
Toepassing 

F-Stop Putty Pads zijn ontwikkeld om de 

akoestische eigenschappen en het brandwerend 

uitvoeren van wandcontactdozen in 

systeemwanden en centraaldozen in plafonds.

Levert een belangrijke bijdrage in het verminderen van 

lucht lekkage en energiekosten in woningen te.  

Algemene voordelen: 

 Biedt bescherming tegen brand

 Reduceert geluid overdracht

 Voorgesneden kruisvorm verzekert probleemloze installatie

 Lage rookontwikkeling

 Onderhouds vrij

 Uitstekend zelfhechtend en kneedbaar

 Lange levensduur

 Verkrijgbaar in enkele en dubbele wandcontactdozen

Brandweerstand 

Getest volgens EN1366-3, F/Stop Putty Pads 

zorgen voor maximaal 2 uur brandweerstand.

Akoestisch 

Meting van luchtgeluidisolatie werd gedaan in 

overeenstemming met NEN-EN-ISO 140-3:1995. Enkel 

werden hoeveelheden berekend in overeenstemming met 

NEN-EN-ISO 717-1:1997. De stopverf pads zorgen voor 

een geluidsisolatie (Rw) van maximaal 67dB.

Specificatie 

F-Stop Putty Pads zijn verkrijgbaar twee 

afmetingen 170x170mm voor enkele en 

230x170 voor dubbele wandcontactdozen. 

Eenvoudige installatie 

 Verwijder de voorplaat van het stopcontact / doos.

 Breng de voorgevormde Putty Pad aan de 

binnenzijde van de doos aan.

 Simpel te vervangen of te herstellen. 

Bij brand opschuimende Putty Pad die de ruimte opvult 

om brandoverslag via de systeemwanden te 

voorkomen. De Putty Pad kan eveneens worden 

toegepast voor akoestische doeleinden om 

geluidsoverdracht van kamer naar kamer te reduceren. 

Getest vlgs.
EN1366-3 
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 Afmeting

 Aantallen

Brandweerstand

 
TECHNISCHE INFORMATIE

 Bestelling

wandcontactdoos voor installatie 

wandcontactdoos na installatie 

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

F-Stop Solutions Putty Pads
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F-Stop Putty Pads zijn vervaardigd uit een rode, 
nonsetting, siliconen gebaseerd opzwellende 
polymeer.

Omschrijving

Gelieve te bestellen bij onze 

technische verkoopafdeling of  

webshop. 

 Bij bestelling doorgeven:

Materiaal veiligheidsblad

Voor meer informatie van 
onderstaande gegevens raadpleeg 
onze technische verkoopafdeling.
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