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Sammanfattning
Plast i havet är ett stort och växande problem i världen, både för naturen och djurliv.
Inom detta projekt har vi undersökt vilka möjligheter vår unika process för bearbetning
av denna marina plast kan skapa inom byggnads- och inredningsbranschen. Vår metod
ger oss möjlighet att bevara ett uttryck och historia i det tillverkade materialet vilket vi
anser bidrar till intressant design, ett högre värde och ett sätt att upplysa kunder om
problemet med plast i havet.
Inom projektet har vi utvecklat denna teknik och lyckats ta fram prototyper av både
inredningsobjekt såsom bord, ljusstakar, brickor och lampor. Vi har även fokuserat
på utveckling av ett skivmaterial med tänkt användningsområde inom bland annat.
fasadbeklädnad eller som en front till receptions- eller bardiskar. Detta skivmaterial
har vi även utfört en del tester och analyser på, både själva och genom RISE. De tester
som utförts är bland annat brandtester, kemisk screening, mekaniska egenskaper samt
åldringstest både i labb och verklig miljö i form av en fältstation.
Inom projektet har vi även fokuserat på en marknads- och kundundersökning samt tagit
hjälp av en marknadsföringskonsult för att få en bättre kunskap om hur vi bäst når ut
med vårt budskap till en tänkt marknad. Inom projektet har även en del workshops och
coachning inom affärsutveckling utförts samt att vi har undersökt möjligheten att skala
upp produktionen av våra tänkta produkter med hjälp av samarbetspartners.
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Mål & Uppfyllelse
Målet med projektet var att utveckla produktprototyper av svårsorterad plast
från hav och stränder samt att genomföra test och analys av materialegenskaper,
marknadspotential och uppskalningsmöjligheter. Detta för att skapa en ökad
förståelse och kunskap kring om marint avfall kan återanvändas inom byggnads- och
inredningsbranschen.
Vi har inom projektet utvecklat både tekniken, formverktyg, bearbetningsmetoder,
kringutrustning och kunskap som har visat sig behövas för att uppnå målet med att
utveckla produktprototyper tillverkade av 100% plast från havet. Vi har fokuserat på
både design, produktion och bearbetning av prototyperna för att uppnå ett resultat
som vi anser uppfylla detta mål i form av färdiga prototyper av olika produkter.
Tester och analyser av det framtagna materialet har utförts för att ta fram
materialegenskaper för att få en bättre förståelse för inom vilka områden och
applikationer materialet kan tänkas användas. Dessa tester och analyser har gett
oss goda kunskaper för möjligheter men även begränsningar för framtida produkter
tillverkade med vår teknik och hur ett vidare arbete kan läggas upp.
Våra marknadsundersökningar och arbete med varumärket har lett till att vi hittat
återförsäljare till några av våra produkter och försäljning via dessa har påbörjats.
Arbetet med att hitta samarbetspartners för uppskalning har varit den mest
utmanande aktiviteten då det visar sig att få jobbar med vår teknik vilket leder till att
en egen produktionslina kan behövas för att kunna skala upp processen. Arbetet med
uppskalningen är en del av projektet som vi ser skulle behöva mer utveckling för att
kunna komma framåt om en större produktionskapacitet önskas.
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Process
INLEDNING
Projektet var upplagt i olika arbetspaket för att uppnå de utsatta målen. Totalt fyra
arbetspaket - marknadsanalys, prototyputveckling, materialutveckling samt analys
av uppskalning och produktion. Framtagning av prototyper gjordes i samarbete med
Sotenäs kommuns Testbädd för Marint Avfall där lokal och en del utrustning fanns.
Design, tillverkning, och bearbetning utfärdades i en iterativ process. Prototyper
skickades till RISE för analys av bland annat brand, kemikalier och mekaniska
egenskaper för att bedöma lämpligt användningsområde. Varumärkesarbetet utfördes
i samverkan med en konsult och marknadsundersökningen samt undersökning av
uppskalning genomfördes i form av intervjuer och studiebesök.

