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Briiso facadesystem
Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl  
til energirenovering og nybyggeri.

Udviklet i samarbejde med egernsund tegl®

Visualisering: Kæ
rsgaard &

 Andersen A/S

Briiso ApS
Stejlhøj 24 . DK-4400 Kalundborg 
Tlf. 5956 3456 . info@briiso.dk . www.briiso.dk



2   i  BriiSo fAcADeSySTem   

Visualisering: Kæ
rsgaard &

 Andersen A/S

Bæredygtighed er en naturlig del af vores arbejde med byggeri. Jeg synes, at et væsentligt parameter er 
materialernes kvaliteter i forhold til æstetisk holdbarhed, levetid og ikke mindst drift – her har tegl nogle 
åbenlyse styrker. tegl er en vigtig del af vores kulturarv og byggede miljø, samtidig kan det udvikles og 
bruges på nye innovative måder, uden det går ud over materialets grundlæggende egenskaber – det er ægte 
bæredygtighed!

Nils Pagh Andreasen, arkitekt mAA, partner og art director, Kærsgaard & Andersen A/S
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Hvad er Briiso?
Briiso er et bæredygtigt, dansk facadesystem, der består af dansk producerede enkeltkomponenter i form af  
blandt andet Pir-isolering og teglskaller. 
Pir-isolering er en relativ ny medspiller i den danske byggebranche og er kendetegnet ved en meget høj 
isoleringsevne (Lambdaklasse 24,8). Pir-isolering har en høj brandmodstandsevne samt en høj trykstyrke. 
 
Eksempel på energirenovering af eksisterende ydermur med Briiso:

EksEmplEr på udførElsE af udvEndigE vægovErfladEr

Bygninger med én etage:

anvendelseskategori 1-6: Beklædningklasse K, 10 d-s2,d2 (klasse 2 beklædning) eller ydervæg med  
udvendig overflade klasse d-s2,d2.

Højde til gulv i øverste etage højst 5,1 m over terræn:

anvendelseskategori 1-6:    Beklædning klasse K, 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).

Beklædning klasse K, 10d-s2,d2 (klasse 2 beklædning) eller ydevæg med udven-
dig overflade klasse d-s2,d2, hvis bygningen er udført med automatisk sprinkler-
anlæg.

Højde til gulv i øverste etage højst 22 m over terræn:

anvendelseskategori 1-6: Beklædning klasse K, 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).

mindre partier med et samlet areal på omkring 20 % af ydervæggens areal
kan udføres som beklædning klasse K, 10 d-s2,d2 (klasse 2 beklædning)  
eller som ydervæg med udvendig overflade klasse d-s2,d2. Partierne placeres, 
så risikoen for brandspredning fra en brandmæssig enhed til en anden enhed 
minimeres.

Højde til gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn:

anvendelseskategori 1-6:    Beklædning klasse K, 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).

Briiso pir-isolering: 
er lavet af lukkede celler
er vandafvisende
er meget trykfast
er meget trækfast
er et let materiale
er let at bearbejde og tilskære

skema: Briiso er brandgodkendt hos dansk Brand institut dBi i klasse K1 10 B-s1-d0. skemaet forklarer, at Briiso 
er anvendeligt overalt i byggeriet, blot den bagvedliggende flade er ubrændbar, klassificeret k1 10.

Briiso teglskaller (28 mm) 
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Visualisering: Kæ
rsgaard &

 Andersen A/S
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U- og LamBdaværdier

Hvorfor væLge Briiso?
du skal vælge Briiso, hvis du vil have:

et bæredygtigt produkt.

en stort set vedligeholdelsesfri facade.

arkitektonisk frihed til at kombinere murstenstyper og -formater.

Hurtig og nem montering.

ergonomisk venlige og lette produkter.

smalle murkonstruktioner.

Tænk smart, rationelt og miljøvenligt med Briiso:

Briiso bruger kun 1/4 ler i forhold til produceringen af en almindelig standardmursten.

Briiso bruger kun 1/3 mørtel til fastgørelse af murstensskallerne, i forhold til et almindeligt standard murstensbyggeri.

selv transporten er mere rationel.

vi kan transportere 4 gange så mange m2 murstensfacade, i forhold til almindelige standard murstensfacader.

istedet for 3 læs isolering til et byggeri, kan vi nøjes med 2 læs.

