen kan
være en ren brandfælde.
Det er vores målsætning at gøre en forskel,
når det gælder at brandsikre bygninger.
Derfor er vi aktive deltagere i den offentlige
debat, ligesom vi gennem vores store netværk og medlemskab af fagudvalget Passiv Brandsikring i SikkerhedsBranchen hele
tiden søger at påvirke lovgivere, myndigheder og byggeriets parter, så der fremover
bliver sat endnu mere fokus på vigtigheden
af at brandsikre danske bygninger bedst
muligt.
Kort sagt: Vi har en holdning til brandsikre
bygninger!

Den samme kompromisløshed kendetegner også vores interne kontrol- og kvalitetsprocesser samt vores medarbejderpolitik.

Vores know how, systematik
og uvildighed gør forskellen
Herover: Alm. Brand hovedkontor, Midtermolen, København Ø.

Små fotos tv.: Vores medarbejdere besidder stor know how, når det gælder
rådgivning om tekniske løsninger.
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Et basalt spørgsmål
om sikkerhed
I al sin enkelhed er passiv brandsikring et
spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed for
økonomiske værdier og sikkerhed for menneskeliv.

En forkert udført lukning
kan betyde, at de aktive
systemer ikke virker

Princippet bag passiv brandsikring er, at
alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden
spreder sig. Dermed forlænges bygningens
levetid og trygheden for brugerne maksimeres.

Passiv brandsikring er således en integreret del af bygningens grundkonstruktion
og dermed en indbygget brandbeskyttelse
af bygningens bærende og adskillende
dele.

Uden passiv brandsikring – ingen
aktiv sikring
En effektiv passiv brandsikring er forudsætningen for, at aktive brandsikringssystemer som f.eks. sprinkleranlæg fungerer
efter hensigten.
Faktum er, at en ikke korrekt udført lukning
meget vel kan betyde, at der kommer ekstra luft og dermed ilt ind i lokalet, hvorved
sprinklersystemet reelt underdimensioneres og således ikke virker efter hensigten.

Mangelfuld passiv brandsikring kan koste store værdier og i værste fald menneskeliv.
Imprex Brandsikring er din sikkerhed for, at den passive brandsikring er udført på bedst mulige vis.
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Palle Pedersen er ansvarlig for den
passive brandsikring hos DR.

”At gå på kompromis
er ikke en acceptabel
risiko”
”Jeg har set alt for mange tilfælde, hvor
den passive brandsikring af bygninger er
forkert udført eller slet og ret decideret
mangelfuld. Alt for ofte benyttes forkerte
materialer, og reglerne for løbende tilsyn
overholdes ikke i praksis. Dermed bliver
bygningerne potentielle brandfælder.

Passive og aktive systemer skal
fungere sammen
Passiv brandsikring er forudsætningen for,
at de aktive systemer som f.eks. røgmeldere, sprinklere og alarmer fungerer efter
hensigten. Derfor går jeg ikke på kompromis, når det gælder udførelsen, registreringen og den løbende vedligeholdelse af den
passive brandsikring.
En typisk kilde til forøget brandrisiko kunne være ventilationskanaler og kabelgennemføringer, hvor der ikke er blevet lukket
sikringsmæssigt korrekt, efter at håndvær-

Alt for ofte benyttes
forkerte materialer
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kerne har været i gang. En sådan fejl kan i
værste fald betyde, at de aktive systemer
ikke registrerer branden hurtigt nok, og
at branden får ilt nok til at kunne forøges
i styrke og dermed også at kunne sprede
sig til andre områder i bygningen. Derfor
skal en sådan fejl registreres og udbedres
hurtigst muligt.

Byggebranchen bør have større
fokus på brandsikring
Til syvende og sidst drejer passiv brandsikring sig om sikkerhed af værdier og
menneskeliv. En større brand i f.eks. en
virksomheds produktionsapparat vil i værste fald kunne lukke virksomheden og få
store menneskelige konsekvenser for de
ansatte.
Med det pres, der er på byggeøkonomi og
tidsplaner, samt den udvikling og sammensætning af byggematerialer, der kendetegner moderne byggeri, er det endnu
vigtigere end tidligere, at lovgivere, myndigheder, sikkerhedsbranchen og byggebranchens parter sætter forøget fokus på
brandsikring af bygninger og evt. går så
langt som til at blive enige om en certificeringsordning for de virksomheder, der
udfører passiv brandsikring.”
Palle Pedersen, teknisk konsulent,
CFPA-uddannet, DR.
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Vi skræddersyr den optimale løsning
til hvert enkelt projekt