1. MARKNADSANALYS
KUNDANALYS
Under projekttiden har vi varit i kontakt med många olika företag och återförsäljare för
att kunna analysera marknaden och behovet för våra produkter. Kontakt med allt från
restauranger, hotell och bryggerier till större tillverkningsföretag och designbyråer
har ingått i denna analys. Oftast gjordes dessa i form av intervjuer, främst i form av
digitala möten, telefonsamtal eller via fysiska studiebesök, bland annat hos en mängd
utställare, gallerier och butiker i Stockholm och Göteborg. Detta arbete har lett till
flera intressanta diskussioner kring tillverkning och möjlighet att producera specifika
produkter åt företag och lokaler.
VARUMÄRKE & HEMSIDA
Tillsammans med en extern konsult, Koalla, har en ny hemsida och grafisk profilering
till Out of Ocean tagits fram samt ett nytt varumärke för företaget baserad på våra
värderingar och vårt tänkta kundsegment.
UTSTÄLLNINGAR
Under projekttiden har vi fått flera förfrågningar om att vara med i olika utställningar.
Stockholm Design Fair och United Nations ‘Alliance to end Plastic Waste’ är två
internationella utställningar som vi fick förfrågan att medverka i men som tyvärr
blev inställda på grund av Covid-19. Förhoppningsvis kommer fler tillfällen att
medverka i dessa miljöer framöver. En utställning som blev av och som visas fram till
Januari 2022 är Ekocentrums utställning ‘Plast i havet’ där vi visar upp två av våra
inredningsprodukter - brickan och ljusstaken. Under 2022 kommer även våra produkter
troligen att visas upp i en film som tas fram till världsutställningen i Dubai som visar
på användningsområden för plast från havet och hur de kan ses som en resurs i
omställningen till en cirkulär ekonomi istället för ett problem.
FÖRELÄSNINGAR
Förutom att medverka i olika nätverksevent har vi även hållit i föreläsningar under
projektets gång, bland annat för HDK - Högskolan för design och konst i Göteborg,
Chalmers Arkitektur, Västsvenska Kemi-och materialklustret samt Ekocentrum.
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Grafisk design och ny hemsida

Grafisk profil och visitkort

Utställning på Ekocentrum i Göteborg
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Process
2. PROTOTYPUTVECKLING
FASADSKIVOR
Under projektet har vi utvecklat skivmaterial av två olika ‘ingredienser’ - uttjänta gröna
fiskenät och gamla fiskebackar som samlat in genom lokala strandstädningar. För båda
skivorna använder vi oss av enbart dessa ingredienser och inga extra tillsatser - 100%
plast från havet.
Tillverkning
För att kunna producera och analysera möjligheten att skapa större skivor så designade
vi och beställde nya formverktyg för att kunna gjuta plasten i. Flera olika former
beställdes och sedan utvärderades dessa via fysiska tester. Metoden för att ta fram
våra skivor förfinades genom att testa olika former, släppmedel, gjutningsmetoder
m.m. i en iterativ process fram tills att vi kom fram till ett resultat vi var nöjda med. En
utmaning vi hade var att få ut jämna resultat som kunde reproduceras. Detta var delvis
på grund av input av material som i början kunde variera men som vi sedan såg till att
sortera mer noggrant. Vi hade även utmaningar i att skivorna böjde sig på grund av
egenskaperna i plasterna vilket vi under projekttiden utvärderade och lyckades hitta
lösningar på.
Bearbetning
Materialet som tagits fram har visat sig vara möjlig att bearbeta på många sätt som
liknar träbearbetning. Sågning, borrning, slipning och så vidare kan göras på likande
sätt som en spån- eller plywoodskiva. Även laserskärning har testats med ett relativt
bra resultat när skivor i ca 4 mm har använts. Bearbetningen gjordes först av en konsult
i en extern verkstad men efter vi såg att det fungerade bra så köptes de verktyg in för
att vi skulle kunna göra det själva för att hålla nere kostnaderna och utföra testerna
själva.
System och montering
Vi vill med vårt fasadmaterial även på större skala behålla en koppling till havet och den
marina miljön. Därför är systemet och fasadprototyperna utformade på så sätt att de
påminner om vågor och fiskens fjäll. Varje skiva sågades ut och bearbetades för hand
innan montering. Detta är något som skulle kunna effektiviseras vid en uppskalning av
produktionen.
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Uttjänta, kasserade fiskenät

