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Prøvningsrapport 
 
Rekvirent   D.S. Striben ApS, Stevnsvej 57 A, 4660 St. Heddinge 
 
Rapport nr.   990620 
 
Prøvemateriale  Grundingsolie 
 
Prøvningsrapport  1. Opgave    Side 2 
  2. Prøvemateriale  Side 2 
  3. Gennemførelse af prøvning Side 2 
  4. Prøvningsresultater  Side 3 
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Resultatet er kun gældende for det prøvede materiale. 
 
Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentligt tilgænge-
lig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. 
 
Prøvematerialet vil blive destrueret efter 6 måneder, hvis ikke andet er aftalt skrift-
ligt. 
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1. Opgave 
 
Bestemmelse af formaldehydafgivelsen af Grundingsolie ved klimakammermeto-
den. 
 
2. Prøvemateriale 
 
1 liter Grundingsolie. Ifølge deklarationen indeholder grundingsolien: Rå koldpres-
set linolie, specialolier og fungicid, Preventol A9. 
 
Olien er udtaget af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut 1999.06.14 em-
balleret i originalemballage. 
 
Efter aftale med rekvirenten er olien påført glasplader. Olien er påført en gang med 
pensel. Efter 7 timers henstand er de olierede glasplader anbragt i klimakammer. 
 
Olien er påført 1999.07.06, og der er i alt påført 23 g/m² olie. 
 
3. Gennemførelse af prøvning 
 
Prøvningen er udført i 225 l klimakammer i henhold til ENV 717-1, Part 1: Formal-
dehyde Emission by the Chamber Method.  
 
Klimakammerbetingelser: 
 
Temperatur:  23ºC±0,5°C 
Fugtighed:  45% RF±3% RF 
Luftskifte:  1 gang i timen 
Lufthastighed: 0,1-0,3 m/s 
Materialebelastning: 1 m²/m³ 
 
Formaldehydkoncentrationen i klimakammeret er løbende registreret ved semi-
kvantitativ analyse (Bilag 2) og ved afsluttende manuel analyse, hvor luft ledes 
igennem destilleret vand, og formaldehydkoncentrationen bestemmes fluoremetrisk 
ved acetylacetonemetoden. ( Bilag 1). 
 
Prøvningen er startet 1999.07.06 og er afsluttet 1996.08.04 
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4. Prøvningsresultater 
 
Tabel 1: Formaldehydkoncentration i klimakammer, og formaldehydkoncentra-

tion omregnet til koncentration i standardrum ved ½ luftskifte i timen, 
ved maling af træværk. 

 
 Formaldehydkoncen-

tration i klimakammer 
i mg/m³  

Formaldehydkoncen-
tration i standardrum 

ved belastning med 
træværk 

Ca. 2 timer efter påføring <0,01 <0,01 
Ca. 9 timer efter påføring <0,01 <0,01 
Ca. 24 timer efter påføring <0,01 <0,01 
3 døgn efter påføring <0,01 <0,01 
7 døgn efter påføring <0,01 <0,01 
10 døgn efter påføring <0,01 <0,01 
15 døgn efter påføring <0,01 <0,01 
20 døgn efter påføring <0,01 <0,01 
29 døgn efter påføring <0,01 <0,01 
 
Under de givne prøvningsbetinge lser, er emissionsraten i mg/m²h den samme som 
den målte koncentration i klimakammer. 
 
Træværk udgør 4 m² i standardrummet, svarende til 0,23 m²/m³. 
 
5. Kommentarer 
 
Der kan ikke på noget tidspunkt af klimakammereksponeringen registreres nogen 
formaldehydafgivelse. Olien var delvist hærdet ved prøvningens afslutning. 
 
Det kan oplyses, at Bygningsreglement 1995 foreskriver, at formaldehydkoncentra-
tionen i rumluften ikke overstiger 0,15 mg/m³. 
 
Olien blev påført glasplader for, at resultatet kan sammenholdes med tidligere un-
dersøgelser. Ved en mere praksisnær prøvning ville træ være egnet som underlag.  
 
Med venlig hilsen 
Træteknik 
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