Vores uvildighed er
din sikkerhed
Når du samarbejder med Imprex, samarbejder du med en uvildig ekspert. Derved
opnår du en meget væsentlig fordel: 100%
neutral rådgivning, når det gælder valg af
materialer og produkter til den endelige
løsning.
Det betyder i al sin enkelhed, at vi er i stand
til at skræddersy den optimale løsning til
hvert enkelt projekt – både hvad angår
pris, teknisk udførelse og rent sikkerhedsmæssigt. Vi er ikke tvunget til at anvende
specielle produkter af politiske eller strategiske årsager. Denne uvildighed giver vores
kunder sikkerhed for, at de til enhver tid
opnår den bedst mulige brandbeskyttelse
– uden at gå på kompromis.

Vi anbefaler kun produkter og løsninger, der er gennemprøvede
Et element af vores uvildighed er desuden,
at vi naturligvis kun anvender godkendte
produkter og løsninger, og i øvrigt selv
foretager egne anvendelsesafprøvninger,
inden vi anbefaler et produkt eller en løsning til vores kunder. Som uvildig ekspert
kan vi nemmere være på forkant med den
nyeste udvikling inden for passiv brandsikring og hele tiden afsøge markedet for de
bedste løsninger – uanset hvor i verden de
måtte være udviklet.

Stort foto herover: Vi tilbyder 100% neutral rådgivning,
når det gælder valg af materialer og produkter.
Små fotos tv.: Vi anvender kun godkendte produkter
og løsninger.
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Vores team af specialister fungerer som brandtekniske rådgivere
gennem hele byggeprocessen.

Sparring og rådgivning gennem alle
nybyggeriets faser
Vi har gennem årene udført talrige opgaver
ved nybyggerier – fra brandsikring af både
stål, beton og træ til brandtætninger af
gennemføringer.
Vores indgangsvinkel til en nybyggerientreprise er altid en helhedsbetragtning, hvor
vi kigger på bygningens samlede passive
brandsikring. Målsætningen er, at vi ikke
blot løser en given montør-/entrepriseopgave, men i høj grad også fungerer som
brandteknisk rådgiver gennem hele forlø-

bet. Både når det gælder bygningens totale
passive brandsikring, men også i relation til
samspillet med de aktive systemer. Denne
rådgivningsdel indbefatter også en uvildig produkt-/materialeanbefaling til hver
enkelt delopgave, således at bygningens
brandsikring optimeres i alle led.
Når byggeriet er klar til aflevering, udarbejder vi en komplet registreringsmappe
med fuld dokumentation for de opgaver, vi
har udført.

Vi tænker i helheder, når vi vurderer
bygningens samlede brandsikring
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Vores løsninger tager højde for, at eksisterende og ny
brandsikring skal fungere sammen.

Udbedringer, tilpasninger
og afdækning af risici ved
renoveringsopgaver
Mange har den opfattelse, at tilgangen til
en renoveringsopgave, når det gælder passiv brandsikring, er den samme som ved
nybyggeri. Det er ikke vores holdning!

Materialekomponenter og brandteknisk løsning skal spille sammen
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Ved et renoveringsprojekt skal der ofte
tages højde for en ny kombination af byggekomponenter, som både konstruktivt og
funktionsmæssigt skal spille sammen med
eksisterende komponenter og bygningsdele. Alene dette faktum bevirker, at der
kan være nye forhold omkring den passive
brandsikring, der skal tages højde for. Derudover vil bygningens oprindelige passive
brandsikring ofte ikke være intakt, da der
gennem årene f.eks. kan være tilkommet
nye gennemføringer, som har resulteret i,
at brandadskillende vægge er blevet brudt.

Vores tilgang til renoveringsprojekter er
derfor, at vi først ser på, om den eksisterende brandsikring er vedligeholdt og lovgivningsmæssigt og funktionelt i orden.
Er dette ikke tilfældet, kommer vi med
konkrete forslag til, hvordan udbedringer
bedst og økonomisk mest rentabelt vil
kunne foretages.
Dernæst udarbejder vi en plan for den øvrige passive brandsikring og udfører det
tekniske arbejde med de til projektet bedst
egnede produkter og materialer.
Afslutningsvis udarbejder vi som ved nybyggeri en komplet registreringsmappe
med fuld dokumentation for de opgaver, vi
har udført.
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Løbende sikring
og kontrol af den
eksisterende
passive brandsikring
Lovgivningen siger, at den passive brandsikring i en bygning til stadighed skal være
intakt og vedligeholdt. Dette er imidlertid
meget sjældent tilfældet. Det kan også
være særdeles vanskeligt for bygningsejer
eller driftsherre at praktisere.