Kvarnade fiskenät

Ugn och press

Utsågning av fasadfjäll
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Process
INREDNINGSOBJEKT
Vi har under projektet utvecklat prototyper av ett antal olika inredningsobjekt för
att se på olika möjligheter för det marina skärpet. De objekt som utvecklades under
projekttiden är bord, ljusstakar, serveringsbrickor samt lampor.
Tillverkning
En del av utvecklingen av olika inredningsobjekt har varit att ta fram olika formar och
verktyg för att tillverka dessa. Vi har utgått från vår metod för tillverkning och sedan
tagit fram en form för tillverkning av en serveringsbricka samt flera olika former
för tillverkning av skivmaterial direkt i olika former (cirkulärt, olika stora kvadrater
mm). De senare visade sig fungera sämre än väntat och en efterbearbetning för att
forma skivorna har visat sig vara en mer lämplig metod för att uppnå bra resultat.
Vi utvecklade även en teknik för att kunna tillverka ljusstakar av gamla fiskerep som
endast delvis transformeras och behåller en tydlig koppling till dess ursprung.
Bearbetning
Vi har testat och experimenterat med flera olika tekniker för att skapa släta och fina
ytor på bordsskivorna och serveringsbrickorna. Det visade sig att plasttyperna som vi
huvudsakligen använder oss av var svåra att få fäste på med exempelvis lack, polering
och vax. Då vi i utgångspunkt helst vill hålla produkterna så ‘rena’ som möjligt, fria från
extra tillsatser, så har vi även experimenterat med att slipa och hyvla skivmaterialet för
att uppnå en fin yta. Bäst resultat har vi fått genom en slipning av ytan med gradvis
finare slippapper och slutligen polering. Vi har även testat att tillsätta ett tunt lager bioresin som ger en högblank och fin finish. Även limning har visat sig besvärlig på dessa
plasttyper men ett special tvåkomponentslim som beställdes visade sig fungera bra
även om vi föredrar att använda skruvar eller liknande för att kunna demontera delar för
enklare återvinning i framtiden.
System och montering
Utgångspunkten var att hålla produkterna så rena som möjligt från andra material än
100% marin plast och när vi behöver ytterligare delar försöker vi använda återvunna
och hållbara val där det går. Utöver detta har vi tänkt på att designa för att demontera
produkterna så att de enskilda delarna kan återvinnas efter produktens livslängd.
Bordet till exempel, har vi tillverkat av olika delar som kommer från kasserade trålar
samt en inre stålkonstruktion tillverkat av återvunnen stål. Alla dessa delar är
designade så att de enkelt kan tas i sär för återvinning.
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Fiskebackar och annan plast insamlad från stränder i Sotenäs

Påbörjad design av bordsskiva av strandplast

Test av manuell pressning av bordsskiva

Test av olika ytbehandlingar för en bra finish
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Rep från gamla fiskenät och spöknät

