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ETA-Danmark A/S Telefon: +45 72 24 59 00 E-mail: eta@etadanmark.dk 
Göteborg Plads 1 Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk 
DK-2150 Nordhavn 
 

 
MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
BS-inspektionslem 30 og 60.  

 

Betegnelse: 

TS Inspektionslem type BS-30 
og BS-60 

 
GODKENDELSESINDEHAVER: 
TS Inspekt-Luckor AB 
Hudenevägen 23A 
Box 111 
S-524 22 Herrljunga 
Telefon +46 513 219 80 
E-mail info@tsinspektluckor.se 
Internet www.tsinspektluckor.se 
 
MÆRKNING: 
Færdige inspektionslemme skal være 
mærket med producentens navn (TS 
Inspekt-Luckor AB), den brandtekniske 
klassifikation (BS-30 henholdsvis BS-60) og 
med MK-godkendelsens nummer (MK 
6.10/1276). 
 
BEMÆRKNINGER: 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2018-09-06 
– udløbsdato 2020-10-01 

 
BESKRIVELSE: 
TS inspektionslem type BS-30 og BS-60 består af en rektangulær 
indbygningsramme af 01,25 mm forzinket stålplade og en hængslet låge af 0,7 
mm forzinket og lakeret stålplade, som på den indvendige side er forsynet med 
en isolering af Thermaxskive type RS350 med en densitet på ca. 350 kg/m3. 
Thermaxskiven fastholdes ved at frontlågen presses ind i spor på to sider af 
Thermaxskiven. Isoleringen har en tykkelse på 40 mm i type BS-30 og 50 mm i 
type BS-60, og en maksimal størrelse på 600 x 600 mm. Lågen er forsynet med 
en vridelås med kærv. 
 
Lemmene leveres med monteringsbeslag passende til pladetykkelser svarende 
til fra 1 lag til 4 lag 13 mm gipskartonplader. 
 
Inspektionslemmenes opbygning fremgår i øvrigt af tegningsmateriale af  
2017-10-04 fra TS Inspect-Luckor AB. 
 
TS inspektionslem BS-30 opfylder klassifikationskravene i DS 1052.1 til en 
brandsikker, ikke bærende og adskillende BS-bygningsdel 30. 
 
TS inspektionslem BS-60 opfylder klassifikationskravene i DS 1052.1 til en 
brandsikker, ikke bærende og adskillende BS-bygningsdel 60. 
 
Inspektionslemmenes overflader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til 
klasse 1 beklædninger. 
 
GODKENDELSE: 
TS inspektionslem BS-30 og BS-60 godkendes anvendt i vægge af gipskarton-
plader på stålskelet på steder, hvor der ifølge byggelovningen stilles krav om en 
brandteknisk klassifikation, der ikke overstiger den klassifikation, som er nævnt 
for den enkelte type inspektionslem i godkendelsens BESKRIVELSE. 
 
Godkendelsen meddeles på betingelse af, at monteringen sker i nøje overens-
stemmelse med TS Inpekt-Luckor AB’s anvisninger, som findes påtrykt hver 
enkelt emballage. 
 
KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. at lemmene fremstilles i overensstemmelse med godkendelsens 

BESKRIVELSE 
  

2. at mærkning i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING kan 

finde sted. 

 

 

 


