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TEKNISK DATABLAD: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge er en én-komponent polymer fugemasse, der under et
brandforløb opretholder integriteten i konstruktionen, når der forsegles korrekt omkring
tekniske installationer.
Produktet bibeholder sin elasticitet og optager bevægelser i konstruktionen, samt
installationer i hele sin levetid.
FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge er halogenfri og udleder ingen gasser eller biprodukter
under et brandforløb, og indeholder ingen materialer som har negativ indvirkning på
miljøet. Produktet er tilsat fungicider der modstår råd, skimmel og svamp.
Understøtter GREEN BUILDNING / SVANEMÆRKET byggeri / LEED bæredygtigt byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Emballage
Farve
Påføringstemperatur
Tørrehastighed
Klæbefri
Krympning
VOC % (105° C)
Densitet
Lydreduktion
Luftgennemtrængning

Test standard:
310 ml/tube – 600 ml/pose – 5 kg spand
Hvid – andre farver leveres på forespørgsel
+5° til +40° C
3mm pr. dag ved 50% luftfugtighed
ca. 30min ved 50% luftfugtighed / 23° C
Ca. 12%
3,6
1,56 – 1,66 g/cm³
Op til 63 dB - Rw(C;Ctr) :63(-1;-6) dB
600Pa – 100Pa 0.0/0.0 m³/t/m²

Klassifikation

CE-mærket

Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering

Op til 240 min.
UL-EU

Brandcertificering

European Technical Assessment - ETA

Holdbarhed / uåbnet
Levetid

18 måneder fra produktionsdato.
30 år

LEED
ISO 2811-1:2011
EN ISO 10140-2:2010
EN 1026
EAD 350454-00-1104
EAD 350141-00-1106
EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3 & EN 1366-4
UL-EU-00500-CPR
ETA 20/1049
ETA 20/1050

Installation:
1. Rengør åbningen eller fugen for støv, snavs og olierester.
2. Sikre at gennemføringen eller fugen er fyldt med passende bagstop, hvis dette er påkrævet.
Ved bagstop følges vores generelle anvisninger, men for optimalt resultat kan der i alle
tilfælde bruges FIREprotect bagstop af keramiske mineralfibre 128 kg./m³.
3. Påfør FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge til foreskrevne bredde/dybde.
4. Med en fugtig pensel eller passende spartel opnås en flot finish.
5. Kan overmales med alkyd maling.
6. Rengøring, samt glitning af fuge foretages med vand.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikkegaranti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Fordele:
FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge kan lukke/forsegle større fuger og åbninger i kombination med FSI
Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandmodstandsklasse for lineære fuger (EN1366-4): op til EI240
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet i lineære samlinger op til 50mm bredde.
Testet på kabler, kabelbundter, kabelbakker, pvc- og metalrør, samt isolerede rør.
Udtørre ikke som en vandbaseret fuge, men bibeholder sin elasticitet uden at krakelere.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING og bæredygtigt LEED byggeri
Godkendt til Svanemærket byggerier.
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse
med EN ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Røg- og lufttæt
Lydreducerende egenskaber
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Opbevares produktet efter disse anvisninger, er produktets holdbarhed i patronen 18 måneder fra
produktionsdato. Batch nummer og produktionsdato er påført patronen/emballagen.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Kabel EI60 - Gipsvæg:
Kabel:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<50mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

Kabel EI60 - Betonvæg:
Kabel:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<50mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

Kabelbundt EI60 - Gipsvæg:
Kabelbundt:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<100mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Kabelbundt EI60 - Betonvæg:
Dimension:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<100mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

Kabelbakke, klippet - Gipsvæg:
Vi anbefaler altid at kabelbakker bliver klippet kort før konstruktion
for at undgå varme igennem konstruktionen, samt lyd iht. BR18 og
DS490.
Brandlukning sker så iht. installationsvejledning af kabel /-bundt.

Kabelbakke EI60 - Gipsvæg:
Brandplade:
Konstruktion:
Udsparing:

2x 50mm stopseal 2S
>100mm
Maks. 2600x2600mm

FSI Stopseal brandplade skæres lidt i overmål så den strammer
omkring installationen og konstruktionen. Der fuges omkring
installationen og konstruktionen med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge
for at forhindre spredning af røg og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på Stopseal ved denne løsning

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Kabelbakke, klippet - Betonvæg:
Vi anbefaler altid at kabelbakker bliver klippet kort før konstruktion
for at undgå varme igennem konstruktionen, samt lyd iht. BR18 og
DS490.
Brandlukning sker så iht. installationsvejledning af kabel /-bundt.

Kabelbakke EI60 - Betonvæg:
Brandplade:
Konstruktion:
Udsparing:

2x 50mm stopseal 2S
>100mm
<2600x2600mm

FSI Stopseal brandplade skæres lidt i overmål så den strammer
omkring installationen og konstruktionen. Der fuges omkring
installationen og konstruktionen med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge
for at forhindre spredning af røg og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på Stopseal ved denne løsning

Kabel EI60 - Etagedæk:
Kabel:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<21mm
>150mm
10-30mm, gulvsiden
5mm
Ja, dæk fyldes helt ud med stenuld eller keramiske
fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Kabelbakke EI60 - Etagedæk:
Brandplade:
Konstruktion:
Udsparing:
Isolering:

2x 50mm stopseal 2s
>150mm
<1000x1500mm
40mm stenuld 40 kg/m³, 300mm på begge sider.

FSI Stopseal brandplade skæres lidt i overmål så den strammer
omkring installationen og konstruktionen. Der fuges omkring
installationen og konstruktionen med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge
for at forhindre spredning af røg og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på Stopseal ved denne løsning.

Plastrør EI60 - Gipsvæg:
Plastrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<16mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Plastrør EI60 - Betonvæg:
Plastrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<16mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Plastrør EI60 - Gipsvæg:
Brandbøsning:
Konstruktion:
Rør/isolering:
Rør/isolering:

KNAUF PS PRO
>100mm
<Ø50mm / >20mm
<Ø110mm / >30mm

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF PS PRO ved denne løsning.

Plastrør EI60 - Betonvæg:
Brandbøsning:
Konstruktion:
Rør/isolering:
Rør/isolering:

KNAUF PS PRO
>100mm
<Ø50mm / >20mm
<Ø110mm / >30mm

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF PS PRO ved denne løsning.

Plastrør EI60 - Etagedæk:
Brandbøsning:
Konstruktion:
Rør/isolering:
Rør/isolering:

KNAUF PS PRO
>150mm
<Ø50mm / >20mm
<Ø110mm / >30mm

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF PS PRO ved denne løsning.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
01-03-2022 side: 10

MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Metalrør EI60 - Gipsvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Hele rørinstallationen skal isoleres på begge sider.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.

Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>100mm
10-30mm, begge sider
20mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Hele rørinstallationen skal isoleres på begge sider.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.

Metalrør EI60 - Gipsvæg:
Brandbøsning: KNAUF PS PRO
Konstruktion: >100mm
Rør/isolering: se montagevejledning for KNAUF PS PRO
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF PS PRO ved denne løsning.

Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Metalrør EI60 - Betonvæg:
Brandbøsning: KNAUF PS PRO
Konstruktion: >100mm
Rør/isolering: se montagevejledning for KNAUF PS PRO
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF PS PRO ved denne løsning.

Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>150mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
20-30mm
5mm, på én side
Ja, 145mm - stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Bagstop skal udfylde hele udsparingen på minimum 145mm.

Metalrør EI60 - Etagedæk:
Brandbøsning: KNAUF PS PRO
Konstruktion: >150mm
Rør/isolering: se montagevejledning for KNAUF PS PRO
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF PS PRO ved denne løsning.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Ventilation E60 - Gipsvæg:
Ventilation:
Konstruktion:
Fugebredde:
Bagstop:

<Ø1000mm
>100mm
10-30mm, begge sider
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Der henvises til isoleringsproducentens anvisninger for EI30 / EI60.
Se EN1366-1/DS428 løsninger med KNAUF FIRE-TEK© system.

Ventilation E60 - Gipsvæg:
Ventilation:
Konstruktion:
Fugebredde:
Bagstop:

<1000x1000mm
>100mm
10-30mm, begge sider
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Der henvises til isoleringsproducentens anvisninger for EI30 / EI60.
Se EN1366-1/DS428 løsninger med KNAUF FIRE-TEK© system.

Ventilation E60 - Betonvæg:
Ventilation:
Konstruktion:
Fugebredde:
Bagstop:

<Ø1000mm
>100mm
10-30mm, begge sider
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Der henvises til isoleringsproducentens anvisninger for EI30 / EI60.
Se EN1366-1/DS428 løsninger med KNAUF FIRE-TEK© system.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Ventilation E60 - Betonvæg:
Ventilation:
Konstruktion:
Fugebredde:
Bagstop:

<1000x1000mm
>100mm
10-30mm, begge sider
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Der henvises til isoleringsproducentens anvisninger for EI30 / EI60.
Se EN1366-1/DS428 løsninger med KNAUF FIRE-TEK© system.

KNAUF FIRE-TEK brandsystem:
KNAUF FIRE-TEK© system består af batts og trådvævsmåtter af
stenuld der er specielt designet til brandisolering af
ventilationskanaler iht. EN1366-1 / DS428. Produktet har et flot sort
look, med gode termiske og akustiske egenskaber.
KNAUF FIRE-TEK© system er produceret med det patenteret ECOSE©
teknologi som gør at produktet ikke indeholder kræftfremkaldende
stoffer i bindemidlet og baseret på udelukkende genanvendelige
råmaterialer.
Følg altid montagevejledningen på KNAUF Fire-tek© ved denne løsning.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROCOUSTIC AKRYL BRANDFUGE
Lineære samlinger – Beton - Beton:
Vægge:
Etagedæk:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

>100mm
>150mm
10-50mm
25mm
Ja

FSI Pyrocoustic er, i sin egenskab som polymer fugemasse, særdeles
god til at optage bevægelser i konstruktionen. Modsat alm.
vandbaseret akryl fugemasse som over tid tør ud og krakelere,
bibeholder FSI Pyrocoustic sin elasticitet.
Kontakt FIREprotect.dk hvis konstruktionen indeholder yderligere
materialer end beskrevet.

Lineære – Beton - Gips:
Vægge:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

>100mm
10-50mm
12,5mm
Ja

FSI Pyrocoustic er, i sin egenskab som polymer fugemasse, særdeles
god til at optage bevægelser i konstruktionen. Modsat alm.
vandbaseret akryl fugemasse som over tid tør ud og krakelere,
bibeholder FSI Pyrocoustic sin elasticitet.
Kontakt FIREprotect.dk hvis konstruktionen indeholder yderligere
materialer end beskrevet.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-4. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI PyroPro© HPE grafit brandfuge er en grafitbaseret fugemasse, der under et brandforløb
opretholder integriteten i konstruktionen, når der forsegles korrekt omkringtekniske
installationer.
Produktet ekspanderer op til 20 gange under et brandforløb og slutter tæt ved
gennemføringer af f.eks. plastrør, kabler, kabelbakker/-stiger, metalrør og isolerede rør.
Produktet er tilsat fungicider der modstår råd, skimmel og svamp.
Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Emballage
Farve
Påføringstemperatur
Tørrehastighed
Klæbefri
Hårdhed
Ekspansion
Densitet
Lydreduktion
Luftgennemtrængning
Klassifikation
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

310 ml/tube
Grafitsort
+5° til +35° C
1,7mm pr. dag ved 50% luftfugtighed
ca. 15min ved 50% luftfugtighed / 25° C
68
Op til 20 gange – 7 bar
1,23 – 1,33 g/cm³
Op til 52 dB - Rw(C;Ctr) :52(-1;-6) dB
600Pa – 100Pa 0.0/0.0 m³/t/m²
CE-mærket

Op til 120 min.
UL-EU
European Technical Assessment – ETA
18 måneder fra produktionsdato.
30 år

Test standard:

EOTA TR 024
ISO 2811-1:2011
EN ISO 10140-2:2010
EN 1026
EAD 350454-00-1104
EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3 & EN 1366-4
UL-EU-00770
ETA 20/1011

Installation:
1. Rengør åbningen eller fugen for støv, snavs og olierester.
2. Sikre at gennemføringen eller fugen er fyldt med passende bagstop, hvis dette er påkrævet.
Ved bagstop følges vores generelle anvisninger, men for optimalt resultat kan der i alle
tilfælde bruges FIREprotect bagstop af keramiske mineralfibre 128 kg./m³.
3. FSI PyroPro© HPE grafit brandfuge til foreskrevne bredde/dybde.
4. Med en fugtig pensel eller passende spartel opnås en flot finish.
5. Kan overmales med alkyd maling.
6. Rengøring, samt glitning af fuge foretages med vand.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
Fordele:
FSI PyroPro© HPE grafit brandfuge kan lukke/forsegle større fuger og åbninger i kombination med
FSI Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandmodstandsklasse for lineære fuger (EN1366-4): op til EI240
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Høj ekspansion
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet i lineære samlinger op til 30mm bredde.
Testet på kabler, kabelbundter, kabelbakker, pvc- og metalrør, samt isolerede rør.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING
Godkendt til Svanemærket byggerier.
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI PyroPro© HPE grafit brandfuge er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse
med EN ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Røg- og lufttæt
Lydreducerende egenskaber
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI PyroPro© HPE grafit brandfuge bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Opbevares produktet efter disse anvisninger, er produktets holdbarhed i patronen 18 måneder fra
produktionsdato. Batch nummer og produktionsdato er påført patronen/emballagen.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
Kable EI60 - Gipsvæg:
Kabel:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<80mm
>100mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

Kabel EI60 - Betonvæg:
Kabel:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<80mm
>100mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

Kabel EI60 - Etagedæk:
Kabel:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<80mm
>150mm
10-30mm, på én side efter eget valg.
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
Kabelbundt EI60 - Gipsvæg
Kabelbundt:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<100
>100mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

Kabelbundt EI60 - Betonvæg:
Kabelbundt:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<100mm
>100mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

kabelbundt EI60 - Etagedæk:
Kabelbundt:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<100mm
>150mm
10-30mm, på én side efter eget valg.
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
Plastrør EI60 - Gipsvæg
Plastrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<125mm
>100mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Plastrør EI60 - Betonvæg:
Plastrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<125mm
>100mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Plastrør EI60 - Etagedæk:
Plastrør:
Konstruktion:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<125mm
>150mm
10-30mm, begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
01-03-2022 side: 20

MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
Metalrør EI60 - Gipsvæg
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>100mm
>13mm cellegummi, kontinuerligt
10-30mm, begge sider
25mm
Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>100mm
>13mm cellegummi, kontinuerligt
10-30mm, begge sider
25mm
Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>150mm
>13mm cellegummi, kontinuerligt
10-30mm, begge sider
25mm
Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PYROPRO HPE GRAFIT BRANDFUGE
Metalrør EI60 - Gipsvæg
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>100mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
10-30mm, begge sider
25mm
Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>100mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
10-30mm, begge sider
25mm
Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.
Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

<159mm
>150mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
10-30mm, begge sider
25mm
Ingen krav

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Vi anbefaler altid at bruge FIREprotect bagstop af keramiske fibre for
optimal brandmodstand og hæftelse.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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TEKNISK DATABLAD: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI Stopseal© brandplade er en coatet mineraluldsplade af stenuld, som er specielt
designet til genetablering af brandmodstand i konstruktioner, og omkring
installationer ivægge og etageadskillelser.
FSI Stopseal© brandplade leveres i format 600x1200mm og fås med både en rillet
overflade, samt en glat overflade for flottere finish.
Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Sortiment / densitet
Farve
Tykkelse brandmaling
Varmeledningsevne
Mineraluld
VOC % (105° C)
Lydreduktion
Luftgennemtrængning
Klassifikation
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

Test standard:
50x600x1200mm én siddet brandmaling – glat 140 kg/m³
50x600x1200mm to siddet brandmaling – glat 140 kg/m³
50x600x1200mm to siddet brandmaling – rillet 140 kg/m³
60x600x1200mm to siddet brandmaling – rillet 160 kg/m³
Hvid
1mm – 2,2 kg/m² våd
0,034 W/mK ved 10° C
Stenuld
0,8
Op til 60 dB - Rw(C;Ctr) :60(-1;-6) dB
EN ISO 10140-2:2010
600Pa – 100Pa 1.8/1.4 m³/t/m²
EN 1026
CE-mærket
EAD 350454-11-1104
EN 13501-2
Euroclass A1
EN 13501-1
Op til 120 min.
EN 1366-3
UL-EU
UL-EU-00771-CPR
European Technical Assessment – ETA
ETA 20/1026
18 måneder fra produktionsdato.
30 år

Installation:
1. Rengør åbningen eller fugen for støv, snavs og olierester.
2. Brandplade skæres med en smule overmål, hvorefter den presses ind i udsparingen og
fikseres.
3. Evt. revner og sprækker fuges med FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge for at lukke af for
røg og varme gasser.
4. Påfør FSI brandfuge ved alle samlinger og installationer iht. produktets installationsvejledning.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikkegaranti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
Fordele:
FSI Stopseal© brandplade kan lukke/forsegle større åbninger i kombination med FSI brandfuger
eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet i åbninger op til 2600x2600mm.
Testet på kabler, kabelbundter, kabelbakker, pvc- og metalrør, samt isolerede rør.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING.
Godkendt til Svanemærket byggerier.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI Stopseal© brandplade er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse med
EN ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Røg- og lufttæt
Lydreducerende egenskaber
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer

Opbevaring:
FSI Stopseal© brandplade bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Opbevares produktet efter disse anvisninger, er produktets holdbarhed 18 måneder fra
produktionsdato. Batch nummer og produktionsdato er påført emballagen.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
Kabel EI60 - Gipsvæg:
Kabel:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<21mm*
>100mm
2x FSI Stopseal
< 2600x2600mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder omkring installationen og konstruktionen fuges
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
* Ved større dimension, se løsninger med FSI Pyrocoustic akryl
brandfuge og FSI HPE grafit brandfuge.
Kabel EI60 - Betonvæg:
Kabel:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<21mm*
>100mm
FSI Stopseal 2s
< 2600x2600mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder omkring installationen og konstruktionen fuges
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
* Ved større dimension, se løsninger med FSI Pyrocoustic akryl
brandfuge og FSI HPE grafit brandfuge.
Kabel EI60 - Etagedæk:
Konstruktion:
Udsparing:
Brandplade:
Kabel:
Kabel:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

>150mm
maks. 1100x1500mm
2x FSI Stopseal 2s
<21mm - FSI Pyrocoustic eller FSI PyroPro HPE
<80mm - FSI PyroPro HPE
10-30mm, omkring kablet på begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre.

FSI Stopseal brandplade skæres lidt i overmål så den strammer imod
konstruktionen.
Evt. utætheder omkring konstruktionen fuges med FSI Pyrocoustic
akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg og varme gasser.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
Kabelbundt EI60 - Gipsvæg
Kabelbundt:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<100mm
>100mm
2x FSI Stopseal
< 2600x2600mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder i og omkring installationen, samt konstruktionen
fuges med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning
af røg og varme gasser.
Se også løsninger med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge og FSI HPE
grafit brandfuge.
Kabelbundt EI60 - Betonvæg:
Kabelbundt:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<100mm
>100mm
FSI Stopseal 2s
< 2600x2600mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder i og omkring installationen, samt konstruktionen
fuges med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning
af røg og varme gasser.

Kabelbundt EI60 - Etagedæk:
Konstruktion:
Udsparing:
Brandplade:
Kabelbundt:
Fugebredde:
Fugedybde:
Bagstop:

>150mm
maks. 1100x1500mm
2x FSI Stopseal 2s
<100mm - FSI PyroPro HPE
10-30mm, omkring kabelbundtet på begge sider
25mm
Ja, stenuld eller keramiske fibre.

FSI Stopseal brandplade skæres lidt i overmål så den strammer imod
konstruktionen.
Evt. utætheder omkring konstruktionen fuges med FSI Pyrocoustic
akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg og varme gasser.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
Kabelbakke, klippet - Gipsvæg
Vi anbefaler altid at kabelbakker bliver klippet kort før konstruktion
for at undgå varme igennem konstruktionen, samt lyd iht. BR18 og
DS490.
Brandlukning sker så iht. FSI Pyrocoustic akryl brandfuge
installationsvejledning af kabel /-bundt.

Kabelbakke EI60 - Gipsvæg:
Konstruktion:
Udsparing:
Brandplade:
Fuge:

>100mm
< 2600x2600mm
2x 50mm stopseal 2S
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Der fuges omkring installationen og konstruktionen med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg og
varme gasser.

Kabelbakke, klippet - Betonvæg:
Vi anbefaler altid at kabelbakker bliver klippet kort før konstruktion
for at undgå varme igennem konstruktionen, samt lyd iht. BR18 og
DS490.
Brandlukning sker så iht. FSI Pyrocoustic akryl brandfuge
installationsvejledning af kabel /-bundt.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
01-03-2022 side: 27

MONTAGEVEJLEDNING: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
Kabelbakke EI60 – Betonvæg:
Konstruktion:
Udsparing:
Brandplade:
Fuge:

>100mm
< 2600x2600mm
1x 50mm stopseal 2S
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Der fuges omkring installationen og konstruktionen med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg og
varme gasser.

