FireFree® B790 Brandbøsning

Varenr.

EAN

Varenavn

Salgsenhed

Pr. emb.

10301

5705673000771

FireFree B790 Brandbøsning <Ø55 mm

stk

24 stk

10303

5705673000788

FireFree B790 Brandbøsning <Ø82 mm

stk

24 stk

10305

5705673000795

FireFree B790 Brandbøsning <Ø110 mm

stk

24 stk

10307

5705673002300

FireFree B790 Brandbøsning <Ø125 mm

stk

20 stk

10309

5705673000801

FireFree B790 Brandbøsning <Ø160 mm

stk

12 stk

10311

5705673000818

FireFree B790 Brandbøsning <Ø200 mm

stk

1 stk

10313

5705673002317

FireFree B790 Brandbøsning <Ø250 mm

stk

1 stk

10315

5705673002324

FireFree B790 Brandbøsning <Ø315 mm

stk

1 stk

99012

5705673003024

CE-Etiket “B780-B790-B722-B280”

stk

-
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Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med
at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt at
dine brandlukninger opfylder brandkravene.
Se vores øvrige produktsortiment.

Installationsvejledningerne kan downloades
www.scandisupply.dk

FireFree® B790 Brandbøsning
Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele
skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige
egenskaber ikke forringes. Med andre ord, skal alle
huller lukkes og brandsikres.
FireFree® B790 Brandbøsning, er designet til at
bevare brandklassificerede vægge og etagedæk, når
disse gennembrydes af plastrør. De kan anvendes i
gips, murværk og beton.

Hver brandbøsning består af en hvid coated cirkulær
stålskal, som er opdelt i to, så den passer omkring
plastrørene ved hjælp af et simpelt slide-lock system. Stålskallen indeholder et grafitbaseret reaktivt
materiale, der reagerer ved varme. Når bøsningerne
udsættes for varme, ekspanderer materialet og lukker hullet efter det smeltede plastrør.

Installation af FireFree® B790 Brandbøsning
1. Til brandtætning af plastrør i gulve, monteres
FireFree® B790 Brandbøsning på undersiden af
etagedækket og på gipsvægge, betonvægge og murværk, monteres en FireFree® B790 Brandbøsning på
begge sider af væggen.
2. For at forhindre røgspredning i tilfælde af brand, kan
der før montering af FireFree® B790 Brandbøsning,
fuges med FireFree® B722 Brandmastik i mellemrummet imellem konstruktion og gennemføring.
3. Montér brandbøsningen omkring røret og sørg for, at
fikseringshullerne er placeret på overfladen af væggen eller undersiden af etagedækket, så skruerne kan isættes helt.
4. Fastgør brandbøsningen med stålskruer, ankre eller fastgørelser, der er egnede for underlaget som
brandbøsningen monteres på. Ved gipsvægge skal der bruges gips skruer med en passende længde for
antallet af gipsplader, der danner væggen. Til Murværk og beton samt etagedæk, anvendes skruer med
en længde på mindst 50 mm. Der må ikke anvendes rawplugs af plast.
5. FireFree® B790 Brandbøsning er testet »oversize«, dvs. den indvendige diameter af bøsningen kan være
større end røret. Hvis der anvendes en »oversize« brandbøsning skal man sørge for at plastrøret er centreret i brandbøsningen.

Konstruktion
FireFree® B790 Brandbøsning er testet i de følgende nævnte konstruktioner. Gipsvægge med en
tykkelse på mindst 100 mm og omfatter to lag 12,5
mm gipsplader på begge sider. Gipsvæggene skal
have en kerne af isolering af stenuld (35 kg/m3).
Murværk og beton med en tykkelse på minimum
100 mm eller 150 mm og minimum densitet på 650

kg/m3. Etagedæk med en minimums tykkelse på
150 mm eller 250 mm og en densitet på minimum
650 kg/m3. Se endvidere tykkelserne på detaljetegningerne. Den tilstødende konstruktion skal klassificeres i henhold til EN 13501-2 for den krævede
brandmodstandsevne periode.

