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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

FUNKTION
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Fire Barrier 6.3m
Takfotsband/Cavity Barrier

TEKNISKA DATA 

Artikelnummer:

Svällkropp: 

Lagringstid: 

Fastsättning: 

Grafitbas

Obegränsad vid torr förvaring. 

100912

FireSeal AB
Kontor/Order/Headoffice

Box 7091, S-164 07 Kista, Sweden 
Esbogatan	14.	

Tel.vx (int +46) 08-623 61 60 www.fireseal.se
info@fireseal.se

FS-TP1909-02

30 Brandmotstånd
60 Brandmotstånd 

FS-DP1909-09 
FS-DP1909-05

INSTALLATIONSANVISNING
Se illustration sid 2 och följande ritningar för brandtätad 
takfot 30 minuter respektive 60 minuters integritet och 
isolering efter att brandstoppet expanderat och stängt 
luftspalten:



Installationsanvisning 

1. Rulla ut brandstoppet mellan
takstolarna.

2. Skär av brandstoppet till passande
längd. Bandet skall passa snävt mellan

takstolarna. 

Ev. skarvning av brandstoppet görs 
enkelt kant i kant utan något överlapp.

3. Häfta, skruva eller spika fast
brandstoppet med 4 fästelement per meter. 

Försäkra att ingenting hindrar brandstoppet 
från att expandera fritt i en brandsituation.

4. Färdigt.
När temperaturen passerat 180 grader har 
svällbandet expanderat och helt förslutit 
ventilationsspalten. Brandskyddet är nu 

upp till 60 minuter.
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Illustrationen ovan visar ett exempel på hur produkten kan monteras i en takfot. Ett 
kostnadseffektivt och enkelt sätt att brandtäta ventilerade luftspalter i takfot eller fasad. 

Rekommendationer för användning av våra produkter är baserade på tester och informationer vi anser vara korrekta. FireSeal AB ansvarar 
inte för resultat där produkterna används utom vår kontroll.  Specifikationer kan ändras utan notis.



Denna ritning tillhör FireSeal och får endast 
kopieras eller visas för tredjepart med FireSeals 
skriftliga godkännande A4 

1111 
Tillämpningar är menade att visa exempel på var 
FireSeal Fire Barrier kan placeras i en konstruktion. 
Den kringliggande konstruktionen måste vara av 
samma brandmotstånd som projektet kräver och 
godkännas av ansvarig konstruktör för projektet 
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FireSeal Fire Barrier, häftas, spikas, eller 
skruvas fast i regeln med korrisionsfria fästelement 
Häftklammer minst 14mm. 
Spik/ Skruvhuvud max 11,5mm i diameter. 
Max avstånd mellan fästelement 250mm. 
Max avstånd från kant till fästelement 125mm. 
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Vid montage enligt denna anvisning ger produkten 30 minuters brandmotstånd i 
integritet och isolering efter att brandstoppet expanderat och stängt luftspalten

T rnvirke >= 29Ckg/m.3 t. ex. Rospont, regel 
eler 
TröSkiva >= 45Ckg/m.3 t.ex. OSB 

T rnvirke >= 29Ckg/m.3 t. ex. Rospont, regel 
eler 
T röSkiva >= 45Ckg/m.3 t.ex. OSB 
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1111 FireSeal Fire Barrier

Fri uftspdt, rrax 46rrrn 

Vä'iigen se E\,okoc 5. EN 1995-1-22004. för ytterigare cletdjer om specificaticr-er 
för k'llpiga rraterid sant mirsta diroonsicr-er som krävs för att lPl)fyla l:rm::trotstordskravet. 
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Denna ritning tillhör FireSeal och får endast 
kopieras eller visas för tredjepart med FireSeals 
skriftliga godkännande A4 

1111 
Tillämpningar är menade att visa exempel på var 
FireSeal Fire Barrier kan placeras i en konstruktion. 
Den kringliggande konstruktionen måste vara av 
samma brandmotstånd som projektet kräver och 
godkännas av ansvarig konstruktör för projektet 
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Vid montage enligt denna anvisning ger produkten 60 minuters brandmotstånd i integritet och 
isolering efter att brandstoppet expanderat och stängt luftspalten

>=201m 

FireSeal Fire Barrier, häftas, spikas, eller 
skruvas fast i regeln med korrisionsfria fästelement 
Häftklammer minst 14mm. 
Spik/ Skruvhuvud max 11,5mm i diameter. 
Max avstånd mellan fästelement 250mm. 
Max avstånd från kant till fästelement 125mm. 

>=6Cm 
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T rnvirke >= 29Ckg/m.3 t. ex. Rospont, regel 
eler 
TröSkiva >= 45Ckg/m.3 t.ex. OSB 

T rnvirke >= 29Ckg/m.3 t. ex. Rospont, regel 
eler 
T röSkiva >= 45Ckg/m.3 t.ex. OSB 
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1111 FireSeal Fire Barrier

Vä'iigen se E\,okoc 5. EN 1995-1-22004. för ytterigare cletdjer om specificaticr-er 
för k'llpiga rraterid sant mirsta diroonsicr-er som krävs för att lPl)fyla l:rm::trotstordskravet. 
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