Rep kvarnade i första steget av kvarnen

Form framtagen för pressning av serveringsbricka

Pressning på gång
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Process
3. MATERIALANALYS
Labanalyser
För att skivmaterialet skulle kunna användas som fasadmaterial krävdes en djupare
förståelse för materialet och dess egenskaper. Därför har vi utfört en mängd olika
tester och analyser hos statliga forskningsinstitutet RISE och deras plastlaboratorie i
Mölndal. De tester som utförts har både testats på skivmaterialet av fiskenät och det
av fiskebackar. Tester som utförts är GC-MS screening, XRF röntgen, draghållfasthet,
UV-exponering, värmeåldring samt brandtest. Dessa tester ger oss en förståelse både
om skivorna innehåller några reglerade eller farliga ämnen, vilka mekaniska egenskaper
skivorna har, hur materialet åldras över tid samt hur materialet hade klarat av de hårda
brandkrav som ställs på fasader och byggnadsmaterial. Testerna har gjorts både
före och efter åldring för att få en förståelse för hur tid och yttre påverkan förändrar
materialet.
Fältstation
För att kunna se hur materialet åldras i en verklig miljö sättes även en fältstation upp
som dokumenterades under projekttiden. Den valda placeringen av fältstationen
ligger i Kungshamn på en mycket utsatt plats som utsätts för hårda väderförhållanden
med mycket blåst, regn och sol. Mindre prover av skivmaterialet sattes upp på en
konstruktion och placerades sedan med en sida mot varje väderstreck. Under projektet
har fältstationen kontrollerats regelbundet. Utöver denna fältstation placerades även
flera mindre prover av skivmaterialen inomhus i ett fönster mot söder och öster för
att se hur den påverkas i en varmare, invändig miljö. För att kunna jämföra åldringen
av plattorna lades även ‘nollplattor’, dvs samma mindre prover av skivmaterial, i en
skyddad, mörk låda inomhus.

4. ANALYS, UPPSKALNING OCH PRODUKTION
För att kunna skala upp produktionen av både inredningsprodukter samt skivor som
används inom arkitektur och design (fasadskivor samt inredningsskivor) behövdes en
analys på vad som behövs för att nå dit.
En omvärldsanalys utfördes för att se om det finns produktionslinor här i Sverige som
skulle kunna ta på sig uppdraget att tillverka produkterna åt Out of Ocean. Det finns en
stark vilja att hålla produktionen inom Sverige, främst av miljömässiga skäl men även då
det stärker hela berättelsen kopplat till produkterna.
Mycket nätverkande gjordes i form av digitala träffar samt intervjuer med olika företag
för att se om ett passande företag finns i Sverige. Kontakt med nyckelpersoner
på IKEM samt Västsvenska Material- och Kemiklustret gav ledtrådar till möjliga
samarbetspartners. Även Miljöbron kontaktades och ledde till ett samarbete med en
student som utförde ytterliggare ett analysarbete riktat mer utomlands för att se vad
det finns för möjligheter där.
Studiebesök på en möjlig fabrik, Formplast i Skåne, visade bäst potential att kunna
producera våra skivor.
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Provstavar utfrästa av skiva av strandplast.
Före och efter UV-exponeringstest (x är exponerade)

