
Certificate number: FSS453/09 

Toepassing
F-Stop Solutions opschuimende kussens bieden 

maximaal 4 uur brandweerstand voor kabels-, goten-, 

ladders- en banen door vloeren en muren.

Algemene voordelen 

 Eenvoudig aan te brengen

 Makkelijk te verwijderen en te herstellen tijdens aanpassing

 Onderhoudsvrij

 Droog systeem

Brandweerstand 

F- Stop Solutions opschuimende kussens bieden 4 uur 

brandwerendheid en 2 uur thermische isolatiewaarde  

getest volgens EN 1366-3.

F-Stop Solutions opschuimende kussens 

aangebracht in kabelgoot en brandscheiding.

F-Stop Solutions opschuimende kussens 
in kabelgoot onder verhoogde vloer.

Specificatie 

Installeer F-Stop Solutions opschuimende kussens tot 4 

uur brandweerstand door brandwerende wanden en 

vloeren. Installatie volledig in overeenstemming met de 

instructies van de fabrikant.

 

Omschrijving

De kussens zijn eenvoudig aan te brengen tussen doorvoering 

en sparing in muur. In een vloer, dienen de kussens bovendien 

ondersteund te worden door middel van een rooster 

ondersteuningssysteem (zie voorbeeld).

Bij brand, zullen de kussens meerdere malen hun 

oorspronkelijke volume vergroten om een effectieve afdichting 

rond doorvoeringen vormen. Kussens zijn geschikt voor:

 Metalen leidingen

 Kabel ladders, banen en goten

 Electrische kabels

F-Stop Solutions opschuimende 

kussens ondersteund d.m.v. rooster 

in bv. schacht vloeren. 

Details 

A = F-Stop Solutions opschuimen Kussens

B = Gegalvaniseerd staal gaas maaswijdte 50mm x 50mm, 

draaddikte 2.5mm mechanisch bevestigd aan vloerplaat 

d.m.v. keilbouten.

C = gaas als hierboven, overlappende 100mm en aan 

elkaar verbonden eveneens met keilbouten.

Raming van hoeveelheden 

Getest vlgs. 
EN 1366-3 

   0   2hr   4hr 

 Materiaal veiligheidsblad

 Installatie-instructies

 Product Certificaat

Bij het bestellen van dit product 

heeft u de volgende gegevens 

nodig:

 Details van de grootte van het gat

 Details van doorvoeringen

 Benodigde hoeveelheid

F-Stop Solutions Kussens 
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 Brandweerstand

  BRANDWEERSTAND 

 TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal bij benadering 

660 per m2 opening 

330 per m2 opening 

220 per m2 opening 

Afmeting kussen 

300mm x 50mm x 35mm 

300mm x 100mm x 35mm 

300mm x 150mm x 35mm 

300mm x 200mm x 35mm 165 per m2 opening 
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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. 

 BESTELLING

Voor meer informatie van 
onderstaande gegevens raadpleeg 
onze technische verkoopafdeling.




