toepassingsgebied

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

kabel doorvoeren

certificering - EAD 350454-00-1104

Firetect®

rookwerendheid vlg. EN 1634-3: Sa - S200

kabelgoot + ladder + draadmand classificatie ≤ 600 mm

► INDEX

Prestaties brandweerstand zijn geldig voor bandbreedte van kabel
groep + max. Cu mm2 bij stalen voorzieningen:
kabelgroep 1 + 2 + 3 + 5
dØ

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

geschikte Firetect producten binnen classificatie:

t/m 80 mm

Graphite sealant

Acrylic of PA sealer

DoP CPR-14/0273

DoP CPR-14/0273

afstand ophanging (mm)

kabelgroep 4 (data + glasvezel)
dØ

opening in bouwdeel
max. opening (mm)

t/m 100 mm

PA board

PE + PP + PVC
afwerking

of

kunststof mantelbuizen
PP-R

BW mortel

DoP CPR-14/0260

PP-MD
afm. doorvoer

2

Cu mm kabel specs

bouwdeel

PP-MX

max. Cu mm2 = 29647

aluPE-X
Ø 21mm
Ø 61mm

groep 2 - medium ommanteld

Ø 80mm

groep 3 - groot ommanteld

Ø 100mm
Ø 23mm

groep 1 - klein ommanteld

elke kabel configuratie binnen max. Cu mm2;
alle kabelgroepen zijn toegestaan, max.:

max. Cu mm2 = 12619

2x 50mm 2S

100mm

EI 30 in wand 1+2+3

op 500mm

600x1200

2x 50mm 2S

100mm

EI 30 in wand 2+3

op 500mm

600x1200

1x 50mm 2S

50mm

EI 60 in vloer 5

op 250mm + 400mm

600x5000

2x 50mm 2S

100mm

GEEN coating op kabels,
kabelgoten of
bouwdeel

koper

Ø 21mm

groep 1 - klein ommanteld

Ø 47mm

groep 2 - medium ommanteld

Ø 52mm

groep 3 - groot ommanteld

Ø 100mm
Ø 23mm

stalen mantelbuizen

staal / kunststof

groep 4 - data + glasvezel
groep 5 - geen ommanteling

staal / kunststof

elke kabel configuratie binnen max. Cu mm2;
toegestane kabelgroepen:
groep 1 - klein ommanteld
groep 4 - data + glasvezel

elke kabel configuratie binnen max. Cu mm2;
toegestane kabelgroepen:

flexibele + massieve wanden + massieve vloeren

max. 3x Ø 16mm

max. Cu mm2 = 6401

600x1200

staal

max. 3x Ø 16mm

kabelgoten
≤ 600mm

op 250mm + 500mm

groep 4 - data + glasvezel
groep 5 - geen ommanteling

alle mantelbuizen:

draadmanden
≤ 600mm

EI 60 in wand 1+2+3

PE-Xa

alle mantelbuizen:

max. Cu mm2 = 15707

kabelgoten ≤ 500mm + kabelladders
≤ 300mm

elke kabel configuratie binnen max. Cu mm2;
alle kabelgroepen zijn toegestaan, max.:

groep 1 - klein ommanteld

kabelgoot + ladder / mand
kabels + bundels
EI 60 in wand 1+2+3

EI 60 in wand 1+2+3

op 500mm

600x1200 +25%

2x 50mm 2S

100mm

EI 60 in vloer 5

EI 60 in vloer 5

op 250mm + 400mm

600x5000

2x 50mm 2S

100mm

GEEN coating op kabels,
kabelgoten of
bouwdeel

brandkleppen
ventilatie roosters
luchtkanaal bekleding
rechte voegen
inbouwdozen

resultaten max.
EI 180 in wand 3

EI 120 in wand 1+2+3

op 500mm

620 x 70

1x 50mm 2S

loze sparingen

50mm

EI 60 in wand 1+2+3

op 500mm

620 x 70

-

-

EI 60 in wand 1+2+3

op 250mm + 500mm

730 x 230

2x 50mm 2S

100mm

EI 90 in wand 1+2+3

op 250mm + 500mm

660 x 120

2x 50mm 2S

100mm

EI 60 in vloer 5

op 400mm

600 x 800

2x 50mm 2S

100mm

GEEN coating op kabels,
kabelgoten of
bouwdeel

groep 2 - medium ommanteld
groep 4 - data + glasvezel

1: flexibele wand ≥100mm
2: massieve wand ≥100mm
3: massieve wand ≥150mm
5: massieve vloer ≥150mm

voeg details, standaard:
wanden: 5mm rondom kabels, aanbrengen aan 2 zijden
vloeren: 5mm rondom kabels, aanbrengen aan 2 zijden
Voorzieningen moeten worden ondersteund.

GEEN coating op kabels,
kabelgoten of
bouwdeel

EN normen kunststof buizen
toelichting
akoestiek
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duurzaamheid

toelichting
certificering

FoA schema's toepassingsgebied Firetect ® brandwerende bouwmaterialen

Firetect

®

Gebruik FoA schema's als richtlijn om snel geschikte Firetect producten binnen classificatie te bepalen.

Applicatie altijd vlg. detaillering zoals vermeld per principle detail; zie tab per product op product web pagina.
Product certificering van bouwproducten met CE markering verloopt via prestatieverklaringen (DoPs) in plaats van testrapporten; meer info op
www.firetect.nl. Schema's omvatten niet alle test data. Neem voor afwijkende (EI) situaties contact op met KLF: +31 345 63 97 97 of info@klf.nl.

► INDEX
PE + PP + PVC
kunststof mantelbuizen

kabel doorvoeren
type voorziening
EI

PP-R
alle stalen (gegalvaniseerde) kabelgoten + ladders, niet geperforeerd + geperforeerd
PP-MD

alle stalen (gegalvaniseerde) draadgoten
brandweerstand in minuten (integriteit + isolatie)

PP-MX
configuratie horizontaal

optimale bezetting

verticaal

aluPE-X
Min. afstand naar bouwk. sparing

Min. afstand tussen voorzieningen

LARGE

35mm

30 mm

MIXED

30 mm

0 mm

PE-Xa

LARGE

5mm

100 mm

koper

MIXED

20 mm

20 mm

staal
kabelgroepen

max. opening
NB

KG 1 - klein ommanteld
KG 2 - medium ommanteld
KG 3 - groot ommanteld

max. Ø 21mm
max. Ø 50mm
max. Ø 80mm

KG 4 - data + glasvezel
KG 5 - niet ommanteld
mantelbuis, staal of kunststof

max. Ø 100mm bundel
max. Ø 23mm
max. Ø 16mm

zie principe detail
Ondersteun kabel voorzieningen; afstand ophanging: zie principe detail.

stalen mantelbuizen
kabelgoot + ladder / mand
kabels + bundels
brandkleppen
ventilatie roosters
luchtkanaal bekleding
rechte voegen

loze sparingen
EI

gaten + sparingen zonder doorvoeren
brandweerstand in minuten (integriteit + isolatie)

inbouwdozen

t/m EI 120 voor toepassing in wanden + vloeren
loze sparingen

disclaimer

Raadpleeg www.firetect.nl/downloads voor updates; product ontwikkeling + brandtesten zijn doorlopende processen bij KLF.

Genoemde merken zijn uitsluitend voor illustratief gebruik, ter indicatie van geteste type materialen.
EN normen kunststof buizen

toelichting
akoestiek
Firetect FoA d19-2 - blad 3

duurzaamheid