Fasadprototyp i verklig åldring inomhus mot öst

Fältstation under uppbyggnad

Fältstation utsatt på en hög, mycket utsatt plats under ca 9 månader
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Resultat
FASADSKIVOR
Uttryck och arkitektoniska kvalitéer
De undersökningar som gjorts har utförts på två olika skivmaterial, de gjorda av
uttjänta, gröna fiskenät och de gjorda av strandstädade fiskebackar. De skivor som är
tillverkade av fiskenät håller en jämn kvalité och reslutatet har visat sig bli likvärdigt i
de olika batcherna. Detta innebär att en större produktion med liknande kvalité troligen
hade kunnat tillverkas i större skala. Skivorna som tillverkas har två sidor där ena sidan
är mycket slät och den andra är mer skrovlig och har ett djupare uttryck. Båda sidor går
att använda ‘utåt’ men vi föredrar den skrovliga sidan utåt då den har en mer intressant
yta. För skivmaterialet som är tillverkat av fiskebackar är kvaliten även här relativt jämn,
men variationerna är lite större beroende på att input av material varierar mer vilket
innebär att detta material ämnar sig bättre för användningsområden med lite lägre krav
på hållfasthet och påverkan av yttre faktorer, exempelvis i interiöra miljöer.
De skivmaterial som tillverkas av fiskebackar har en större visuell koppling till sin historia
och sitt tidigare liv genom att färger, tång, smuts, logotyper mm. kan synas i materialets
detaljer beroende på hur vi komponerar dem. De skivor av fiskenät har en något mindre
stark visuell koppling till sitt ursprung även om den gröna färgen och fibrer från näten är
framträdande i materialet.
Analys och användningsområden
Resultaten från prototyperna visar på goda möjligheter att använda dessa skivmaterial
inom främst inredning, fasader och design i mindre omfattning. De analyser och tester
som gjorts visar på att materialet håller en god kvalité och hållbarhet men har svårare
att uppfylla de höga brandkrav som ställs på utvändiga fasadmaterial utan att tillsätta
exempelvis flamskyddsmedel eller ytterligare ytbehandlingar. För att klara högre
brandkrav krävs ytterligare studier för att undersöka dessa möjligheter. Detta innebär
att materialet som tagits fram kan användas inom inredning och interiöra miljöer i
mindre omfattning så som receptionsdiskar, mindre partier på väggar, bord och möbler
men även utvändigt på mindre byggnader utan höga brandkrav så som fritidshus,
mindre entrépartier eller delar av fasader, t.ex. på entréplan. Vid alla tillfällen bör
detta göras i samråd med en brandkonsult för att säkerställa en säker och ansvarsfull
användning. De skivor som sattes ut på fältstationen analyserades efter ett år på utsatt
plats och det visade sig att materialet håller god kvalitet och har påverkats minimalt av
vädret.
Produktion och uppskalning
Vi anser att det finns goda möjligheter för att skala upp produktionen för detta
material. De marknadsundersökningar som gjorts visar att det finns ett intresse både
hos byggare och arkitekter att använda sig av alternativa, hållbara fasadmaterial som
även innehåller en stark ‘story’. Den produktion vi använt oss av vid framställande av
prototyperna är närmare ett hantverk än en storskalig produktion och om en större
beställning skulle kunna vara möjligt behöver antingen en effektivare produktionslina
upprättas alternativt ett samarbete knytas med en aktör som skulle kunna utföra denna
produktion åt oss för att hitta en rimlig ekonomisk modell. Det har dock visat sig svårt
att hitta en lokal eller även nationell aktör för detta. Även om den metod och teknik vi
använder oss av är relativt simpel så finns det endast ett fåtal aktörer som tillämpar
denna teknik i Sverige vad vi hittat, åtminstone inom plasttillverkningsindustrin och ett
samarbetsavtal med dessa har tyvärr ej kunnat upprättas under projekttiden.
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Fasadprototyp av fiskenät