Denne installationsvejledning er baseret på produktets europæiske tekniske
vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr.
305/2011, på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes som europæisk vurderingsdokument (EAD).
0843 - CPR - 0243
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SådanDetaljetegninger
læses klassifikationen
E = Integritet, lukningens evne til at forhindre spredning af varm røg og flammer.
I = Isolering, lukningens evne til at forhindre
spredning af varme.

Første C eller U angiver gennemføringens
konfiguration på den eksponerede side

EI 120 C / U
120 angiver brandmodstandsevnen i minutter
typisk angivet til 30, 60 eller 120 minutter

Testbetingelser

Som EN 1366-3 standarden foreskriver, er
det vigtigt at sikre sig, at gennemføringen
er testet under relevante forhold og betingelser. Capped betyder at røret er ubrudt og
uncapped betyder at røret er brudt.

Andet C eller U angiver gennemføringens
konfiguration på den ueksponerede side

Eksponeret side

Ueksponeret side

U/U

Uncapped

Uncapped

C/U

Capped

Uncapped

U/C

Uncapped

Capped

C/C

Capped

Capped

Plastrør

Dækket af:

Test
U/U

C/U

U/C

C/C

U/U

Ja

Nej

Nej

Nej

C/U

Ja

Ja

Nej

Nej

U/C

Ja

Ja

Ja

Nej

C/C

Ja

Ja

Ja

Ja

Plastrør (se skema for brandklasse)
Etagedæk, beton, minimum 150 mm

Plastrør

Rørtype

Anvendt brandbøsning

Klassifikation

PVC-U rør
≤ Ø110 mm
Ø111-140 mm
Ø160 mm

Ø55, Ø82, Ø110 mm

EI 90 U/C

Ø125, Ø160 mm

EI 120 U/C

Ø160 mm

EI 120 U/C

Ø55, Ø82, Ø110 mm

EI 240 U/C

Ø55 - Ø125 mm

EI 90 U/C

Ø160 mm

EI 60 U/C

PP rør
≤ Ø110 mm
PE rør
≤ Ø125
Ø126-160 mm

FireFree® B790
Brandbøsning monteres på
undersiden af etagedækket

* Der vælges altid nærmeste dimensionsstørrelse, så brandbøsningen har samme
eller større indvendig diameter end plastrøret i konstruktionen.

Plastrør (se skema for brandklasse)
Etagedæk, beton, minimum 250 mm

Plastrør
Rørtype

Anvendt brandbøsning

Klassifikation

PVC-U rør
≤ Ø110 mm

Ø55, Ø82, Ø110 mm

EI 240 U/C

Ø111-Ø125 mm

Ø125 mm

EI 120 U/C

Ø126-Ø160 mm

Ø160 mm

EI 90 U/C

≤ Ø55 mm

Ø55 mm

EI 240 U/C

Ø56-Ø75 mm

Ø82 mm

EI 240 U/C

PP rør

FireFree® B790
Brandbøsning monteres på
undersiden af etagedækket

* Der vælges altid nærmeste dimensionsstørrelse, så brandbøsningen har samme
eller større indvendig diameter end åbningen i konstruktionen.
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Detaljetegninger
Plastrør (se skema for brandklasse)

Etagedæk, murværk og beton, minimum 150 mm
ABS rør

Rørtype

Anvendt brandbøsning

Klassifikation

Ø55, Ø82, Ø110 mm mm*

EI 180 U/C

ABS rør
≤ Ø110 mm

* Der vælges altid nærmeste dimensionsstørrelse, så brandbøsningen har samme
eller større indvendig diameter end åbningen i konstruktionen.