Vi tilbyder derfor skræddersyede drifts- og
vedligeholdelsesaftaler, hvor vi gennem
tilsyn, kontrol og udbedringer løbende
sikrer, at den passive brandsikring lever op
til kravene. Alle lukninger og udbedringer
registreres og rapporteres, så bygningsejer
og driftsherre altid har det totale overblik
og den nødvendige dokumentation.

Du opnår sikkerhed med en
skræddersyet drifts- og
vedligeholdelsesaftale
Alle lukninger og tætninger registreres og rapporteres til kunden.
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Efterkontrol og
komplette lukningsregistreringer
Bygningsreglementet stiller krav om, at en
brand i en bygning skal begrænses i sit omfang. I praksis sker det ved, at bygningen
opdeles i brandsektioner, og brandsektionerne igen kan være underopdelt i brandceller.
En brand skal ikke kunne brede sig fra en
celle eller sektion inden for en time – det
vil sige, at de vægge, gulve og lofter, som
afgrænser en celle eller en sektion, skal
være brandsikret, så de mindst har en times brandmodstandsevne.
Brandtætninger benyttes alle de steder,
hvor disse afgrænsende vægge, lofter og
gulve bliver gennembrudt, for eksempel
for at tillade el-installationer eller ventilationskanaler at passere.

Nøglen til at sikre ovenstående er en detaljeret systematik og et professionelt, fagligt
overblik. Det er præcis, hvad der kendetegner vores arbejdsmetodik.
Vores mangeårige erfaring med brandsikring af bygninger har ført til, at vi har udviklet og til stadighed efterlever vores helt
egen systematik til efterkontrol og lukningsregistreringer. Vi opfatter lukningsregistreringerne som brandsikkerhedens
”Bibel”, når det gælder varig sikring af bygningens brandperformance.
Denne systematik og metodik er gratis
merværdi for vores kunder.

Stort foto th.: Sammen med en online registrering giver lukningsmappen det totale overblik.
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Lukningsregistreringerne er
brandsikkerhedens ”Bibel”

Rum velendebis nonessimolor autem sequi
tet lant laut fuga.
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”Patienterne har krav på den
bedste behandling – det
indbefatter også den bedste
sikkerhed”
”Hos Hamlet er det en klar målsætning,
at vi skal være det førende hospital i Danmark, når det gælder kvalitet af patientbehandling.
At det indbefatter den lægefaglige og
behandlingsmæssige kvalitet er en selvfølge. Men det gælder også vores øvrige
performance såsom f.eks. kommunikation, patientvejledning, tilrettelægning af
arbejdsrutiner og produktionsgange samt
patientsikkerhed.
Derudover ejer vi selv vores bygninger, og
bl.a. undersøgelses-, operations- og analyseudstyr repræsenterer en høj økonomisk
og driftsmæssig værdi, hvilket også gør
passiv brandsikring til en strategisk beslutning.
Endelig er det vigtigt ifm. vores forestående akkreditering, at bygningens brandsikkerhed er i top.

Passiv brandsikring er en
strategisk prioritering

Vi ved, at mange hospitaler og sygehuse
som følge af bl.a. en stram økonomi og
manglende lovgivningsmæssig bevågenhed ikke prioriterer kravene til passiv
brandsikring specielt højt. Det finder vi
ikke er acceptabelt. Vores holdning er, at
der ikke må kunne sættes en finger på vores patienters sikkerhed!

Gladsaxe brandchef var med fra
starten
Vi overtog bygningerne, da Danmarks Radio flyttede ud til DR Byen på Amager, og vi
valgte fra starten af ombygningsprojektet
at tilknytte brandchefen i Gladsaxe for at
opnå den bedst mulige sikkerhed i bygningerne.
I vores løbende planlægning af brandsikkerheden har vi særligt fokus på samspillet mellem de aktive og passive systemer.
Vi ved, at brister i den passive brandsikring
meget vel kan betyde, at de aktive syste-

mer ikke fungerer efter hensigten. Derfor
er det meget vigtigt for os, at den passive
brandsikring udføres bedst muligt, og at
kontrol og tilsyn udføres regelmæssigt og
systematisk.