Uppbyggd väggelement som visar på möjlig system och montering

Fasadprototyp tillverkad av strandstädade fiskebackar
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Resultat
INREDNINGSOBJEKT
Under projektet har fyra olika prototyper av inredningsobjekt tagits fram; ett bord, en
serveringsbricka, en ljusstake och en lampa. Vi ville ta fram olika exempel på möjligheter
för att omforma den svårsorterade marina plasten, där plasten och dess historia
hamnar i fokus samtidigt som produkten är användbar och har ett högt värde. Plastens
ursprung har varit en central del och något vi gärna vill framträda i dessa produkter,
där smuts, tång, logotyper och fossiler av rep och nät blir en naturlig del av uttrycket
i produkterna. Därför har vi experimenterat mycket med temperaturer och tider vid
smältning för att både få en fungerande produkt men där all plast inte helt smälter ut
vilket vi anser ger en mer intressant gestaltningsvärde.
Cirkulär livscykel
Vi har eftersträvat att utveckla produkter som är anpassade för en cirkulär livscykel.
Därför har vi försökt minimera tillsatser, ytbehandlingar och skapat produkter som kan
demonteras och plocka i sär, något som i vissa fall visat sig vara en utmaning och inte
allt den enklaste lösningen. Det innebär att den dagen när produktens liv tar slut, då
delarna antingen kan återanvändas till en ny produkt eller återvinnas.
Uttryck och arkitektoniska kvaliteter
De olika produkterna har olika uttryck men en sak är densamma för samtliga kopplingen till ursprunget av materialet och att framhäva detta i gestaltningen. I
brickorna till exempel kan vissa rep fortfarande synas i färdiga brickan vilket antyder
på den tidigare historia av materialet. Utöver detta har vi valt att ha en design där vi
låter plasten flyta ut över kanterna och skapa en ojämn kant som vi kopplar till vågor
och havet. I vår design för ljusstaken har vi valt att använda en annan metod för att
omvandla plasten där vi inte använder tryck, här blir repen väldigt tydliga och skapar
organiska skulpturer. Varje objekt som vi skapar med denna metod där vi använder rep
blir unika och är svåra att upprepa vilket ger dem individuella kvaliteter. Bordet som vi
skapat av fiskebackar från standstädning har vi komponerat på ett sätt för att uppnå
ett fragmenterat uttryck där sprickan blir en del av designen. Kanterna på bordet har
vi bearbetat för att få ett nättare och mjukare uttryck och ytan har bearbetats genom
manuell slipning samt ett tunt lager med bio-resin för att framhäva de starka kulörerna
i plasten.
Produktion och uppskalning
Vi tror att det finns goda möjligheter att skala upp en produktion av dessa produkter
beroende på efterfrågan. Än så länge är det ett hantverk där varje produkt skapas efter
beställning vilket ger goda möjligheter att kunna anpassa efter specifika önskemål.
Skulle dessa säljas i butik där ett större antal krävs skulle vi kunna producera dessa för
hand över en längre tid dock innebär det troligtvis högre kostnader än om vi lyckas hitta
en samarbetspartner som kan ta över en del av tillverkningen för oss.
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Bordsskiva tillverkad av strandplast, Botten och metallring är delar av en gammal fisketrål. Hela bordet är demonterbart för att underlätta återvinning.
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Ljusstake av rep från spöknät från havet. Underdel av återvunnen stål som graverats med logga och information.
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Serveringsbricka av rep från spöknät från havet

41

Lampa med front av strandstädad plast

43

Reflektion
Projektet har gett oss en djupare förståelse för hur vi kan producera
inredningsprodukter och fasadmaterial tillverkade av 100% plast från havet. Våra
kunskaper kring materialen vi jobbar med samt dess möjligheter och begränsningar
har fördjupats och vi vet nu mer vilken riktning som känns rimlig för oss att fortsätta
utveckla.
Att få ihop en fungerande affärsmodell med den metod vi har idag är en utmaning då
det är ett hantverk som kräver mycket tid och bearbetning. Vi ser att vår kundsegment
är den medvetna människan som har ett intresse för miljön och vill göra skillnad. För
att kunna få ut en fungerande ekonomi vid försäljning är storyn mycket viktig. Vi ser att
detta är något som troligtvis fungerar bättre för inredningsprodukter där produkterna
väcker ett intresse och skapar möjligheter för kunder att berätta om ursprunget av
materialet och dess historia. Som fasadmaterial är detta svårare då det inte är lika
enkelt att skapa engagemang på detta vis, delvis på grund av placeringen men även
då våra skivor av fiskenät inte innehåller lika djupa kopplingar till ursprunget genom
gestaltningen. Med det sagt så ser vi ett stort intresse för att arbeta med detta som
just fasadmaterial via våra markandsundersökningar och här finns även möjlighet att ta
tillvara på stora volymer marin plast och återanvända denna.
Vi vill med denna rapport inspirera andra att fortsätta utveckla olika problematiska
avfall till nya produkter och bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi och
byggnadsbransch. Förhoppningsvis kommer vi vidare i utvecklingen och uppskalning av
en produktion av våra produkter.
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Laser extinction beam including
temperature measurement

Out Of Ocean
Karl Johansgatan 60 B
414 55 Göteborg
Sweden

Temperature and differential
pressure measurements taken here

Heat release and smoke production according to
ISO 5660-1

Exhaust
blower

Exhaust
hood

(2 appendices)

Gas samples
taken here

Introduction

Cone heater

RISE has by request of Out Of Ocean performed a fire test according to ISO 5660-1.
The test is for informatory purpose.

