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 P12 44A PIPE FIRE SLEEVES 

Toepassing

Voor geïsoleerde onbrandbare leidingen is het gewoonlijk 

nodig om de standaard isolatie te verwijderen op het punt van 

de doorvoering en bij kunststofleidingen de manchet. 

Standaard buisisolatie zal niet bijdragen tegen de 

brandweerstand, maar als deze isolatie wordt verwijderd, kan 

dit leiden tot condensatie op koude leidingen en verlies van 

thermische waarde op warme leidingen. De F/Stop Solutions 

Sleeve voorkomt dit probleem door middel van zowel 

brandvertraging en thermische isolatie.

Algemene voordelen :

 Werkbesparing 

 Goede Akoestische isolatie 

 Geen extra isolatie vereist

 Volledig assortiment van maten

 Geen extra afdichtingsmiddelen vereist 

Te gebruiken
F-Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves zijn geschikt voor de 

meeste materialen die in aanraking komen bij normaal bouw 

en industriële toepassingen. Voorzorgsmaatregelen moeten 

worden genomen bij het isoleren van roestvast staal, ongeacht 

het type isolatie.

Biologisch 

De isolatie biedt geen voeding aan ongedierte en of groei aan  

schimmels of bacteriën.

Vlgs. rapport getest 

 

Omschrijving
F-Stop Solutions Fire Sleeves zijn een unieke combinatie van 

minerale vezels en opzwellende grafiet dat alle voordelen 

bied van minerale wol van thermische, geluid en 

brandeigenschappen met een als toevoeging het opzwellende 

effect. De sleeves worden geleverd in lengten van 300mm en 

kan ingekort worden tot vereiste lengte bij het monteren in 

wanden en vloeren.

Brandweerstand 

F-Stop Solutions Fire Sleeves zijn bedoeld voor gebruik 

op koper, staal, polypropyleen en Pvc-buizen . Getest 

volgens EN1366-3, de sleeves  zorgen voor maximaal 2 

uur brandweerstand.

Akoestisch 

Het gebruik van  Fire Sleeves kunnen de geluidsemissie 

aanzienlijk verminderen van lawaaierige leidingwerk. Voor 

hogere normen van geluidsisolatie verwijzen wij u naar onze 

technische afdeling . Getest tot Akoestische demping ( Rw ) 

van 49 dB.

Temperatuur  
Fire Sleeves worden gebruikt om brandwerende leidingen 

(doorvoeringen) bij temperaturen tussen 0 º C en 180 º C. Bij 

lage temperaturen, moet erop worden gelet dat er een 

dampdichte afwerking word verkregen.

 

 Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves
 

Pijp Materiaal Pijp afmeting Wanddikte   Vloer *       Muur * Integrity Isolatie 

Staal 22mm - 165mm 2.5mm - 14.2mm M, LDC, HDC MS & M 120 min 0 

koper 12mm - 160mm 2.5mm - 14.2mm M, LDC, HDC MS & M 120 min 0 

Polybutylene 12mm - 28mm 2mm - 3.5mm M, LDC, HDC MW **, MS & M 120 min 120 min 

PVC 55mm - 160mm 3mm - 4.2mm M, LDC, HDC MW **, MS & M 120 min 120 min *** 

* Sleeves aan beide zijden 25mm uit laten steken voor wanden / vloeren en 50mm voor F / Stop Solutions gecoate panelen

** Tot 110mm diameter / *** 160mm toepassingen diameter is beperkt tot 90 minuten

M = Metselwerk, LDC = Low Density Beton, HDC = High Density Beton, MW = Minerale wol, MS = Metal-stud
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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.

 INFORMATIE

Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of onze 

webshop. 

 Bij bestelling doorgeven:

 BESTELLING




