
Toepassing 

F-Stop Solutions opschuimende kabelleiding is 

ontworpen en geschikt om kabeldoorvoer 

systemen zoals elektrische en telecommunicatie 

kabels door brandwerende wanden en vloeren 

een brandweerstand te bieden tot 4 uur. Getest 

volgens EN 1366-3.

De opschuimende kabelleiding is een aanvulling 

voor de E-installateur om het product gedeeltelijk of 

volledig te installeren. Tijd en kosten besparend en 

eenvoudige installatie. Dít is echt een 'fix en finish' 

product.

Brandweerstand 

* Wanneer de kabelleiding niet gevuld is met
inhoud (kabels), beide uiteinden vullen met
F/Stop opschuimende kit.

Specificatie 

Installeer F-Stop Solutions opschuimende 

kabelleiding 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. 

 

Beschrijving
De installatie is eenvoudig. Boor een gat in 

gipsplaten, metselwerk of beton die 

correspondeert met de buitendiameter van de 

kabelleiding. Voor metselwerk en beton 

ondergronden; snij de kabelleiding gelijk af met de 

dikte van de wand / vloer en plaats deze dan 

vervolgens in het geboorde gat. Voor gipsplaat 

toepassingen voer de kabelleiding door de wand 

en laat deze dan 12,5mm aan beide zijden van de 

wand uitsteken.

Voor grotere sparingen kan de kabelleiding 

worden afgewerkt rond kabels of bestaande PVC-

buis met F-Stop Fireboard (50 mm dik) of 

F-Stop Firestop Compound (min. 75 mm dik). Voor 

een rookdichte afdichting, breng F/Stop Acryl 

Sealant in de kabelleiding tot een diepte van 10 

mm. Bij brand, expandeert de kabelleiding en dicht 

dan de opening tegen vuur en hete gassen die 

langs kabels kunnen komen.

Afmeting 

F-Stop Solutions opschuimende 

kabelleiding is verkrijgbaar in lengtes 

van 1200mm in navolgende diameters: 

Getest vlgs. EN:1366-3 

  0    2hr    4hr 



 Installatie Instructies





F-Stop Solutions Kabelleiding

 
BRANDWEERSTAND

BESTELLING
opschuimende 

kabelleiding 

Gipswand 

tussenschot 
(130mm Breed) 

Gemetselde 

muur 

Betonnen 

vloer 

Gecoat 

Paneel 
vloer / muur 

100% kabelvulling 120 min 120 min 240 min 120 min 

50% kabelvulling 120 min 120 min 240 min 120 min 

leeg * 120 min 120 min 240 min 120 min 

Uitwendige Diameter  Inwendige Diameter Wand dikte 

20mm 16.4mm 1.8mm

25mm 21.2mm 1.9mm 

32mm 27mm 2.5mm

  Brandweerstand 

 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

Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of onze 

webshop. 

Afmeting van de kabelleiding  
Benodigde aantallen

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

Voor meer informatie neem contact 

op met onze verkoopafdeling. 

Veiligheid Data Sheets
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