
VEJLEDNING I INDLÆGNING AF DGNB KVALITETSTRIN

Admin.byggebasen består af 5 faner:

Grunddata

Priser, omregninger

Logistik 

Katalogdata

Dokumentation

Vil du angive de DGNB kriterier dit produkt opfylder:

2 Har du produkter, hvor der kan angives DGNB kvalitet-
strin, vil du under ”indikator nr.” i en drop down menu 
kunne se hvilke produkttyper/indikator nr., der kan være 
relevante for dit produkt.

BYG
D   K
Byggeriets 
Dokumentation

1 Klik på dokumentation, og ”kassen” DGNB kvalitetstrin .



NB! Ikke alle produkter har DGNB indikatornr. – se hvilke i Bilag 1.

3 Gå ind under indikator nr., f.eks. 20 PU baseret overfladebe-
handling.

4 Her vil de fire kvalitetstrin fremgå.

5 Det vil desuden fremgå, hvilken dokumentation hvert trin 
kræver:

20 PU baseret overfladebehandling:

NØDVENDIG DOKUMENTATION FOR OPNÅET KVALITETSTRIN

Sikkerhedsdatablade skal foreligge på alle kvalitetstrin.
For kvalitetstrin 2, og 4 kan dokumentation findes i sikkerheds-
datablad. Hvis ikke skal der udfyldes leverandørerklæring.
For kvalitetstrin 4 desuden prøvningsrapport for afgasning eller 
mærkning, der indeholder afgasningstest.  



1 Klik på det ønskede kvalitetstrin.

2 Vedlæg den krævede dokumentation, som url eller pdf og luk.

3 Efter uploaded dokumentation bliver trinet låst, og det kan 
kun ændres ved at klikke på rediger. 

4 I drop down listen af indikatornr. vil du kunne se, hvilke der 
er oprettet, idet disse indikatornr. vil være med fed, grøn 
skrift. 



DGNB Indikatornr. - Bilag 1

Indikator 1
Maling til træ, metal og plast, indendørs og udendørs
Produkter til maling af træ, metal og plast. 

Indikator 2
Maling og grunder indendørs 
Produkter til maling af både vægge, lofter og gulve, indendørs. 

Indikator 3
Støvbinder og betonforsegling 
Produkter til støvbinding af væg og gulv med mineralske overflader 
som beton, murværk, mørtel og spartelmasse. 

Indikator 4
Tapetlim, vævlim og rulleklæber
Produkter til opsætning af tapet, glasvæv og -filt.

Indikator 5
Maling til mineralsk underlag, udendørs
Produkter til maling, udendørs, af mineralske overflader som, 
murværk, beton, puds, mørtel, spartelmasse og mineralsk isolering.

Indikator 6
Gulvtæpper
Faste gulvtæpper i bygningen.

Indikator 7
Elastiske gulvbelægninger
Elastiske gulvbelægninger omfatter Linoleum-, Vinyl-, Kork- og 
Gummibelægning. 

Indikator 8
Grunder, spartelmasse, lim og klæbere
Produkter til afretning af underlag, priming og limning ved beklædning 
af væg og gulv med: Fliser, træ, linoleum, vinyl og tæpper.  
(med undtagelse af tapet)



Indikator 9
Primer, vådrumsmembran m.m. under fliser
Produkter til afretning af underlag, priming, vandtætning 
(vådrumsmembran) og limning ved beklædning af væg og gulv med fliser.

Indikator 10
Produkter til overfladebehandling af naturstensgulve
Produkter til overfladehandling af indendørs naturstensgulve med 
ikke filmdannende produkter, fx voks, olie og syntetiske polymere for 
at gøre gulvet modstandsdygtig mod smuds og fugt.

Indikator 11
Montagelim 
Produkter baseret på polyurethan (PU) eller silanmodificeret polymer 
(SMP) som bruges indendørs til punkt- og stribelimning, fx montering 
af fodlister og spejle. Ikke omfattet er fugning af glas, -facade og 
brandfugning. 

Indikator 12
Fugemasse og limfuge, indendørs
Akrylfugemasse, silikonefugemasse og SMP-fugemasse 
(silanmodificeret polymer).

Indikator 13
Klæbere, lime og fugemasser til facade, vinduer og døre
Produkterne kan være typer som limfuge, folieklæber og fugemasser 
baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silanmodaificeret polymer)
 m.m.

Indikator 14
Formolie og slipmiddel
Folie og slipmiddel til smøring af betonforme. På fabrik og til in-situ 
betonstøbning.  

Indikator 15 
Systemgodkendte behandlinger til rust- og 
brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner, indendørs 



Indikator 16
Rustbeskyttelse af indvendige konstruktioner, max 
korrosionskategori C2
Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med 
godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori max C2. 

Indikator 17
Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, max 
korrosionskategori C3  
Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med 
godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori max C3. 
Udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed. 

Indikator 18
Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, korrosionskategori 
større end C3
Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med 
godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori C4 eller C5. 
Aggressivt miljø udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed. 

Indikator 19
Rustbeskyttelse og effektbelægninger af indvendige 
konstruktioner og bygningsdele
Produkt til rustbeskyttelse og metallic-lak af ikke-bærende 
konstruktioner: gelændere, ståldøre, facadeelementer, 
vinduesrammer og radiatorer. 

Indikator 20
PU-baseret overfladebehandling
Overfladebehandling af mineralske overflader på gulve, lofter 
og vægge. 

Indikator 21
Maling og lak til trægulve
Træoverflader på gulve, trapper og tilhørende fodpaneler, der 
overfladebehandles på byggepladsen med maling/lak. 



Indikator 22 
PMMA-baserede produkter
Produkter til overfladebehandling af industrigulve og parkeringsdæk 
samt til forsegling af bygningsdele, fx overgang væg/gulv. 
Produkter til sammenføjning af Solid Surface bordplade i 
køkken er også omfattet af indikator 22. 

Indikator 23 
Epoxybaseret overfladebehandling  
Epoxyoverfladebehandlinger på gulve, lofter og vægge. 
Ikke omfattet er produkter til vejmarkering. 

Indikator 24
Epoxy- og PU-overfladebehandling ved specielle funktionskrav
SVM overfladebehandling af gulv, lofter og vægge med specielle 
funktionskrav, som kræver brug af slidstærke systemer der 
opfylder RiLi-SIB klasse OS 8, 10 eller 11. 

Indikator 25
Bitumenprodukter
Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til 
grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til 
fugtisolering af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn. 

Indikator 26
Bitumenprodukter til omvendt tag
Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til 
grunding/klæbning ved omvendt tag. 

Indikator 27
Olie og voks til trægulve
Behandling af træoverflader, som udføres på byggepladsen, 
eksempelvis af trægulve, -trapper og -paneler. 

Indikator 28
Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i tagudhæng
Kemisk træbeskyttelse af tagspær der bærer et tagudhæng. 



Indikator 29
Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs. 
Kemisk træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs. 

Indikator 34
Tagbeklædning, tagrender, inddækninger og nedløbsrør i kobber, 
zink eller metal.   
Byggematerialer i zink, kobber og div. Legeringer der indeholder 
zink og kobber, der anvendes til afledning af regnvand på taget 
og til kloak. 

Indikator 35
Kunststofmaterialer til beklædning af gulv og væg samt 
udvendige bygningsdele i kunststof/plast.

Indikator 36
Tagfolier og radonsikring i plast   
Kunststoffolie ex PVC og FPO og gummidug ex EPDM der anvendes 
til tagdækning eller til radonsikring af terrændæk og kældervæg. 

Indikator 38
Montageskum
Montage- og isoleringsskum, fx til montage af vinduer og døre. 
Skum der bruges til tætning af forskalling ved støbning af beton 
er også omfattet.

Indikator 30
Trævinduer og ikke-bærende bygningsdele i træ. 
Kemisk træbeskyttelse af trævinduer og andre ikke-bærerende 
trækonstruktioner, fx facadebeklædning og træterrasse. 

Indikator 31
Maling og byggevarer der er konserveret med biocider
Maling hvor der er tilsat biocider for at konservere malingen 
eller beskytte materialet mod alger og skimmel, fx facadebehandling, 
udvendig puds, gulvtæpper af naturfiber m.m.  



Indikator 39
Montage- og isoleringsskum der anvendes i forbindelse med 
isolering af klimaskærmen
Montage- og isoleringsskum der bruges til klæbning og tætning af 
andre isoleringsmaterialer i forbindelse med isolering af terrændæk, 
kælder, facade og tag.

Indikator 42
Kemiske produkter til brandsikring af bygning  
Omfatter produkter til brandsikring, brandtætning og klæbning 
indendørs, fx brandbøsninger og -pakninger, brandmaling, 
brandfugemasse, PU-montageklæber til isoleringsmaterialer 
(EPS, XPS og PUR).  

Indikator 43
Byggematerialer med flammehæmmer 
Omfattet af denne indikator er isoleringsmaterialer til tekniske 
installationer samt vægbeklædninger, der er flammehæmmet. 
Denne indikator indebærer forbud mod visse typer flammehæmmere.

Indikator 44
Byggematerialer af plast 
Omfattet er produkter i plast der anvendes til tag- og 
ydervægsbeklædning, vinduer, el-kabler, trækrør til el, plastfolier, 
og indendørs vægbeklædning.

Indikator 45
Produkter af træ, træfiber og andre naturfibre, hvor der er 
tilsat bor som biocid eller flammehæmmer


