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PORKKA PIRLOCK®

PIR isolerte paneler med eksenterlåser

• Brannsikkert klasse B-s1 og B-s2, do
• Bedre brannsikkerhet i miljøer med høy personal-

tetthet
• Tidsbesparende eksenterlåssystem (cam-lock)
• Lufttette skjøter mellom panelene
• Fleksible med mange løsninger
• Resirkulerbare materialer
• Kostnadeffektivt
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PIRLOCK®
PIR isolerte paneler med cam locks

Brann klassifisering
EN14509:2014

Porkka PIR isolerte paneler med cam locks 
er klassifisert i den best oppnåelige klassen 
for sandwich paneler.
B-s1, d0 (PIR-R) og B-s2, d0 

• B = materialklasse
• s1 = veldig liten røykutvikling
• s2 = begrenset mengde røykutvikling
• d0 = ingen brennende dråper eller partikler

Grunnleggende
beskrivelse

I henhold til 
EN14509:2014

Termisk overføring 80 mm: 0,28 W/m²K
100 mm: 0,23 W/m²K
150 mm, 0,15 W/m²K

Termisk isolasjonsytelse 0,023 W/mK

Strekkfasthet 0,08 MPa

Bruddstyrke 0,08 MPa

Redusert langtidsvirk-
ning av bruddstyrke

0,04 MPa

Bruddstyrke i kjernen 2,9 MPa

Kompresjonsstyrke 0,10 MPa (i kjernen)

Krymping koeffisient t = 2000 t: 1,5
t = 100 000 t: 2,5

Flammestørrelse E

Brannsikkerhetsklasse B-s1, D0 (PIR-R)
B-s2, D0

Porkka PIRLOCK® elementer

De nye høy-kvalitets Porkka Pirlock® panelene er eg-
net for de mest krevende kjøle- og fryseromsmiljøer. 
Pirlock® oppfyller de strengeste krav til brannsikkerhet, 
reduserer monteringstiden og tilbyr den beste brannsik-
kerheten.

Standard funksjoner
• Alltid presist produserte paneler til alle formål
• Elementtykkelse 80, 100 eller 150 mm
• Elementhøyder fra 300  - 6000 mm
• Elementbredder fra 300  - 1200 mm
• Eksenterlåser benyttes mot vegger, gulv og tak
• Valg av elementoverflate: polyester (fargekode 

RR110), PVDF (polyvinylidenfluoride hvit RR20),  
rustfritt stål (matt eller børstet)

PIR isolasjonsmateriale
Polyisocyanurat, PIR er relativt til PUR, kjent som 
Polyuretan. PIR-skum består av de samme komponentene 
som PUR-skum, polyol, isocyanat og drivgass. PIR har en 
større mengde isocyanat sammenlignet med PUR. 
PIR-skum utvikler en karbonskorpe ved flammekontakt 
og utvikler færre giftige gasser ved brann.

Forklaring av brannklassifiseringen
F. eks Antennbartest: Klasse E og F E = flamme som er 
mindre eller lik 150 mm. F er større enn 150 mm

SBI test: Brannklasser for konstruksjonsmaterialer inne-
holdende polyuretan isolasjon er B, C og D.
Røykutvikling er klassene s1,s2 og s3. Dråpeklassene er 
d0 og d2.

Klassifiseringsparametrene for varmeproduksjon er 
FIGRA (fire growing rate) og THR (total heat release).
 
Klassifiseringsparametrene for røykproduksjon er 
SMOGRA (Smoke Growing Rate) og TSP (Total Smoke 
production).

Den flammende dråpemengden indikerer antall flam-
mende dråper og partikler under branntesten. Normalt 
produserer ikke polyuretan noen av disse så resultatet 
er d0.
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PIRLOCK®
PIR isolerte paneler med cam locks

Porkka PIRLOCK® sandwich elementer
PIR er et utmerket isolasjonsmateriale på grunn av  
fremragende isolerende egenskaper, lave vekt, styrke og 
motstand mot mugg og fuktighet.
Elementene monteres sammen ved hjelp av eksenterlåser 
(cam locks). Når elementene er låst sammen, danner 
fjær og not en sterk strukturell konstruksjon med helt 
tette skjøter. Materialet er resirkulerbart  og miljøvenn-
lig.

Cam locks reduserer monteringskostnadene
Porkka PIRLOCK® elementer er designet og produsert 
slik at de danner en fullstendig tett søm mellom ele-
mentene. Man behøver ikke å benytte andre verktøy 
eller skumme skjøtene. Alle elementene har eksenterlåser 
som enkelt og rask låser vegger, tak og gulv sammen. 
Rommene kan monteres med færre mennesker i løpet 
av timer istedenfor dager.

Porkka PIRLOOCK® egenskaper
Når Porkka PIRLOCK elementer kommer i kontakt med 
åpen flamme, danner det seg et lag av karbon som hin-
drer flammen i å spre seg videre inn i isolasjonen. Dette 
reduserer vesentlig avgivelsen av giftige gasser.

Porkka PIRLOCK® teknologien forbedrer brannsikkerheten. 
Særlig i miljøer med høy personaltetthet slik som skoler, 
sykehus, fabrikker og fritidsfasiliteter. 

PIRLOCK® løser utfordringene lovgivningen medfører 
vedrørende brannsikkerhet. 

Designer kjølerommet til deg
Panelteknologi er en av hovedspesialitetene til Porkka 
sin fabrikk i Ylöjärvi Finland. Fabrikken sender over 1200 
paneler i uken til ulike kunder. Vi produserer romtegninger 
og dokumentasjon til både produksjonen og kunden.

PIR isolerte skyvedører
Vi kan tilby et bredt spekter av Porkkas nye SD7 skyve-
dørsserie produsert med PIR isolasjon.
Besøk vår hjemmeside www.colia.no, 
epost: post@colia.no eller ta kontakt på 66 98 77 77 for 
mer informasjon.
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Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy 
kvalitet og yte god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet 
av Porkka Finland`s totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert 
inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente 
merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal 
vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en 
del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og 
sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør 
alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