Spark igniter
Sample

Product
Product called ”Facade sheet made of fishing net”, consisting of Polyethene.
The product has a nominal thickness of 4 mm. The product has a green colour.

Load cell

Manufacturer
Out Of Ocean, Göteborg, Sweden.
Sampling

Schematic drawing of the Cone calorimeter, ISO 5660-1.

The sample was delivered by the client. It is not known to RISE Safety – Fire Research if the
product received is representative of the mean production characteristics.

Test results

The sample was received October 14, 2020 at RISE Safety – Fire Research.

Detailed test results are given in appendix 1. The test parameter explanation is given in
appendix 2.

Test procedure

Below a tabulated summary is given.

In the Cone Calorimeter, ISO 5660-1, specimens of 0.1 by 0.1 m are exposed to controlled
levels of radiant heating. The specimen surface is therefore heated up and an external spark
ignitor ignites the pyrolysis gases from the specimen. The gases are collected by a hood and
extracted by an exhaust fan.

Product

The heat release rate (HRR) is determined by measurements of the oxygen consumption
derived from the oxygen concentration and the flow rate in the exhaust duct. The specimen is
placed on a load cell during testing. A retainer frame covers the periphery of the specimen.
Smoke production rate is measured with a laser system.

Facade sheet

Time to THR
ignition
(MJ/m2)
(s)

qmax

q180

SPRmax

TSP

(kW/m2)

(kW/m2)

(m2/m2s)

(m2/m2)

67

1608

777

10

1402

181

The test results relate only to the behaviour of the test specimens of a product under the
particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the
potential fire hazard of the product in use.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Postal address

Office location

Phone / Fax / E-mail

Box 857
501 15 BORÅS
SWEDEN

Brinellgatan 4
504 62 Borås
SWEDEN

+46 10-516 50 00
+46 33-13 55 02
info@ri.se

This report may not be reproduced other than in full, except
with the prior written approval of the issuing laboratory.
Accred. No. 1002
Testing
ISO/IEC 17025
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Appendix 1
Deviation from standard
Only two tests were carried out, instead of three as stipulated by the standard.
The test time was reduced and not according to the standard. Any remaining fire was
extinguished after the end of test.
Note

Test results ISO 5660-1:2015/AMD 1:2019
Product
Product called ”Facade sheet made of fishing net”, consisting of Polyetene..
The product has a nominal thickness of 4 mm. The product has a green colour.

This test does not comply with the standard as far as number of tests is concerned. It can
therefore not be used as the sole basis for a classification or an approval.

Test specification
Irradiance level:

50 kW/m2.

The accreditation referred to is valid for ISO 5660-1.

Calibration constant (C):

0.04255 m1/2 g1/2 K1/2.

Orientation:

Horizontal.

The exposed surface area
of test specimen

0.009 m2. The retainer frame was used.

Backing:

No other than the non-combustible required in the
standard.

Radiator cone location:

The radiator cone was located so that the lower rim of the
radiator cone shade junction was 25 above the upper
surface of the specimen when oriented in the horizontal
position.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Department Fire Technology - Reaction to Fire Material Lab
Performed by

__Signature_1

Anna Sandinge

Examined by

__Signature_2

Per Thureson

Appendices
1. Test results
2. Test parameter explanation
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Flashing (min:s)
Ignition (min:s)
All flaming ceased (min:s)
Test time (min:s)
Heat release rate (kW/m2)
Peak heat release rate (kW/m2)
Average heat release, 3 min (kW/m2)
Average heat release, 5 min (kW/m2)
Total heat produced (MJ/m2)
Smoke production rate (m2/m2s)
Peak smoke production (m2/m2s)
Total smoke production before ignition
(m2/m2)

