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Certificate number: FSS453/06 

P12 44A PIPE FIRE SLEEVES

Toepassing 

F-Stop Solutions opschuimende pijpwikkels 

bieden een eenvoudige en zeer effectief 

alternatief voor brandwerende manchetten t.b.v. 

kunststof leidingwerk in muren en vloeren. Getest 

volgens EN1366-3, F/Stop Solutions 

opschuimende Pijp wikkels bied tot 4 uur 

bescherming tegen brand.

Algemene voordelen: 

 eenvoudig te installeren

 geen mechanische bevestigingen

 waterbestendig

 onderhoudsvrij

 verkrijgbaar in pijp diameters tot 160 mm

Specification 

Installeer F-Stop Solutions brandwerende 

Pijpwikkels tot een brandweerstand tot 4 uur 

voor alle kunststof leidingen door brandwerende 

wanden en vloeren. Installatie volledig in 

overeenstemming met de instructies van de 

fabrikant.

Omschrijving 

Pijpwikkels bestaat uit een polyethyleen mantel  

met inwendig flexibele lagen van een grafiet 

gebaseerd met een opschuimende werking. Het 

product is vervaardigd om te worden aangebracht 

rondom de buitendiameter van de leidingen en 

vervolgens te worden gefixeerd met de 

zelfklevende strip. Wanneer de opschuimende 

Pijpwikkels is gepositioneerd binnen het 

compartiment muur of vloer blijft de rand van de 

wikkel zichtbaar uit de muur of vloer. De 

Pijpwikkels vervolgens in de sparing aanwerken 

met F-Stop Solutions Firestop Compound of 

mortel te worden afgesloten. Tijdens brand, zal 

het opschuimende materiaal de wegsmeltende 

kunststofbuis afknellen en actief afsluiten.

Brandweerstand 

uitwendige diameter buis brandweerstand 

55mm 2 tot 4 uur 

82mm 2 tot 4 uur 

110mm 2 tot 4 uur 

160mm 2 tot 4 uur 
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F-Stop Solutions Pijpwikkel

 Brandweerstand

F-Stop Solutions opschuimende Pijpwikkel aangebracht in 
muurcompartiment met F-Stop Solutions Firestop Compound.

F-Stop Solutions opschuimende Pijpwikkel aangebracht in 

vloercompartiment met F-Stop Solutions Firestop Compound.
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Brandweerstand

 INFORMATIE

Voor meer informatie van 
onderstaande gegevens raadpleeg 
onze technische verkoopafdeling.

Materiaal veiligheidsblad

Installatie Instructies

Product Certificaat

 BESTELLING

 Bij bestelling doorgeven:

Uitwendige diameter buis

Brandweerstand WBDBO eis

Aantallen

Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of onze 

webshop. 

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




