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Brandweerstand

Certificate number: FSS453/14 

Toepassing:

F-Stop Solutions HE-Sealant is een High Expansion (HE) opschuimende kit en wordt aanbevolen voor gebruik rond 

doorvoeringen in fireboard, lichte scheidingswanden, gemetselde muren en betonnen vloeren om brandoverslag te 

voorkomen. In geval van brand, heeft de sealant de eigenschap te expanderen in of rondom de sparing. Getest volgens 

NEN-EN: 1366-3, F-Stop Solutions HE-Sealant heeft een brandweerstand tot 4 uur.

Geschikte toepassingen zijn:

 Kunststof en niet brandbare buizen

 Kabels (enkele kabels of gebundeld)



Breed spectrum, dus in diverse andere toepassingen mogelijk

Geschikt voor metselwerk / gipsplaten muren en betonnen vloeren

Brandweerstand

2 uur in 130mm breed gipsplaten muur:

In betonnen vloeren:

* Minerale wol vulling verwijderd

2 uur in 150 mm dikke gemetselde muren:
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Doorvoering Afm. sparing Toepassing Diepte
Sealant 

Brandwerendheid

55mm Diameter HDPE / PVC Pijp Tot
100mm x 100mm 

25mm ringvormige voeg in fireboard tegen metal-
stud wand (50mm dik) aan beide zijde van de muur 40mm 120 min 

110mm Diameter HDPE / PVC Pijp 
Tot

150mm x 150mm 
25mm ringvormige voeg in fireboard tegen metal-

stud wand (50mm dik) aan beide zijde van de muur 40mm 120 min 

 TECHNISCHE INFORMATIE

Type Doorvoer Afm. sparing Toegepassing Diepte
sealant

 Brandwerendheid

110mm Diameter HDPE / PVC Pijp 160mm Minerale wol opvulling (25mm dik) / Sealant* 75mm 90 min 

Type doorvoer Toegepassing Diepte van de kit/
Backer / Sealant 

Brandweerstand Thermische 
Isolatie 

kabelladder (150mm x 25mm) Tot 200mm x 100mm 
Sealant / Fireboard / 

stopwol* / Sealant 
40 / 50 / 40mm 120 min 120 min 

kabel Bundel (100mm diameter) 
Tot 150mm Diameter 

(25mm ringvormige voeg) 

Sealant / Fireboard /
stopwol* / Sealant 

40 / 50 / 40mm 120 min 60 min 

HDPE / PVC Pipe (110mm) Tot 160mm Diameter 

(25mm ringvormige voeg) 
Sealant / Fireboard x 2 

40 / 50mm 
(beide zijde) 

120 min 120 min 

HDPE / PVC / ABS Pipe (50mm) 
Tot 150mm Diameter 

(50mm ringvormige voeg Sealant / Fireboard x 2 
40 / 50mm 
(beide zijde) 120 min 120 min 

* 10mm minerale steenwol rugvulling

 BRANDWEERSTAND
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Fire Stop Solutions BV 

Postbus 9

6666 ZG Heteren 

Tel:  + 31 (0) 26 30 30 700 

Fax: + 31 (0) 26 30 30 701 

Email: verkoop@firestopsolutions.nl 

www.firestopsolutions.nl

Voor meer informatie van 
onderstaande gegevens raadpleeg 
onze technische verkoopafdeling.

Materiaal veiligheidsblad

Installatie Instructies

Product Certificaat

F-Stop Solutions HE-Sealant

Afm. sparing



Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of onze 

webshop. 

Beschrijving
F-Stop Solutions HE- Sealant is eenvoudig aan te brengen, watergedragen, is een acrylaat sealant met 
grafiet die uitzet bij temperaturen boven 135ºC afdichting rondom verschillende doorvoeringen om rook en 
brandoverslag te voorkomen.
Verwerkings voorschriften:

Alle oppervlakken moeten schoon en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen zijn. Hout, gips en bakstenen weing 

bevochtigen maar niet actief nat zijn. Gebruik mechanische slijtage op poreuze ondergronden te reinigen voordat applicatie. 

Voor betere hechting in bewegende situaties moet een grondverf worden aangebracht, door verdunning van 1 deel sealant met 

2 delen water en grondig mengen. De primer met kwast aanbrengen en laten drogen gedurende 2 tot 3 uur alvorens de sealant 

aan te brengen. Als alternatief kan een standaard hechtprimer worden aangebracht op het oppervlak.

Zoals hiervoor omschreven, bereid de sparing voor door deze te reinigen en indien nodig een primer aanbrengen. Snij de nozzle 

op de gewenste hoek af en breng de cartrigde aan in de kitspuit voor het vullen van de voeg. Breng de sealant gelijkmatig in één 

laag aan in de voeg en strijk deze binnen vijf minuten af voor huidvorming en het vereiste resultaat. Bij uitharding onstaat een 

kleine krimp, indien optisch vereist breng nogmaals na uitharding een dunne laag sealant aan.

Benodigde hoeveelheid 

F-Stop Solutions HE-Sealant (310ml cartridge) over een lengte van 0.155 meter per cartridge voeg afm. 25mm breed en 

80mm diep. Geschatte hoeveelheden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Pijp / leiding diameter Aantal cartridges 

20mm    0.95 

25mm    1.08 

32mm    1.22 

40mm    1.39 

55mm    1.70 

63mm    1.88 

82mm    2.28 

90mm    2.45 

  110mm    2.88 

Limitations 

 De HE-sealant is niet geschikt voor toepassing op bitumineuze substraten of substraten die bepaalde oliën en 

weekmakers of oplosmiddelen kan uitsluiten.

 De HE-sealant word niet aanbevolen voor waterdichte voegen en blootstelling aan hoge slijtage of trillingen. 

 De HE-sealant is niet geschikt voor farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie.

+ 4°C to + 35°C Verwerkings temperatuur

Temperatuur bereik - 15°C to 70°C 

   
S

E
A

L
A

N
T

S
 

BESTELLING







Fire Stop Solutions BV 

Postbus 9

6666 ZG Heteren 

Tel:  + 31 (0) 26 30 30 700 

Fax: + 31 (0) 26 30 30 701 

Email: verkoop@firestopsolutions.nl 

www.firestopsolutions.nl

Voor meer informatie van 
onderstaande gegevens raadpleeg 
onze technische verkoopafdeling.

Materiaal veiligheidsblad

Installatie Instructies

Product Certificaat

Le
ve
ra
nc
ie
r i

n 
B

ra
nd

w
er

en
de

 M
at

er
ia

le
n

F-Stop Solutions HE-Sealant

 Grote van verpakking

 Aantallen

 Bij bestelling doorgeven:




