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Fire Stop Solutions (opschuimende) kussens 

Installatie Instructies
F-Stop Solutions (opschuimende) kussens bieden maximaal 4 uur brandweerstand voor kabels-, goten-, ladders- 

en banen door vloeren en muren.

 Installatie in muren (Methode 1)

1) Plaats de eerste (opschuimend) kussen in het gat, zodat de langste afmeting (300 mm lang) uitstrekt over
de wand.

2) Voor gesloten kabelgoten, verwijder het deksel en plaats een kussen binnen de goot in de sparing, zodat deze is
uitgelijnd met de diepte van de muur.

3) Vul de sparing goed met (opschuimende) kussens totdat deze vol is. Plaats het deksel terug.

 Installatie in muren (Methode 2)

1) Maak een korf met behulp van gegalvaniseerd staal gaas (50 x 50 x 2,5 mm maaswijdte) en breng deze aan in de
sparing van de vloerplaat. Er moet minimaal 50 mm overlapping op de omliggende vloerplaat of wand (zie detail
technische productblad). Mechanisch bevestigen aan de vloerplaat of wand d.m.v. keilbouten.

2) Plaats (opschuimende) kussens in de draad mand. Leg de kussens stevig in de mand in steen verband in een
laagdikte van max. 150mm.

3) Voor gesloten kabelgoten, verwijder het deksel en plaats een kussen binnenin, zodat deze goed aansluit
in de sparing en plaats het deksel terug.

4) Breng vervolgens van dezelfde afmeting en materiaal een deksel incl. de min. overlap aan en bevestig deze
eveneens met keilbouten.

 Veiligheid & Gezondheids instructies

Algemeen: Fire Stop Solutions (opschuimende) kussens zijn gemaakt van glasvezeldoek gevuld met 
(opschuimend) grafiet en inerte exfoliërende vulstoffen. Tijdens verwerking vrijkomend stof bij 
langdurige blootstelling vormt een gevaar voor de gezondheid.
Tijdens verwerken kussens kan het product huid irritatie of ontsteking veroorzaken. Beschermingsbril is 
dan ook een vereiste. Stof of vezel gegenereerd uit het bewerken of snijden, bij inademing over een 
langere periode, vormt een gevaar voor de gezondheid. 

Het product kan irritatie veroorzaken aan gevoelige huid. Beschermende overalls en handschoenen 
dragen om blootstelling te minimaliseren. Als irritatie optreedt dan grondigwassen met water en zeep.

Inademing: Inademing kan irritatie veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwerken en draag een stofmasker.
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