En løbende strategisk prioritering
Det er vores holdning, at passiv brandsikring er en væsentlig strategisk prioritering,
som der ikke skal gås på kompromis med.
Vi har helt grundlæggende valgt at følge de
skærpede regler, der gælder for hotelbranchen. Det betyder også, at vi har besluttet, at selvsluk systemerne er overdisponerede i forhold til det, som lovgivningen
kræver. Alle flugtveje er tydeligt markeret
og lukninger udføres kun af firmaer, der er
specialiserede i at udføre brandtætningsarbejde.
Endvidere arbejder vi i øjeblikket på et
e-learningsmodul for medarbejderuddannelse, der også indbefatter brand og evakueringsplaner ligesom processen med
udvikling af nye beredskabsplaner er i fuld
gang.”
Kasper Færk, Privathospitalet Hamlet

Stort foto herover: Kasper Færk er ansvarlig for den passive brandsikring
på Privathospitalet Hamlet.
Lille foto t h.: Ventilationskanaler ført igennem brandisoleringen
af stålprofiler.
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Helhedssyn på
kvalitet
Når vi taler om kvalitet, mener vi totalkvalitet. Det er således ikke nok for os at udføre en teknisk opgave professionelt korrekt.
Det er vores klare målsætning, at vi i alle
led skal skabe en merværdi for vores kunder – lige fra projektering og rådgivning til
valg af løsning, teknisk udførelse, registrering og opfølgning samt kommunikation
og information.

kunder online adgang til egne data og certifikater. Vores kunder har på denne måde
mulighed for selv at logge ind og foreslå
ændringer i forhold til de faktiske forhold
i bygningen. En række af vores store kunder holder på denne måde styr på, at deres
bygninger til stadighed opfylder lovgivningens krav og lever op til kundens særlige
regler, når det gælder passiv brandsikring.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores
interne processer, så vi også her er forrest,
når det gælder kvalitet. I den forbindelse
har vi igangsat en certificeringsproces med
henblik på at blive ISO 9001 certificeret.

Dygtige medarbejdere er vores
væsentligste ressource

En aftale er en aftale
I det daglige samarbejde med kunderne
lægger vi stor vægt på at overholde aftalte
budgetter og tidsplaner. Når du arbejder
sammen med Imprex, er en aftale slet og
ret en aftale. Arbejdet udføres naturligvis
efter betingelserne i AB92, og udføres af
højt kvalificerede specialister. For at kunne
dokumentere udførte brandtætninger, bliver hver enkelt brandtætning mærket med
oplysninger om anvendt produkt samt
hvilken tekniker, der har udført arbejdet.

Online overblik
Hos Imprex registrerer vi alle brandtætninger i et hvilket som helst projekt, vi har været involveret i. Det betyder, at vi som det
eneste firma i Danmark kan tilbyde vores

Stort foto herunder: Alle projekter planlægges
minutiøst.
Lille foto tv.: Lukningsmappen er en vigtig del af
vores kvalitetssystem.

Vores kunder er grundlaget for vores forretning og vores medarbejdere er vores
nøgleressourcer. Vi lægger derfor stor vægt
på, at vores medarbejdere er dybt engagerede i deres arbejde og alle har samme
holdning til læring, videndeling, kvalitet og
systematik.
Netop fordi vores medarbejdere er vores
nøgleressource, har oplæring og efteruddannelse meget høj prioritet hos os. Vi har
som målsætning, at de medarbejdere, vi
sender ud, ikke blot er montører, men også
kan agere som tekniske rådgivere i forhold
til den opgave, de er ude at løse. Derfor er
det afgørende for os, at samtlige medarbejder til stadighed besidder den nyeste
og mest opdaterede viden om produkter,
materialer og teknisk udførelse mv.

Troværdighed, tillid
og åben dialog
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Alt, du behøver at
vide om passiv brandsikring, samlet et sted
På www.imprex.dk kan du – foruden at se
aktuelle nyheder fra Imprex og få viden
om nye produkter og løsninger – finde
information om alle relevante områder af
betydning ved projektering og udførelse
af passiv brandsikring.
Du finder f.eks. retningslinjer for brandsikring af alle relevante konstruktioner

www.imprex.dk

og konstruktionsdele, links til regler og
lovgivning, tips og gode råd fra vores eksperter samt generel information om andre
aspekter af passiv brandsikring.
Derudover er det på www.imprex.dk, at
du kan få online adgang til dine egne,
password-beskyttede data og certifikater,
hvis du har valgt at benytte dig af denne
service.

På www.imprex.dk kan du finde alt om produkter, projektering og
udførelse af passiv brandsikring.
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www.proservice.dk

En holdning til brandsikre bygninger

Imprex Brandsikring ApS
Guldalderen 28A • 2640 Hedehusene
Tlf.: +45 46 59 49 39 • www.imprex.dk

