
Certificate number: FSS453/S02 

Toepassing 

F-Stop Solutions Fireboard Systeem wordt 

gebruikt voor brandwerende doorvoeringen in 

brandscheidende muren en vloeren. F-Stop 

Fireboard System is getest overeenkomstig 

EN1366-3, en bied tot 4 uur bescherming tegen 

brand. Algemene voordelen: 

 Koude rook-en luchtdichte afdichting 

 Goede akoestische isolatie (tot Rw van 52 dB) 

 geen extra coating vereist 

 eenvoudige installatie

 lichtgewicht

 Geschikt voor diverse doorvoeringen



Ongevoelig voor vocht



onderhoudsvrij



Lage rookontwikkeling

Brandweerstand 

akoestisch
Geluidsisolatie (Rw) van maximaal 52 dB. Neem 

contact op met onze verkoop kantoor met opgave van:

 wandconstructie

 Akoestische waarde

 Grootte van de opening

Koude rook-en luchtdichte afdichting 
F-Stop Solutions Fireboard System kan 

men een koude rook- en luchtdichte 

afdichting realiseren rondom doorvoeringen 

in brandwerende scheidingen. 

 F-Stop Solutions Fireboard

(1200mm x 600mm x 50mm)

 F-Stop Acryl Sealant

 F-Stop Coating 

F-Stop Solutions Fireboard zijn vervaardigd uit een 

minerale steenwolvezelplaat voorzien van een 

brandwerende opschuimende coating. De gecoate 

panelen zijn makkelijk te verwerken voor afdichtingen 

in muren en vloeren voor kabelgoten, leidingen en 

kanalen. Kunststof buizen moeten worden voorzien met 

F-Stop Acryl Sealant of F-Stop Brandmanchet tegen 

het aangebrachte panel. De Akoestische 

opschuimende kit/pasta wordt gebruikt voor verlijming 

van het paneel en toegepast rondom sparing zodat het 

een moeilijk doordringbaar geheel vormt. De F-Stop  

Coating wordt grotendeels gebruikt om eventuele 

beschadigde coating te herstellen alsmede voor een 

meer 

esthetische afwerking. In systeemwanden dient het 

paneel aan beide zijde te worden aangebracht om de 

branddoorslag te waarborgen. De panelen kunnen 

worden gemonteerd tegen de wand of op maat 

worden gesneden in de sparingen. Voor grote 

vloeropeningen, adviseren wij Firestop mortel (zie 

technische data sheet).  

Vezel Bescherming 

F-Stop Fireboard Systeem voorzien van 

opschuimende coating om vezel verspreiding 

te voorkomen en de brandweerstand te 

waarborgen.  

Kleur  
Wit mat afwerking. Goed overschilderbaar indien 

gewenst. 

Specificatie 

Installeer F-Stop Solutions Fireboard System in de 

geschikte doorvoering voor het verkrijgen van een 

maximale brandweerstand tot 4 uur t.b.v. muren en 

vloeren (massief en systeemwanden). Installatie 

volledig in overeenstemming met de instructies van 

de fabrikant. 

Getest conform EN1366-3 

  0    1hr    4hr 

 Veiligheid Data Sheets

 Installatie Instructie

 Product Certificaat

Fire Stop Solutions Fireboard System 

 BRANDWEERSTAND

Constructie 

Getest 

Paneel 

Configuratie 
Thermische isolatie 

beton muur 1 x 50mm 4 uur 1 uur 

gipsplaat 

scheiding 
2 x 50mm 1 uur 19 min 

gipsplaat 

  scheiding in dagmaat 
2 x 50mm 2 uur 15 min  
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Omschrijving: 

F-Stop Solutions Fireboard systeem bestaat uit 

3 elementen

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

       Brandweerstand  

 TECHNISCHE INFORMATIE

Voor meer informatie neem contact 

op met onze verkoopafdeling. 

Vlamdichtheid
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F-Stop Solutions Fireboard aangebracht in 

een systeemwand diverse doorvoeringen 

(geen coating vereist op doorvoering). 

F-Stop Solutions Fireboard aangebracht in 

sparing massieve wand diverse doorvoeringen 

boven brandwerende deur (geen coating vereist 

op doorvoering).  

F-Stop Solutions Fireboard geinstalleerd tegen de buitenzijde van de systeemwand rondom de 

kunststofbuis afgewerkt met  F-Stop Solutions opschuimende grafiet kit (geen coating vereist 

op doorvoering). 

Fire Stop Solutions Fireboard System 

 Brandweerstand

 Details van de doorvoeringen

 Benodigde aantallen
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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

Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of onze 

webshop. 

Bestellen: 

Bij bestelling van dit product 
hebben wij de volgende 
gegevens nodig:
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