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Brandspridning mellan våningsplan och 

längs kabel- och ventilationsstråk utgör en 
av de stora brandfarorna i moderna 

byggnadskonstruktioner. Rök och 
lättantändliga gaser sprider sig oerhört 

snabbt, var som helst, bara de får 
chansen.  

Branddörrar och brandcellsgränser gör 

ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i 
hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk 

och ventilationsschakt. 

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud 
från katastrof. 

Billig och effektiv brandskyddslösning 

I många fall är det passiva brandskyddet 

underskattat och eftersatt. Att stänga inne branden 
är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som 
fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan 
att personal finns på plats för att släcka. 

Olika metoder för olika behov 

Vi levererar brandtätningsmateriel och utför 

brandtätningar i olika material och metoder. 
Brandtätningen skall anpassas till verksamheten i 
byggnaden och brandtekniska krav. Samtliga 

tätningar är provade och typgodkända av Swedcert 
eller annan godkännandemyndighet. De metoder vi 
använder och rekommenderar är: 

Mjuktätningssytem  

Den vanligaste och i många 

fall mest lämpliga och 
prisvärda metoden för 
brandtätning är en 
mjuktätning med 
stenullsskiva. Skivan är 
uppbyggd av en tät 

stenullsmatta, utvändigt 

belagd med en speciell 
täckfärg.  

Beroende på vägg- 

konstruktion och montage  
motstår en tätning med Brandskiva FR och 
Fogmassa FR Akryl brand i upptill 240 minuter. 

Fördelar och egenskaper 

Brandtätning med mjuktätningssystem har flera 

fördelar: 

 Flexibel och snabb installation 

 Enkelt att komplettera och ändra kabeldragning i 

efterhand. Nya hål kan snabbt tas upp och tätas. 
Det är också enkelt demontera en kabel och 
återtäta 

 Metoden är miljövänlig och utan risk för hälso-

skador. Fogmaterialet är vattenbaserat skivan 
består av naturmaterial 

 Kostnadseffektiv 

 Ljuddämpande 

 Brandklassning EI 30-240 beroende på 

väggkonstruktion och montage 

 Klassat för alla typer av konstruktioner och 
genomföringar 

 Passar till de flesta ytor, inklusive betong, tegel, 

leca, stål, trä, gips, plast och de flesta icke prösa 
ytor 

 Kan användas i gipsväggar utan karmar runt 

hålet 

 Den målade ytan tål vatten och kyla 

 Kan användas i schaktväggar med gips på bara 

en sida 

 Permanent flexibel som tar upp rörelse vid brand 
och mindre rörelser i konstruktionen den är 
monterad i 

 Lång lagringstid 

 Halogenfri och impregnerad mot svampangrepp 
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Brandskyddsmassa EX 

Brandskyddsmassa EX är ett 

torrt vitt pulver, bestående av 
oorganiska komponenter och 
perlit. När det blandas med 
vatten, bildas en härdad termisk 
brandtätningsmassa som 
används vid tätning av tekniska 
genomföringar som bryter 

brandklassade väggar och plan. 

Brandskyddsmassa EX expanderar 
med cirka 1% under härdningen  
och gör att övergången mellan tekniska 

genomföringar och angränsande vägg eller plan blir 

tät. 

 Klassat för väggar och plan av betong, mur, gips 
etc. 

 Kan användas för kabel, kablar i buntar, 

kabelstegar, stålrör, kopparrör, 
ventilationskanaler och plaströr. 

 Enkelt att applicera till en snygg yta. 

 Härdar på mindre än en timme. 

 Nästan obegränsad lagringstid. 

Rörmanschett 

Rörmanschetten är 
konstruerad för att 

upprätthålla 

brandmoståndet i 
brandskiljande väggar 
och plan, när dessa 
bryts av genomgående 
plaströr, kablar i bunt 

och/eller plaströr i 
bunt.  

Rörmasnchetten består av en delad, vitlackerad, 
cirkulär stålram som fästs runt de tekniska 
genomföringarna med en enkel låsanordning. 

I stålrammen ligger ett grafitbaserat svällande 
material som reagerar på värme och tätar 
hålrummet efter de smältande genomföringarna vid 
brand. 

Manschetten fästs mot väggen eller planet genom 

att skruvas fast genom de utstående stålfästena. 

Brandklassning 

 För plaströr i mur eller betong EI 240 

 För plaströr i gipsvägg EI 60-90 beroende på 
storlek av rörmanschett 

Cable transit 

Cable transit består av en 

rund eller fyrkantig stålram 
som innehåller ett 
grafitbaserat svällande 
material som reagerar på 
värme och tätar hålrummet 
vid brand.  

Efter montage kan man  

trycka genom kablar eller  
plaströr efterhand utan att  
behöva brandtäta varje gång. Den fyrkantiga 
varianten kan även användas på befintliga kablar 

eller plaströr eftersom den har ett lock. 

Två stycken längder finns, 250 mm och 400 mm. I 
plan som är tjockare än 250mm skall en Cable 
transit om 400 mm användas. 

Brandklassning 

  EI 60-120 beroende på storlek av Cable transit 

Rörstryparen 

Rörstryparen används när 

brandskiljande väggar bryts med 
genomförande plaströr, kablar i 
bunt och/eller plaströr i bunt 
samt stålrör med genomgående 
cellgummi. 

Rörstryparen levereras i 

standardstorlekar alternativt som 
rullar á 25 m i bredderna 50 mm 
och 75mm. 

Montering sker genom att rörstryparen fästs runt de 
tekniska genomföringarna med hjälp av den 
klistrande ytan. Därefter tätas utrymmet runt om 
med Brandskyddsmassa EX eller Brandskiva FR. 

Brandklassning 

 För plaströr (PVC, PP och PE) EI 120-240 
beroende på rörets diameter 

 Kablar och/eller plaströr i bunt ≤Ø160mm 

 EI 240 

 Stålrör ≤Ø165mm EI 60 

Märkning 

Brandtätningar och brandcellsgränser skall 

kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i 
samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn 
av brandsläckare eller annan brandredskap. 

Tätningen märks upp och förs in  
på vår checklista.  

En fördel är att tätningen märks 
med plats och telefonnummer för 

felrapport. Elektriker och andra 
som utför installationer i 
byggnaden kan då enkelt  
anmäla att de har brutit  
en brandcell och att  
återtätning måste ske. 