På den måde sparer vi på ressourcerne samt mindsker co2-udslippet (sammenlignet med et traditionelt, dansk  
standard murstensbyggeri).

www.briiso.dk

(alle tal er cirkatal) TradiTionEl løsning Briiso løsning
Traditionel isolering  
lambda 37

Traditionel mur 
afsluttet med 
mursten

pir-isolering  
lambda 24,8

murtykkelse  
med Briiso

u-værdi mm mm mm mm

1,48 25 133 17 47

0,74 50 158 34 64

0,46 80 188 54 84

0,37 100 208 67 97

0,25 150 258 101 131

0,19 200 308 134 164

0,16 235 343 158 188

Br-10 0,15 250 358 168 198

Br-15 0,12 300 408 201 231

0,11 335 443 225 255

0,10 360 468 241 271

Br-20 /Passiv  0,09 400 508 268 298
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faKta
skal fastgøres op ad K1-10 godkendt flade.
Kan fastgøres på betonflader.
Kan fastgøres på murstensflader.
Kan fastgøres på pudsede overflader.
Brandgodkendt i klasse K1 10 B-s1-d0.
trykstyrke 270 Kpa.
trækstyrke 300 Kpa.
vægt pr m2 teglskaller: 44 kg.
vægt pr m2 klæbemidler: 20 kg.
vægt pr 10 cm/m2 isolering: ca. 4 kg. 
Lambdaværdi 24,8.
isolering i tykkelse efter ønske op til 198 mm.
teglskaller på 28 mm.
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energirenovering
murstensbyggeri fra 1950erne.
vi ønsker at isolere op til bygningsreglementet 2010/U-værdi 0,15 for ydervægge.
vi ønsker at isolere udvendigt, og vi ønsker at bibeholde murstensfacaden.
inder- og ydermuren er af mursten, der er 75 mm hulrum, som er hulmursisoleret.
Hulrummet er blevet hulmursisoleret, så vi mangler at isolere med 170 mm klasse 0,37 isolering.

ved traditionel løsning vil ydervæggen blive ca. 280 mm tykkere.
(med mineraluld i klasse 37 og standardmursten)

med Briiso-løsningen vil ydervæggen blive  ca. 143 mm tykkere.
(skyldes kombinationen af Pir-isoleringen og dens lave lambdaværdi samt murstensskallens tykkelse på kun 28 mm.)

ved at vælge Briiso får boligen slankere ydervægge.

Nybyggeri
murstensbyggeri på 8 x 15 m = 120 m2 udvendigt (brutto).
vi tager udgangspunkt i bygningsreglement 2015 U-værdi 0,12 for ydervægge.
Bygherre ønsker at have et såkaldt fuldmuret hus (ydervæg og indervæg i mursten).

Tykkelse på ydervæggen:
traditionel byggestil: ca. 408 mm
Briiso byggestil: ca. 231 mm

netto m2 til rådighed i boligen:
traditionel byggestil: ca. 101 m2

Briiso byggestil: ca. 109 m2

ved at vælge Briiso får man ca. 8 m2 ekstra nettoareal.

Passivhusbyggeri
murstensbyggeri på 8 x 15 m = 120 m2 udvendigt (brutto).
vi tager udgangspunkt i bygningsreglement 2020 U-værdi 0,09 for ydervægge.
Bygherre ønsker at have et såkaldt fuldmuret hus (ydervæg og indervæg i mursten).

Tykkelse på ydervæggen:
traditionel byggestil:  ca. 508 mm
Briiso byggestil:  ca. 298 mm

netto m2 til rådighed i boligen:
traditionel byggestil:  ca. 97,6 m2

Briiso byggestil:  ca. 106,6 m2

ved at vælge Briiso får man ca. 9 m2 ekstra nettoareal.

Briiso cases
www.briiso.dk
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2.7.03 royal cloud2.4.36 Bison coal2.4.30 Bison

2.1.15 gul 2.1.32 gul sandfarvet coal2.1.11 sahara

2.1.31 gul sandfarvet
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tegLsKaLLer fra egerNsUNd tegL®
Briiso arbejder sammen med murstensproducenten egernsund tegl, der har et bredt sortiment inden for  
teglskaller. et sortiment, der spænder fra blødstrøgne til håndstrøgne, fra lyse til mørke. Briiso er klar til at 
rådgive dig omkring farver, formater og priser. se mere på www.egernsund-tegl.dk/produkter.

2.4.13 vulcano 2.4.11 strato coal2.4.04 mørk rosé coal
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Briiso er et bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl  
til energirenovering og nybyggeri.

vi er klar til at rådgive dig på:  
tlf. 5956 3456 eller info@briiso.dk.
 

Briiso ApS
Stejlhøj 24 . DK-4400 Kalundborg 
Tlf. 5956 3456 . info@briiso.dk . www.briiso.dk