Kabelstige, klippet - Etagedæk:
Vi anbefaler altid at kabelbakker bliver klippet kort før konstruktion
for at undgå varme igennem konstruktionen, samt lyd iht. BR18 og
DS490.
Brandlukning sker så iht. FSI Pyrocoustic akryl brandfuge eller FSI HPE
grafit brandfuge installationsvejledning af kabel /-bundt.

Kabelstige EI60 - Etagedæk:
Konstruktion:
Udsparing:
Brandplade:
Fuge:
Isolering:

>150mm
< 1000x1500mm
2x 50mm stopseal 2s
Ingen krav**
40mm stenuld 40 kg/m³, 300mm på begge sider.

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Der fuges omkring installationen og konstruktionen med FSI
Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg og
varme gasser.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI STOPSEAL BRANDPLADE
Plastrør EI60 – Gips- / Betonvæg
Plastrør:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<16mm*
>100mm
2x FSI Stopseal
< 2600x2600mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder omkring installationen og konstruktionen fuges
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
*Ved større dimensioner, se løsninger med FSI HPE grafit brandfuge /
FSI PipeBloc PWP brandpakning / FSI PipeBloc PCP brandmanchet /
KNAUF PS PRO brandbøsning.
Metalrør EI60 – Gips- / Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<16mm*
>100mm
2x FSI Stopseal
< 2600x2600mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder omkring installationen og konstruktionen fuges
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
* Ved større dimensioner, se løsninger med FSI HPE grafit brandfuge
/ FSI PipeBloc PWP brandpakning / FSI PipeBloc PCP brandmanchet /
KNAUF PS PRO brandbøsning.
Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Brandplade:
Udsparing:
Fuge:

<16mm*
>150mm
2x FSI Stopseal 2s
< 1100x1500mm
Ingen krav**

FSI Stopseal brandplade skæres til så den presser omkring
installationen og imod konstruktionen.
** Evt. utætheder omkring installationen og konstruktionen fuges
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
* Ved større dimensioner, se løsninger med FSI HPE grafit brandfuge
/ FSI PipeBloc PWP brandpakning / FSI PipeBloc PCP brandmanchet /
KNAUF PS PRO brandbøsning.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
01-03-2022 side: 29

TEKNISK DATABLAD: FSI PIPEBLOC PWP BRANDPAKNING
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI PipeBloc© PWP brandpakning er et grafitbaseret materiale indpakket i en tynd pose,
som nemt monteres omkring installationer med den dobbeltklæbende tapelukning.
Produktet ekspanderer op til 25 gange under et brandforløb og forsegler
gennemgåendeinstallationer der f.eks. indeholder plast og isolerede rør.

Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Dimensioner
Bredde
Tykkelse (nominel)
Densitet
Ekspansion
Ekspansionstryk
Klassifikation
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

Test standard:
32, 40, 55, 63, 75, 82, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 200 og 250mm
40mm
2 - 12mm alt efter dimension
Ca. 1,2 g/cm³
Ca. 25 gange
1,30 N/mm²
CE-mærket
EAD 350454-00-1104
EN 13501-2
EN 13501-1
Op til 120 min.
EN 1366-3
PWP
UL-EU-01022-CPR
EL
UL-EU-01023-CPR
PWP
ETA 20/1008
EL
ETA 20/1007
NA
30 år

Installation:
1. Brandpakning strammes godt til omkring installationen og føres ind i udsparingen.
2. Hvis der er luft omkring brandpakningen, skal der fuges med FSI brandfuge for at lukke af
for røg og varme gasser.
3. Brandpakning behøver ikke at være synlig efter montering.

FSI PipeBloc© EL brandpakning – 25 meter/rulle
FSI PipeBloc© EL brandpakning leveres som en 25 meters rulle der er nem at klippe
til i den rette længde, og monteres iht. tabellen vist på emballagen.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikkegaranti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PIPEBLOC PWP BRANDPAKNING
Fordele:
FSI PipeBloc© brandpakning kan lukke/forsegle tekniske installationer i kombination med FSI
Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet på kabler, kabelbundter, pvc- og metalrør, samt isolerede rør.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING
Godkendt til Svanemærket byggerier.
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.

Miljø:
FSI PipeBloc© brandpakning er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse med
EN ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI PipeBloc© brandpakning bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PIPEBLOC PWP BRANDPAKNING
Plastrør EI60 - Gipsvæg:
Plastrør:
<200mm
Konstruktion: >100mm
Brandpakning: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Plastrør EI60 - Betonvæg:
Plastrør:
<200mm
Konstruktion: >100mm
Brandpakning: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Plastrør EI60 - Etagedæk:
Plastrør:
<200mm
Konstruktion: >150mm
Brandpakning: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PIPEBLOC PWP BRANDPAKNING
Metalrør EI60 - Gipsvæg
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Brandpakning:

<159mm
>100mm
>13mm cellegummi, kontinuerligt
Begge sider

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.

Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Brandpakning:

<159mm
>100mm
>13mm cellegummi, kontinuerligt
Begge sider

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.

Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Brandpakning:

<159mm
>150mm
>13mm cellegummi, kontinuerligt
Begge sider

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PIPEBLOC PWP BRANDPAKNING
Metalrør EI60 - Gipsvæg
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Brandpakning:

<159mm
>100mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
Begge sider

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Brandpakning:

<159mm
>100mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
Begge sider

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Isolering:
Brandpakning:

<159mm
>150mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
Begge sider

Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PIPEBLOC PCP BRANDMANCHET
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI PipeBloc© PCP brandmanchet fremstilles med et ultratyndt design der minimerer højden
til kun 30/40mm som gør, at manchetten kan installeres på selv meget vanskelige steder.
Produktet ekspanderer op til 20 gange under et brandforløb og forsegler
gennemgåendeinstallationer der f.eks. indeholder plast og isolerede rør.

Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Dimensioner
Højde
Udseende
Ekspansion
Ekspansionstryk
Klassifikation
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

Test standard:
32, 40, 55, 63, 75, 82, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 200 og 250mm
30-40mm alt efter dimension
Grønlakeret stål med 3 fikseringsholder
Ca. 20 gange
1,30 N/mm²
CE-mærket
EAD 350454-00-1104
EN 13501-2
EN 13501-1
Op til 240 min.
EN 1366-3
UL-EU
UL-EU-00942
European Technical Assessment – ETA
ETA 20/1009
NA
30 år

Installation:
1.
2.
3.
4.

Åben brandmanchetten og tilpas produktet omkring installationen.
Brandmanchetten fikseres ved hjælp af den bøjelige låse mekanisme.
Brandmanchetten fastgøres med u-brandbare skruer.
Hvis der er luft omkring installationen, skal der fuges med FSI brandfuge
for at lukke af for røg og varme gasser.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PIPEBLOC PCP BRANDMANCHET
Fordele:
FSI PipeBloc© PCP brandmanchet kan lukke/forsegle tekniske installationer i kombination
medFSI Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI240
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet på kabler, kabelbundter, pvc- og metalrør, samt isolerede rør.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING
Godkendt til Svanemærket byggerier.
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.

