toepassingsgebied

brandweerstand - EI classificatie vlg. EN 13501-2 / EN 1366-4

bouwkundige voegen

certificering - EAD 350454-00-1106

Firetect®

rookwerendheid vlg. EN 1634-3: Sa - S200

RECHTE VOEGEN classificatie

► INDEX

geschikte Firetect producten binnen classificatie:

Prestaties brandweerstand zijn geldig voor constructieve rechte
(expansie) voegen binnen bandbreedte:
voeg breedte
expansie

t/m 100 mm
t/m 25%

PE + PP + PVC

Flex strip

Acrylic sealant of PA sealer

Silicone sealant

DoP CPR-15/0630

DoP CPR-15/0630

DoP CPR-15/0630

bouwdeel

kunststof mantelbuizen
PP-R
PP-MD

opening

voegbreedte

bouwdeel

voegen max. 100 mm

max. 25 mm

max. 50 mm

max. 100 mm

flexibele + massieve wanden + massieve vloeren

max. 11 mm

wanden

vloeren

wanden

vloeren

wanden

vloeren

verticaal + horizontaal, incl.
aansluitende vloeren

horizontaal, incl. aansluitende
wanden

verticaal

horizontaal, incl. aansluitende
wanden

verticaal + horizontaal, incl.
aansluitende vloeren

horizontaal, incl. aansluitende
wanden

EI 120 T-M025-F 00-11

resultaten max.

horizontaal

EI 240 H-M025-F-W 00-11

Bouwdeel moet zijn
geclassificeerd vlg. EN 135012 voor de gestelde
brandweerstand.

PP-MX
aluPE-X
PE-Xa
koper

horizontaal

staal
EI 120 T-M025-F-W 00-25

resultaten max.

horizontaal

EI 180 H-M025-F-W 00-25

stalen mantelbuizen
kabelgoot + ladder / mand

horizontaal

kabels + bundels

EI 90 V-M025-F-W 00 25
verticaal

brandkleppen
ventilatie roosters
resultaten max.

resultaten max.

resultaten max.

EI 120 H-M007-F-W 00-50

EI 60 T-M025-F-W 00-50

EI 120 H-M025-F-W 00-50

EI 120 T-M025-F-W 00-50

EI 120 H-M025-F-W 00-50

EI 90 V-M007-F-W 00-50

horizontaal

horizontaal

horizontaal

horizontaal

horizontaal

verticaal

luchtkanaal bekleding
rechte voegen

resultaten max.

EI 60 V-M025-F-W 00-50
verticaal

0

EI 240 V-M025-F-W 00-50

inbouwdozen

verticaal

EI 60 V-M025-F-W 00-99

loze sparingen

verticaal

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

standaard:

voeg details:

voeg details:

voeg breedte = strip breedte (nominaal)

breedte: volle breedte

breedte: volle breedte

diepte: zie principe detail

diepte: zie principe detail

friction-fixed:

self-adhering:

self-adhering:

max. expansie 40%

max. expansie 12,5%

max. expansie25%

Orientation
H = horizontal supporting construction
V = vertical supporting construction - vertical joint
T = vertical supporting construction - horizontal joint
Movement capability
X = no movement

EN normen kunststof buizen

M000 = movement induced (%)
Joint widths range (mm)

toelichting

W00 to 99

akoestiek
Firetect FoA d19-2 - blad 16

duurzaamheid

