
F-Stop Solutions Fireboard System 

Installation Instructions 

F-Stop Solutions Fireboard is een systeem dat wordt gebruikt om brandoverslag te voorkomen naar aangrenzende 
compartimenten in wanden en vloeren voor een bepaalde periode van maximaal 4 uur. Afhankelijk van de vereiste 
brandweerstand en akoestische prestaties vereist, hetzij een enkel paneel of twee panelen aangebracht. Openingen met 
een minimale afmeting van meer dan 1200mm vereist structurele ondersteuning om extra stabiliteit te verkrijgen tijdens 
brand.

 Algemeen 

1) Verwijder los materiaal en stof van de te behandelende sparing.

2) Zorg ervoor dat ondergrond schoon en droog is.

3) Verwijder alle losse vuil, olie en vet.

4) De kit niet toepassen bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C.

5) Indien gewenst gebruik maskingtape.

6) In enkele en dubbele afdichtingen, bij kunststof leidingen F-Stop Solutions Pijpwikkel, F-Stop Manchet of 
HE-Sealant toepassen.

7) In dubbele paneel afdichting, F-Stop Solutions HE-Sealant aanbrengen (40mm diep x 25mm breed
rondom buis) in het paneel aan beide zijde van de gipswand.

8) Verwijder eventueel deksel van kabelgoot en vul binnen met F-Stop Solutions  Kussens of
F-Stop Solutions C25 Kabel Firestop afdichting.

9) Verwijder eventuele isolatie van de leidingen en vervang deze door F-Stop Solutions Isolatie. 

10) Voor gekoeld water (metalen buizen), met buisisolatie (armaflex), breng aan beide zijde HE-Sealant aan 
volgens product informatieblad. Voor gekoeld water (kunststof leidingen), breng aan beide zijde HE-sealant, 
F-Stop Manchet en of F-Stop Pijpwikkel aan.

11) Bij twijfel over de geschiktheid van elk type service dan kunt raadplegen technische verkoopkantoor voor advies.
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 Installatie in massieve muur 

1) Snij of zaag F-Stop Solutions Fireboard (50mm dik) op maat in de sparing, gebruik F/Stop Solutions
Acryl Sealant voor verlijming van het paneel.

2)

3)

4) Herhaal bovenstaande stappen voor de andere zijde van de wand. Raadpleeg verkoopkantoor voor indicatieve
hoeveelheden.

 Installatie gips wanden

Afdichting in sparing 

1) Maak een frame in de sparing.

2) Maak F/Stop Solutions Fireboard (50mm dik) op maat t.o.v. de sparing, breng in de sparing F-Stop
Solutions Acryl Sealant aan, alsmede op de kopse kanten van het paneel voor een juiste verlijming.

3) Breng het paneel zo aan dat het gelijk is aan de buitenzijde van de gipswand of systeemwand.

4) Vul met F-Stop Solutions Acryl Sealant overige openingen.

5) Werk vervolgens de doorvoering met F-Stop Solutions Coating af.

6) Herhaal bovenstaande stappen voor de andere zijde van de wand.

Afdichting tegen de wand rond sparing

1) Snij of zaag een deel F-Stop Solutions Fireboard (50mm dik) zo dat alle 4 de zijden van de sparing
100mm worden bedekt bv. een sparing van 200mm x 200mm afmeting Fireboard 400mm x 400mm.

2) Teken af tot waar het paneel word aangebracht dmv rolmaat of duimstok.

3) Breng F-Stop Solutions Acryl Sealant  aan rondom de doorvoering tegen de gipsplaat zoals
afgetekend.

4) Druk het op maat gemaakte F-Stop Solutions Fireboard in de aangebrachte kit voor een juiste
verlijming.

5) Verwijder eventueel overtollige kit.

6) Fixeer F-Stop Solutions Fireboard tegen de wand.

7) Breng de schroeven aan op een afstand van 300mm.

8) Breng F-Stop Solutions  Coating aan op de blootgestelde steenwolpaneel.
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Breng F-Stop Solutions Acryl Sealant aan op alle raakvlakken voor een optimale bevestiging. 

Vul met F-Stop Solutions Acryl Sealant  overige openingen.
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 Gezond- & Veiligheids Instructies 

Algemeen: F-Stop Solutions Fireboard worden vervaardigd uit een hoge densiteit 150kg/m³ minerale vezels met 
een brandwerende coating. Stof of vezels die tijdens het verwerken vrijkomen, bij inademing over een 
langere periode, vormt een gevaar voor de gezondheid.. 

Oog Contact: 

Huid Contact: Het product kan irritatie van de gevoelige huid veroorzaken. Beschermende overalls en handschoenen 
moeten worden gedragen om blootstelling te minimaliseren. Als irritatie optreedt wassen grondig met water 
en zeep.   

Inademing: Inademing kan irritatie veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het snijden en draag een 
stofmasker die voldoet aan de EN norm.

Verwijderen: Afval in een daarvoor beschikbaar gestelde afvalcontainer. 
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Het product kan irritatie of ontsteking veroorzaken. Veiligheidsbril moet worden gedragen om de 
blootstelling aan het product te minimaliseren Onmiddellijk spoelen met veel water. Als irritatie aanhoudt 
deskundig medisch advies inwinnen. Indien contact met ogen, houd de oogleden van elkaar en spoelen 
met schoon zoet water.