Miljø:
FSI PipeBloc© PCP brandmanchet er produceret indenfor EU og opfylder kravene i
overensstemmelsemed EN ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI PipeBloc© PCP brandmanchet bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under
udendørs betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved
temperaturmellem +5° til +30° C.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PIPEBLOC PCP BRANDMANCHET
Plastrør EI60 - Gipsvæg:
Plastrør:
<200mm
Konstruktion: >100mm
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Plastrør EI60 - Betonvæg:
Plastrør:
<200mm
Konstruktion: >100mm
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Plastrør EI60 - Etagedæk:
Plastrør:
<200mm
Konstruktion: >150mm
Brandmanchet: Underside
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN133-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PIPEBLOC PCP BRANDMANCHET
Metalrør EI60 - Gipsvæg
Metalrør:
<159mm
Konstruktion: >100mm
Isolering:
>13mm cellegummi, kontinuerligt
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.

Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
<159mm
Konstruktion: >100mm
Isolering:
>13mm cellegummi, kontinuerligt
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.

Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
<159mm
Konstruktion: >150mm
Isolering:
>13mm cellegummi, kontinuerligt
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN133-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PIPEBLOC PCP BRANDMANCHET
Metalrør EI60 - Gipsvæg
Metalrør:
<159mm
Konstruktion: >100mm
Isolering:
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Metalrør EI60 - Betonvæg:
Metalrør:
<159mm
Konstruktion: >100mm
Isolering:
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

Metalrør EI60 - Etagedæk:
Metalrør:
<159mm
Konstruktion: >150mm
Isolering:
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
Brandmanchet: Begge sider
Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges sammen
med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Der fuges på begge sider omkring installationen og konstruktionen
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at forhindre spredning af røg
og varme gasser.
Se også vores løsninger med brandbøsninger:

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN133-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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TEKNISK DATABLAD: FSI SILVERSEAL BRANDGIPS
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI Silverseal© brandgips er en gipsbaseret tætningsmasse, som er specielt designet til
genetablering af brandmodstand i konstruktioner, og omkring installationer i vægge
og etageadskillelser.
FSI Silverseal© brandgips leveres enten i en ”standard” (STD) eller ”High Strength” (HS),
hvor der er krav om ekstra bæreevne.
Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60
minutter. Produkterne kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det
foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Sortiment / densitet
Bæreevne
Ekspansion, tør
Lydreduktion
Klassifikation
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

Test standard:
Standard (STD) / 850 – 950 kg/m³.
High Strength (HS) / 1750 – 1900 kg/m³.
2,5k N/m² UDL
0,1 %
Op til 55(-1;-6) dB med 100mm gips og 50mm
Stopseal brandbatts
CE-mærket

Op til 120 min.
STD
HS
STD
HS
18 måneder fra produktionsdato.
30 år

BS 6399-1
EN ISO 10140-2:2010
2812-CPR-JA5066
EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3
UL-EU-01025-CPR
UL-EU-00924-CPR
ETA 20/1144
ETA 20/1145

Installation:
1.
2.
3.
4.
5.

Rengør åbningen eller fugen for støv, snavs og olierester.
Anvendelsestemperatur skal helst ligge på min. 5° C ved blandingstidspunkt.
Blandingsforhold 2,5:1 – 3,0:1
Forbrug: STD ca. + 4 sække pr. m². / HS ca. + 6 sække pr. M².
Når gipsen er støbt færdig, kan overfladen glattes til en fin afslutning.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI SILVERSEAL BRANDGIPS
Fordele:
FSI Silverseal© brandgips kan lukke/forsegle større åbninger i kombination med FSI produkter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet i åbninger op til 1800mm (se montagevejledning)
Testet på kabler, kabelbundter, kabelbakker, pvc- og metalrør, samt isolerede rør.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING.
Godkendt til Svanemærket byggerier.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI Silverseal© brandgips er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse med
EN ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Røg- og lufttæt
Lydreducerende egenskaber
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer

Opbevaring:
FSI Silverseal© brandgips bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Opbevares produktet efter disse anvisninger, er produktets holdbarhed 18 måneder fra
produktionsdato. Batch nummer og produktionsdato er påført emballagen.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI SILVERSEAL BRANDGIPS
Kabel EI60 - Etagedæk:
Kabel:
Konstruktion:
Brandgips:
Udsparing:

<80mm
>150mm
>100mm
<1100x1100mm

Udsparingen er uden support – En udsparing på 1800x1800mm kan
opnås med FSI Silverseal HS brandgips. Kontakt FIREprotect.dk for
løsninger udover de nævnte udsparingsmål.

Kabelbundt EI60 - Etagedæk:
Kabelbundt:
Konstruktion:
Brandgips:
Udsparing:

<80mm
>150mm
>100mm
<1100x1100mm

Udsparingen er uden support – En udsparing på 1800x1800mm kan
opnås med FSI Silverseal HS brandgips. Kontakt FIREprotect.dk for
løsninger udover de nævnte udsparingsmål.

Plastrør EI60 - Etagedæk:
Plastrør:
Konstruktion:
Brandgips:
Brandpakning:
Udsparing:

<200mm
>150mm
>100mm
2 stk.
<1100x1100mm

Udsparingen er uden support – En udsparing på 1800x1800mm kan
opnås med FSI Silverseal HS brandgips. Kontakt FIREprotect.dk for
løsninger udover de nævnte udsparingsmål.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI SILVERSEAL BRANDGIPS
Metalrør EI60 – Etagedæk:
Metalrør:
Konstruktion:
Brandgips:
Isolering:
Udsparing:

<159mm
>150mm
>100mm
Mineraluld >80kg/m³, kontinuerligt
<1100x1100mm

Udsparingen er uden support – En udsparing på 1800x1800mm kan
opnås med FSI Silverseal HS brandgips. Kontakt FIREprotect.dk for
løsninger udover de nævnte udsparingsmål.
Se også løsninger med KNAUF PS PRO brandbøsning, hvis isolering er
gennemgående.

FSI Silverseal brandgips kan benyttes sammen med alle løsninger af FSI brandprodukter.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PENOPATCH PAKNING
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI PenoPatch© er en fleksibel selvklæbende brandpakning til forsegling af mindre
kabler, plast- eller metalrør i åbninger op til 50mm.
Produktet er en simpel og hurtig løsning, som installeres på få sekunder helt uden brug
af hjælpemidler. Særdeles velegnet til fredede bygninger.

Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i defleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Dimensioner
Farve
Tykkelse (nominel)
Densitet
Klassifikation
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

Ø60 og Ø100mm
Grøn
4mm
Ca. 1,56 – 1,60 g/cm³
CE-mærket

Op til 60 min.
European Technical Assessment – ETA
18 måneder fra produktionsdato
30 år

Test standard:

ISO2811-1:2011
2531-CPR-CX010121
EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3
ETA 21/0051

Installation:
1.
2.
3.
4.

Rengør åbningen og installationen for støv, snavs og olierester.
Afmonterer filmen på bagsiden.
Sørg for at logo vender udad og slidsen nedad inden montering.
Monter pakningen med lette tryk, så den slutter tæt omkring installationen.