Graphs of heat release rate and smoke production rate
Name of
variable
tflash
tign
text
ttest
q
qmax
q180
q300
THR
SPR
SPRmax

Test 1

Test 2

Average
Value*

01:07
08:46
10:46

01:07
09:07
11:07

01:07
08:56
10:56

See figure 1

See figure 1

1680
870
653
198.8

See figure 2

11.0

1537
683
501
162.2

See figure 2

1608
777
577
180.5

Heat release rate (kW/m2)
1800
Test 1

1600

Test 2

1400
1200
1000
800
600

9.9

10.4

400

TSPstart-ign

11.4

9.6

10.5

200

Total smoke production after ignition (m2/m2)TSPign-end
Total smoke production (m2/m2)
TSP
Sample mass before test (g)
M0
Sample mass at sustained flaming (g)
Ms
Sample mass after test (g)
Mf
2
Average mass loss rate (g/m s)
MLRign-end
Average mass loss rate (g/m2s)
MLR10-90
2
Total mass loss (g/m )
TML
ΔHc
Effective heat of combustion (MJ/kg)
2
Max average rate of heat emission (kW/m ) MARHE
Volume flow in exhaust duct (l/s)
V

1525.8
1537
44.7
44.3
1.8
8.3
22.7
4815
41.3
650.5
24

1258.0
1268
45.0
44.2
9.1
6.6
14.1
3940
41.2
496.5
24

1391.9
1402
44.8
44.3
5.4
7.4
18.4
4378
41.2
573.5
24

0

* Average based on two tests.
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Test results
Property
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Figure 1 Heat release rate for Facade sheet made of fishing net, duplicate tests an irradiance
of 50 kW/m2.

Smoke production rate (m2/m2s)
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Figure 2 Smoke production rate for Facade sheet made of fishing net, duplicate tests at an
irradiance of 50 kW/m2.
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Appendix 2

Measured data
Thickness 4.6 – 5.0 mm.
Area weight 4242 – 4466 g/m2.

Test results explanation – ISO 5660
Parameter

Explanation

Conditioning

Test start

The test specimen is subjected to the irradiance and the clock is started.

According to ISO 5660-1.

tflash

Time from test start until flames with shorter duration than 1 s.

Temperature (23 ± 2) °C.
Relative humidity (50 ± 5) %.

tign

Time from test start until sustained flaming with duration more than 10 s.

Text

Time from test start until the flames have died out.

End of test

Defined as the time when both, the product has been extinguished for 2 minutes, and
the mass loss is less than 150 g/m2 during 1 minute. According to EN 45545-2, end
of test is always at 20 min.

Ttest

Test time. From test start until end of test.

qmax

Peak heat release rate during the entire test.

q180

Average heat release rate during 3 minutes from ignition. If the test is terminated
before, the heat release rate is taken as 0 from the end of test.

q300

Average heat release rate during 5 minutes from ignition. If the test is terminated
before, the heat release rate is taken as 0 from the end of test.

THR

Total Heat Released from test start until end of test.

SPRmax

Peak Smoke Production Rate from test start until end of test.

TSP

Total Smoke Produced from test start until end of test.

M0

Mass of specimen.

Ms

Mass of specimen at sustained flaming.

Mf

Mass of specimen at the end of the test.

MLRign-end

Mass Loss Rate. Average mass loss rate from ignition until end of test.

MLR10-90

Mass Loss Rate. Average mass loss rate between 10% and 90% of mass loss.

TML

Total mass loss from ignition until end of test.

Hc

Effective heat of combustion calculated as the ratio between total energy released
and total mass loss calculated from ignition until end of test.

MARHE

Maximum Average Rate of Heat Emission defined as the maximum of the function
(cumulative heat release between t = 0 and time = t) divided by (time = t).

V

Volume flow rate in exhaust duct. Average during the test.

Operator
Sven-Ove Vendel.
Date of test
November 3, 2020.
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