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Certificate number: FSS453/S05 

F30 670A SEALANT 

Toepassing 

F-Stop Acryl Sealant is water gedragen en geschikt 

voor het afdichten van constructies en sparingen in 

brandscheidingen, deurkozijnen en beglazing 

systemen. F/Stop acryl sealant is getest volgens en 

EN1366 tot een brandweerstand van 4 uur in voegen 

van maximaal 30 mm breed. Naast  brandwerend kan 

de kit worden gebruikt voor het afdichten van 

constructies in muren met een akoestische werking.     

Akoestisch 

F-Stop Acryl Sealant biedt een geluids 

vermindering (Rw) van maximaal 57 dB. 

Raadpleeg ons verkoopkantoor met vermelding 

van:

 Constructie type

 Vereiste akoestische waarde

 Afmeting sparing

Rook & Luchtdicht
F-Stop Acryl Sealant  is geschikt 

voor het verkrijgen van een lucht- en rookdichte

afdichting.

Brandweerstand 

 

Omschrijving
F-Stop Acryl Sealant is een hoogwaardige acryl-kit op 

basis van één deel water, geproduceerd in een koker 

voor een standaard kitspuit. De hoeveelheid hangt af 

van de diepte, breedte van de voeg en de 

brandweerstand (zie tabel brandweerstand).

Alle oppervlakken moeten grondig schoon en vrij zijn 

van vocht, vuil en loszittend bouwstof. Het 

aanbrengen van een primer is niet nodig mits 

ondergrond dit vereist. (proefstuk maken).

F-Stop Acryl Sealant moet niet worden toegepast als 

de omgevingstemperatuur lager dan 5ºC is. F-Stop 

Acryl Sealant is snel uithardend ongeveer 15 minuten 

(huidvorming). Bij volledige uitharding is F/Stop acryl 

sealant overschilderbaar.
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 BRANDWEERSTAND

F-Stop Acryl Sealant

Sparing grote Diepte Brandweerstand Thermische Isolatie Rugvulling 

10mm 10mm 240 mins 30 mins PE Foam enkel 

15mm 10mm 240 mins 30 mins PE Foam enkel 

20mm 15mm 240 mins 120 mins PE Foam dubbel

20mm 20mm 240 mins 60 mins C144 Firestrip enkel 

30mm 15mm 240 mins 120 mins PE Foam dubbel 

30mm 15mm 240 mins 60 mins C144 Firestrip enkel 

 

 

 
TECHNISCHE INFORMATIE

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
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 Grote van verpakking

 Aantallen

Kleur 
Te verkrijgen in de kleuren wit en grijs  

Verbruik
Verbruik van cartridge 310ml volgens onderstaande 

tabel

Specificatie 

F-Stop Acryl Sealant is geschikt voor het 

verkrijgen van een brandweerstand van 

max 4 uur sparing grote tot 30mm in alle 

brandscheidingen. Installatie volledig in 

overeenstemming met de instructies van de 

fabrikant.
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Sparing maat Diepte
Verbruik 

Cartridge 

10mm 10mm 3.10 per l/m 

20mm 15mm 1.03 per l/m 

30mm 20mm 0.51 per l/m 

 

 

 

 

 
BESTELLING

F-Stop Acryl Sealant rondom 

buisdoorvoering in betonnenwand. 

F-Stop Acryl Sealant in voegen in 

betonnen wand of vloer.F-Stop Acryl Sealant 600ml Folie verpakking 

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

Inhoud;
F-Stop Acryl Sealant is verkrijgbaar in 
310ml cartridges, 600ml folie verpakking 
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 Bij bestelling doorgeven:

Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of onze 

webshop. 

F-Stop Acryl Sealant