Er der flere installationer tæt på hinanden må pakningen gerne overlappe hinanden, så længe den enkelte installation
ikke overskrider max. krav. Trækrør skæres til så de flugter med oversiden af konstruktionen.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI PENOPATCH PAKNING
Fordele:
FSI PenoPatch© pakning kan lukke/forsegle tekniske installationer i kombination med FSI
Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI60
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton.
Testet på mindre kabler, plast- og metalrør.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING
Godkendt til Svanemærket byggerier.
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI PenoPatch© pakning er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse med EN
ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI PenoPatch© pakning bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Opbevares produktet efter disse anvisninger, er produktets holdbarhed i patronen 18 måneder fra
produktionsdato. Batch nummer og produktionsdato er påført patronen/emballagen.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI PENOPATCH BRANDPAKNING
Kabel E60 - Gipsvæg:
Kabel:
Konstruktion:
PenoPatch:
Boring:

<21mm
>100mm
Begge sider
Ø60mm / <25x25mm
Ø100mm / <50x50mm

Er der flere installationer tæt på hinanden må FSI PenoPatch gerne
overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider
maks. krav. Trækrør skæres til så de flugter med oversiden af væggen.

Kabel E60 - Betonvæg:
Kabel:
Konstruktion:
PenoPatch:
Boring:

<21mm
>100mm
Begge sider
Ø60mm / <25x25mm
Ø100mm / <50x50mm

Er der flere installationer tæt på hinanden må FSI PenoPatch gerne
overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider
maks. krav. Trækrør skæres til så de flugter med oversiden af væggen.

Plastrør E60 - Gipsvæg:
Plastrør:
Konstruktion:
PenoPatch:
Boring:

<16mm
>100mm
Begge sider
Ø60mm / <25x25mm / EI60
Ø100mm / <50x50mm / E60

Er der flere installationer tæt på hinanden må FSI PenoPatch gerne
overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider
maks. krav.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
01-03-2022 side: 46

MONTAGEVEJLEDNING: FSI PENOPATCH BRANDPAKNING
Plastrør E60 - Betonvæg
Plastrør:
Konstruktion:
PenoPatch:
Boring:

<16mm
>100mm
Begge sider
Ø60mm / <25x25mm / EI60
Ø100mm / <50x50mm / E60

Er der flere installationer tæt på hinanden må FSI PenoPatch gerne
overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke
overskrider maks. krav.

Metalrør E60 - Gipsvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
PenoPatch:
Boring:

<16mm
>100mm
Begge sider
Ø60mm / <25x25mm
Ø100mm / <50x50mm

Er der flere installationer tæt på hinanden må FSI PenoPatch gerne
overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider
maks. krav.

Metalrør E60 - Betonvæg:
Metalrør:
Konstruktion:
PenoPatch:
Boring:

<16mm
>100mm
Begge sider
Ø60mm / <25x25mm
Ø100mm / <50x50mm

Er der flere installationer tæt på hinanden må FSI PenoPatch gerne
overlappe hinanden, så længe den enkelte installation ikke overskrider
maks. krav.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter iht. EN1366-3. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
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TEKNISK DATABLAD: FSI NS PUTTY PADS
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI NS Putty Pads© er en fleksibel selvklæbende brandpakning til forsegling af
stikdåser i gipsvægge og betonvægge.
Produktet er en simpel og hurtig løsning, som installeres let helt uden brug af
hjælpemidler. Særdeles velegnet til fredede bygninger.

Understøtter GREEN BUILDNING og SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Dimensioner
Farve
Tykkelse (nominel)
Densitet
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

170x170mm – single
230x170mm - double
Grøn
4mm
Ca. 2,1 g/cm³

Op til 120 min.
18 måneder fra produktionsdato
30 år

Test standard:

ISO2811-1:2011
EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3

Installation:
1. Rengør boksen for støv, snavs og olierester.
2. Afmonterer filmen på bagsiden.
3. Monter pakningen med lette tryk, så den slutter tæt omkring installationen.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.

01-03-2022 side: 48

TEKNISK DATABLAD: FSI NS PUTTY PADS
Fordele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton.
Bidrager positivt til GREEN BUILDING
Godkendt til Svanemærket byggerier.
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI NS Putty Pads© er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse med EN ISO
9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI NS Putty Pads© bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Opbevares produktet efter disse anvisninger, er produktets holdbarhed i patronen 18 måneder fra
produktionsdato. Batch nummer og produktionsdato er påført patronen/emballagen.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI NS PUTTY PADS
ENKEL BOKS EI60 – BACK TO BACK:
Konstruktion: >100mm
Installation:
Ydersiden
NS Putty pads: 170x170 single
Tilpas materialet til boksen og pres materialet godt til omkring boksen
og hjørner så der sikres en tæt forsegling.
Der laves hul til at trække kablerne igennem, som derefter forsegles
ved lette tryk.

DOBBELT BOKS EI120:
Konstruktion: >130mm
Installation:
Indersiden
NS Putty pads: 230x170 dobbelt
Tilpas materialet til boksen og pres materialet godt til omkring boksen
og hjørner så der sikres en tæt forsegling.
Der laves hul til at trække kablerne igennem, som derefter forsegles
ved lette tryk.
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MONTAGEVEJLEDNING: FSI NS PUTTY PADS
DOBBELT BOKS EI60:
Konstruktion: >130mm
Installation:
Ydersiden
NS Putty pads: 170x170 single
Tilpas materialet til boksen og pres materialet godt til omkring boksen
og hjørner så der sikres en tæt forsegling.
Der laves hul til at trække kablerne igennem, som derefter forsegles
ved lette tryk.
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TEKNISK DATABLAD: FSI S-LINE BRANDPUDER
PRODUKTBESKRIVELSE:
FSI S-line© brandpude er en pude fyldt med organiske fibre og brandslukningsmiddel
belagt med glasvæv. Anvendes til både midlertidige og permanente lukninger af
enkelte eller multi-installationer for at forhindre spredning af ild, røg og varme gasser
igennem vægge og etagedæk.

I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Dimensioner
Farve
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

50g – 330x50x20mm
185g – 330x200x25mm
385g – 330mmx200x45mm
Grå

Op til 120 min.
European Technical Assessment – ETA
UL-EU
NA
30 år

Test standard:

EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3
ETA 20/1031
UL-EU-00640-CPR

Installation:
1. Rengør åbningen og installationen for støv, snavs og olierester.
2. Installere brandpuder tæt og under pres så der en lufttæt lukning.
• I vægge (>100mm) installeres puderne centralt i væggen, og så de fylder konstruktion.
• I etagedæk (>150mm) bruges der på undersiden rivenet med 5mm stålwire.
3. For at opnå EI60 skal der opbygges en minimum tykkelse >200mm.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: FSI S-LINE BRANDPUDER
Fordele:
FSI S-line© brandpude kan lukke/forsegle tekniske installationer i kombination med FSI
Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gips, murværk og betonkonstruktioner.
Testet på mindre kabler, kabelbakker /-stiger, plast- og metalrør.
Testet i åbninger <1000x1000mm
Halogenfri, modstår svampe og skadedyr.
18 måneders opbevaring fra produktionsdato.

Miljø:
FSI S-line© brandpude er produceret indenfor EU og opfylder kravene i overensstemmelse med EN
ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Støvfri
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer
Ingen krav om deponering

Opbevaring:
FSI S-line© brandpude bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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TEKNISK DATABLAD: KNAUF PS PRO BRANDBØSNING
PRODUKTBESKRIVELSE:
KNAUF PS PRO brandbøsning er en stenuld rørskål belagt med armeret alufolie.
Produktet er med sin høje densitet og brandmodstand designet til at lukke/forsegle
omkring installationer i vægge og etageadskillelser.
KNAUF PS PRO brandbøsning er produceret med det patenteret ECOSE©
teknologi som gør at produktet ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer i
bindemidlet og baseret på udelukkende genanvendelige råmaterialer.
Understøtter SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 60 minutter. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Længde
Isoleringstykkelse
Dimensioner
Varmeledningsevne
Densitet
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

1200 mm
20 – 120 mm
15 – 324mm
0,033 W/mK ved 10° C
>100 kg/m³
Euroclass A2
Op til 120 min.
EUFI
NA
30 år

Test standard:

EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-3
EUFI29-19002580-C

Installation:
1.
2.
3.
4.

Rengør åbningen og røret for støv, snavs og olierester.
Brandbøsningen monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Brandbøsningen skal trådes 6 omgange/mtr med min. 0,6mm ståltråd
Evt. revner og sprækker fuges med FSI Pyrocoustic© akryl brandfuge for at lukke af for
røg og varme gasser.

Vær obs på at rørophæng er placeret min. 650 mm fra konstruktionen, så den ikke bryder
isoleringen på brandbøsningen.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: KNAUF PS PRO BRANDBØSNING
Fordele:
KNAUF PS PRO brandbøsning kan lukke/forsegle større rørinstallationer i kombination med FSI
Stopseal© brandplade eller FSI Silverseal© brandgips.
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-3): op til EI120
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet på stål- og støbejernsrør og plastrør.
Der kan isoleres efterfølgende med andre isoleringsprodukter.
Godkendt til Svanemærket byggerier.

Miljø:
KNAUF PS PRO brandbøsning er produceret med det patenteret ECOSE© teknologi som gør at
produktet ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer i bindemidlet og baseret på udelukkende
genanvendelige råmaterialer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Røg- og lufttæt
Lydreducerende egenskaber
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer

Opbevaring:
KNAUF PS PRO brandbøsning bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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MONTAGEVEJLEDNING: KNAUF PS PRO BRANDBØSNING
Plastrør - Gipsvæg:
Monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Ved utætheder imellem brandbøsning og konstruktionen stoppes
dette med bagstop af stenuld eller FIREprotect bagstop og fuges efter
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at lukke af for røg og varme
gasser. Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges
sammen med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Produktet skal trådes med min. 0,60mm ståltråd 6 omgange/mtr med
max. 200mm imellem vinkling.
OBS: Rørophæng skal være monteret min. 650mm fra væggen, så
den ikke bryder isoleringen. Der er ikke behov for kontinuerlig
isolering på væskefyldte rørinstallationer.

Rørtype
Plastrør

Dimension
<Ø50mm
<Ø110mm

Isolering
>20mm
>30mm

Brandklasse

Isolering
>20mm
>30mm

Brandklasse

EI 60

Plastrør - Betonvæg:
Monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Ved utætheder imellem brandbøsning og konstruktionen stoppes
dette med bagstop af stenuld eller FIREprotect bagstop og fuges efter
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at lukke af for røg og varme
gasser. Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges
sammen med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Produktet skal trådes med min. 0,60mm ståltråd 6 omgange/mtr med
max. 200mm imellem vinkling.
OBS: Rørophæng skal være monteret min. 650mm fra væggen, så
den ikke bryder isoleringen. Der er ikke behov for kontinuerlig
isolering på væskefyldte rørinstallationer.

Rørtype
Plastrør

Dimension
<Ø50mm
<Ø110mm

EI 60
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MONTAGEVEJLEDNING: KNAUF PS PRO BRANDBØSNING
Metalrør - Gipsvæg:
Monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Ved utætheder imellem brandbøsning og konstruktionen stoppes
dette med bagstop af stenuld eller FIREprotect bagstop og fuges efter
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at lukke af for røg og varme
gasser. Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges
sammen med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Produktet skal trådes med min. 0,60mm ståltråd 6 omgange/mtr med
max. 200mm imellem vinkling.
OBS: Rørophæng skal være monteret min. 650mm fra væggen, så
den ikke bryder isoleringen. Der er ikke behov for kontinuerlig
isolering på væskefyldte rørinstallationer.

Rørtype
Kobber- / stålrør
Rustfri rør / støbejern

Dimension
<Ø54mm
<Ø89mm
<Ø108mm
<Ø54mm
<Ø140mm
<Ø168mm

Isolering
>20mm
>30mm
>30mm
>20mm
>30mm
>50mm

Brandklasse

Isolering
>20mm
>30mm
>30mm
>20mm
>30mm
>50mm

Brandklasse

EI 60
EI 60

Metalrør - Betonvæg:
Monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Ved utætheder imellem brandbøsning og konstruktionen stoppes
dette med bagstop af stenuld eller FIREprotect bagstop og fuges efter
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at lukke af for røg og varme
gasser. Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges
sammen med FSI stopseal brandplade eller FSI Silverseal brandgips.
Produktet skal trådes med min. 0,60mm ståltråd 6 omgange/mtr med
max. 200mm imellem vinkling.
OBS: Rørophæng skal være monteret min. 650mm fra væggen, så
den ikke bryder isoleringen. Der er ikke behov for kontinuerlig
isolering på væskefyldte rørinstallationer.

Rørtype
Kobber- / stålrør
Rustfri rør / støbejern

Dimension
<Ø54mm
<Ø89mm
<Ø108mm
<Ø54mm
<Ø140mm
<Ø168mm

EI 60
EI 60
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MONTAGEVEJLEDNING: KNAUF PS PRO BRANDBØSNING
Plastrør - Etagedæk:
Monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Ved utætheder imellem brandbøsning og konstruktionen stoppes
dette med bagstop af stenuld eller FIREprotect bagstop og fuges efter
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at lukke af for røg og varme
gasser. Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges
sammen med 2x FSI stopseal brandplade eller >100mm FSI Silverseal
brandgips.
Produktet skal trådes med min. 0,60mm ståltråd 6 omgange/mtr med
max. 200mm imellem vinkling.
OBS: Rørophæng skal være monteret min. 650mm fra væggen, så
den ikke bryder isoleringen. Der er ikke behov for kontinuerlig
isolering på væskefyldte rørinstallationer.

Rørtype
Plastrør

Dimension
<Ø50mm
<Ø110mm

Isolering
>20mm
>30mm

Brandklasse

Isolering
>20mm
>30mm
>30mm
>20mm
>30mm
>50mm

Brandklasse

EI 60

Metalrør - Etagedæk:
Monteres i sin fulde længde og centreret i konstruktionen.
Ved utætheder imellem brandbøsning og konstruktionen stoppes
dette med bagstop af stenuld eller FIREprotect bagstop og fuges efter
med FSI Pyrocoustic akryl brandfuge for at lukke af for røg og varme
gasser. Hvis åbningen er for stor, kan den beskrevet løsning bruges
sammen med 2x FSI stopseal brandplade eller >100mm FSI Silverseal
brandgips.
Produktet skal trådes med min. 0,60mm ståltråd 6 omgange/mtr med
max. 200mm imellem vinkling.
OBS: Rørophæng skal være monteret min. 650mm fra væggen, så
den ikke bryder isoleringen. Der er ikke behov for kontinuerlig
isolering på væskefyldte rørinstallationer.