Ved ABS-rørs løsninger skal brandbøsningen, med indvendig diameter op til 110 mm, vendes så den skubbes ind i konstruktionen.
Skal fortsat fastgøres med egnede skruer fra undersiden.
NB: Hullet skal være 130 mm for at en 110 mm bøsning passer.

Plastrør (se skema for brandklasse)

Rørtype

Gips, murværk og beton, minimum 100 mm

Anvendt brandbøsning

Klassifikation

Ø55, Ø82, Ø110 mm

EI 60 U/C

Ø111-Ø125 mm

Ø125 mm

EI 90 U/C

Ø126-Ø140 mm

Ø160 mm

EI 90 U/C

Ø141-Ø160 mm

Ø160 mm

EI 60 U/C

Ø161-Ø315 mm

Ø200, Ø250, Ø315 mm

EI 60 U/C

Ø55 - Ø200 mm

EI 60 U/C

Ø250 mm

EI 60 U/C

≤ Ø50 mm

Ø55 mm

EI 90 U/C

Ø51-Ø75 mm

Ø82 mm

EI 60 U/C

PVC-U rør
≤ Ø110 mm

Plastrør

PE rør
≤ Ø200 mm
Ø201-Ø250 mm
PP rør

FireFree® B790 Brandbøsning på begge sider

* Der vælges altid nærmeste dimensionsstørrelse, så brandbøsningen har samme
eller større indvendig diameter end åbningen i konstruktionen.

Plastrør (se skema for brandklasse)
Murværk og beton, minimum 150 mm

Plastrør
Rørtype

Anvendt brandbøsning

Klassifikation

Ø55 - Ø315 mm

EI 120 C/C

Ø55 - Ø200 mm

EI 60 C/C

Ø250 mm

EI 90 C/C

PVC-U rør
≤ Ø315 mm
PE rør
≤ Ø200 mm
Ø201-Ø250 mm

* Der vælges altid nærmeste dimensionsstørrelse, så brandbøsningen har samme
eller større indvendig diameter end åbningen i konstruktionen.

FireFree® B790
Brandbøsning monteres på
begge sider af væggen
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Installation
Ved gennemføringer kan der fuges med
FireFree® B722 Brandmastik rundt om
røret, for at undgå spredning af kold røg.

FireFree® B790 Brandbøsning kan nemt
monteres. På siderne af bøsningen er
der et slide-lock system, som holder
bøsningen sammen under montagen.

FireFree® B790 Brandbøsning monteres
på undersiden af etageadskillelsen eller
på begge sider af væggen.
FireFree® B790 Brandbøsningen klikkes sammen om plastrøret og føres på
plads.
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Installation
FireFree® B790 Brandbøsningen holdes
på plads og fastgøres med skruer i alle
fire monteringshuller. Vi anbefaler skruer på 50 mm.
FireFree B790® Brandbøsning er testet
“oversize”, hvilket betyder at hvis der
anvendes en brandbøsning til større diameter end plastrøret, så skal brandbøsningen monteres således, at plastrøret
er centreret i midten - så der er lige
meget luft hele vejen rundt.

Egne noter
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I tilfælde af brand skal bygninger
beskyttes, værdier sikres og menneskeliv
reddes. Her udgør passiv bandsikring af
bygnings-konstruktioner en grundsten, og
Scandi Supply er en førende leverandør af
komplette løsninger hertil.
Hos Scandi Supply har sikkerhed førsteprioritet, og vi sætter en ære i, at levere
den rigtige løsning til opgaven. Vi tager
aldrig let på en opgave - og vi ligger vægt
på at gøre det let for vore kunder og
samarbejdspartnere at skabe værdifulde og
sikre resultater.
Med over 25 års erfaring på området er
vores råd og vejledning gennemprøvet præcis som vores produkter er
gennemtestet. Vi læner os ikke tilbage,
men arbejder hele tiden på at udvikle
innovative løsninger.

FireFree® 092015

Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine
opgaver indenfor passiv brandsikring!

