toepassingsgebied

brandweerstand - EI classificatie vlg. EN 13501-2 / EN 1366-3 + EN 1364-1

elektra inbouwdozen + bedrading

certificering - EAD 350454-00-1104

Firetect®

inbouwdozen classificatie

► INDEX

geschikte Firetect producten binnen classificatie:

Prestaties brandweerstand zijn principe configuraties,
geldig voor alle kunststof (incl. halogeen-vrije) inbouwdozen
binnen bandbreedte:

PE + PP + PVC
bouwdeel

Seal pad EVO

breedte t/m 380 mm

PP-R

hoogte t/m 90 mm
diepte t/m 73 mm

vlg. EN 1366-3

doos klemvast in wand / vloer

klein + standaard

enkele inbouwdoos

bouwdeel

flexibele + massieve wanden + flexibele plafonds

type doos

kunststof mantelbuizen

DoP CPR-14/0275

max. breedte 76 mm
max. hoogte 76 mm
max. diepte t/m 71 mm

groot + diep
max. breedte 84 mm
max. hoogte 90 mm
max. diepte 73 mm

vlg. EN 1364-1

2 zijden - tegenover elkaar

1 zijde

1 zijde

PP-MD

2 zijden - tegenover elkaar

Bouwdeel moet zijn geclassificeerd vlg. EN 13501-2 voor de
gestelde brandweerstand.

PP-MX
aluPE-X

max. EI 120 in wand 1, exp.
max. EI 120 in wand 1, unexp.

EI 120 in wand 1

EI 60 in wand 1

alle kunststof inbouwdozen, incl. halogeen-vrij:
vlg. EN 1366-3

PE-Xa

in flexibele wanden met gipsplaat type F

koper

ook getest in ongeisoleerde wanden
in massieve wanden
EI 120 in wand 2+3, exp.
EI 120 in wand 2+3, unexp.

breedte max. 380 mm

EI 120 in wand 2+3

staal

hoogte max. 76 mm
diepte max. 71 mm

EI 120 in plafond 4

stalen mantelbuizen
kabelgoot + ladder / mand
kabels + bundels

EI 90 in wand 1, exp.

alle kunststof inbouwdozen, incl. halogeen-vrij:

EI 60 in wand 1, unexp.

vlg. EN 1364-1
in flexibele wanden met gipsplaat type A t/m F

brandkleppen
ventilatie roosters

breedte max. 285 mm

max. breedte 284 mm
max. hoogte 73 mm
max. diepte 53 mm

flexibele + massieve wanden

max. breedte 152 mm (bijv. 2 x 76)
max. hoogte 76 mm
max. diepte 50 mm

flexibele + massieve wand

modulaire doos

enkele doos op rij
+ dubbele inbouwdoos

hoogte max. 90 mm

max. breedte 380 mm (bijv. 5 x 76)
max. hoogte 76 mm
max. diepte 71 mm

1: flexibele wand ≥100mm
2: massieve wand ≥100mm
3: massieve wand ≥150mm
4: metal stud plafond ≥150mm

luchtkanaal bekleding

diepte max. 73 mm

EI 60 in wand 1, exp.

rechte voegen
inbouwdozen
EI 90 in wand 1

loze sparingen
EI 90 in wand 2+3

EI 60 in wand 1, exp.

EI 60 in wand 1

EI 120 in wand 1, unexp.
EI 60 in wand 2+3

EI 60 in wand 1

EI 60 in wand 2+3

ook getest in ongeisoleerde wanden

plak EVO in inbouwdoos aan achterkant; 1 EVO per doos / module
inbouwdozen moeten zijn voorzien van bedrading
zo nodig, breng rookafdichting Acrylic sealant aan voor een naadloze aansluiting inbouwdoos - bouwdeel

EN normen kunststof buizen

toelichting
akoestiek

Firetect FoA d19-2 - blad 17

duurzaamheid