Rørtype
Kobber- / stålrør
Rustfri rør / støbejern

Dimension
<Ø54mm
<Ø89mm
<Ø108mm
<Ø54mm
<Ø140mm
<Ø168mm

EI 60
EI 60
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TEKNISK DATABLAD: KNAUF FIRE-TEK SYSTEM
PRODUKTBESKRIVELSE:
KNAUF FIRE-TEK© system består af batts og trådvævsmåtter af stenuld der er specielt
designet til brandisolering af ventilationskanaler iht. DS428 / EN1366-1. Produkterne har
et flot sort look, med gode termiske og akustiske egenskaber.
KNAUF FIRE-TEK© system er produceret med det patenteret ECOSE© teknologi som
gør at produktet ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer i bindemidlet og baseret
på udelukkende genanvendelige råmaterialer.
Understøtter SVANEMÆRKET byggeri.
I Installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på min. 30 minutter. Produkterne
kan i de fleste tilfælde klare skrappere krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet.
Beskrivelse:
Isoleringstykkelse
Runde kanaler
Firkantede kanaler
Varmeledningsevne
Densitet
Brandklassifikation – modstand
Brandklassifikation – reaktion
Brandmodstandsklasse
Brandcertificering
Holdbarhed / uåbnet
Levetid

40 – 100 mm
Max. Ø1000mm
Max. 1000x1000mm
0,040 W/mK ved 50° C
>70 kg/m³
Euroclass A1
Op til 90 min.

Test standard:

EN 13501-2
EN 13501-1
EN 1366-1
DS428

NA
30 år

Installation:
1. Rengør åbningen og kanalen for støv, snavs og olierester.
2. Produktet skæres til og monteres på kanalen og trådvævet skal fastgøres i de langsgående og tværgående
samlinger med bindetråd eller hæfteklammer.
3. Limning/klæb ved samlingerne er ikke nødvendigt.
4. Der skal bruges bagstop af stenuld/keramisk fiber og FIRE-TEK Stick© klæber / FIRE-TEK© INT
i åbningen imellem kanalen og konstruktionen for at lukke af for røg og varme gasser.

Forbehold:
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer
uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der
ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følgemed brugen af produktet i dette dokument.
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TEKNISK DATABLAD: KNAUF FIRE-TEK SYSTEM
Fordele:
KNAUF FIRE-TEK© system kan lukke/forsegle ventilationskanaler iht. DS428.
•
•
•
•
•
•
•

Brandmodstandsklasse for gennemføringer (EN1366-1): op til EI90
Brandklassificeret efter EN13501-1
Brandklassificeret efter EN13501-2
Testet iht. DS428
Testet i gipsvæg, murværk og beton, samt betondæk.
Testet på kanaler op til Ø1000mm og 1250x1000mm
Godkendt til Svanemærket byggerier.

Miljø:
KNAUF FIRE-TEK© system er produceret med det patenteret ECOSE© teknologi som gør at
produktet ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer i bindemidlet og baseret på udelukkende
genanvendelige råmaterialer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav VOC (luftkvalitet)
Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP)
Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP)
Bidrager ikke til vandforurening
Bidrager ikke til luftforurening
Røg- og lufttæt
Lydreducerende egenskaber
Termisk isolerende
Udleder ikke halogenholdige biprodukter
Indeholder ingen østrogenholdige materialer

Opbevaring:
KNAUF FIRE-TEK© system bør ikke opbevares udendørs, men korte perioder under udendørs
betingelser, vil ikke skade produktet. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperatur
mellem +5° til +30° C.
Ved skade eller uheld, henviser vi til vort sikkerhedsdatablad.
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TEKNISK DATABLAD: KNAUF FIRE-TEK SYSTEM - runde kanaler
VÆG: >100mm:

Afstand imellem gevindstænger
<1500mm
Kanal <Ø1000mm

Længden af den individuelle kanal må ikke overstige 3000mm.
Brandmåtten monteres i plan med væggen og der må ikke være mellemrum i mineralulden ved samlingerne.
Trådvævet skal derfor ”sys” i de langsgående og tværgående samlinger. (Det er ikke nødvendigt at tape samlinger)
Hele kanalinstallationen skal isoleres iht. DS428
Udsparingen imellem kanalen og konstruktionen må ikke overstige
30mm, og forsegles på begge sider med ca. 5mm silikatbaseret,
uorganisk tætningsmasse som FIRE-TEK Stick klæber. Der skal bruges
bagstop >80kg/m³.

Er udsparingen for stor kan der bruges FSI brandplade og brandgips.

EI30 løsning med FIRE-TEK© WM 910 40mm isoleringstykkelse:
Der monteres 50x50x35x2,5mm L-stålprofiler på begge sider af
konstruktionen til fastgørelse af kanalen som vist på billedet.
Der bruges Ø4,8x25mm skruer i kanalen.
Der bruges Ø3,9x35mm skruer i væggen.

EI60 løsning med FIRE-TEK© WM 908 80mm isoleringstykkelse:
EI90 løsning med FIRE-TEK© WM 908 100mm isoleringstykkelse:
Der monteres 30x30x3mm L-stålprofiler på begge sider af
konstruktionen til fastgørelse af kanalen som vist på billedet.
Der bruges Ø6x60mm skruer.
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TEKNISK DATABLAD: KNAUF FIRE-TEK SYSTEM - runde kanaler
ETAGEDÆK: >150mm:

Afstand imellem gevindstænger
<1500mm
Kanal <Ø1000mm

Længden af den individuelle kanal må ikke overstige 3000mm.
Brandmåtten monteres i plan med konstruktionen og der må ikke være mellemrum i mineralulden ved samlingerne.
Trådvævet skal derfor ”sys” i de langsgående og tværgående samlinger. (Det er ikke nødvendigt at tape samlinger)
Hele kanalinstallationen skal isoleres iht. DS428
Udsparingen imellem kanalen og konstruktionen må ikke overstige
30mm, og forsegles på begge sider med ca. 5mm silikatbaseret,
uorganisk tætningsmasse som FIRE-TEK Stick klæber. Der skal bruges
bagstop >80kg/m³.

Er udsparingen for stor kan der bruges FSI brandplade og brandgips.

EI30 løsning med FIRE-TEK© WM 910 40mm isoleringstykkelse:
Der monteres 50x50x2,5mm L-stålprofiler på begge sider af
konstruktionen til fastgørelse af kanalen som vist på billedet.
Der bruges Ø4,8x25mm skruer i kanalen.
Der bruges Ø6,5x51mm skruer i konstruktion
EI60 løsning med FIRE-TEK© WM 908 80mm isoleringstykkelse:
EI90 løsning med FIRE-TEK© WM 908 100mm isoleringstykkelse:
Der monteres 30x30x3mm L-stålprofiler på begge sider af
konstruktionen til fastgørelse af kanalen som vist på billedet.
Der bruges Ø6x60mm skruer.
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Hovedkontor
Industrivej 8
6560 Sommersted
Tel.: +45 41234700

Forhandlernet:

Uddannelsescenter
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tel.: +45 41234700

