toepassingsgebied

brandweerstand - EI classificatie vlg. EN 13501-2 / EN 1366-3 + EN 1366-2 + EN 1364-5

doorvoeren luchtbehandeling

certificering - EAD 350454-00-1104

Firetect

rookwerendheid vlg. EN 1634-3: Sa - S200

DOORVOEREN LUCHTBEHANDELING classificatie

► INDEX

air ducts

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

geschikte Firetect producten binnen classificatie:

Prestaties brandweerstand zijn principe configuraties, geldig voor
voorzieningen binnen bandbreedte:
brandkleppen

®

t/m 600 x 300 mm
t/m 1000 x 1000 mm

PA board

PA coating

DoP CPR-14/0260

DoP CPR-14/0260

Air grill

installeer voorzieningen altijd vlg. instructies van fabrikant

kunststof mantelbuizen

opening in bouwdeel
max. opening (mm)

PA board

PE + PP + PVC

of

BW mortel

PP-R
PP-MD

bouwdeel

voorziening specs

max. 600 x 300 mm

PP-MX

installatie in brandscheiding, afhanging aan vloer
vlg. EN 1366-3
vlg. EN 1634-3

aluPE-X

aanheling naar brandscheiding, afhanging aan
vlg. EN 1366-2
vlg. EN 1634-3

max.Ø 125 mm

in spiraal buizen
met of zonder ventiel
vlg. EN 1366-3

air ducts

max. 1000 x 1000 mm

luchtkanaal bekleding
vlg. EN 1366-3
vlg. EN 1634-3

ventilatie
roosters

max. 600 x 600 mm

wanden, max. 500 x 500 mm
vloeren, max. 1000 x 1000

900x596

EI 90 in wand 1+2+3

flexibele + massieve wanden + massieve vloeren

brandkleppen

type doorvoer

100mm

PE-Xa
koper

EI 60 in wand 1+2+3
bekleding: 1x 50mm 2S

900x596

2x 50mm 2S

100mm

staal
stalen mantelbuizen
kabelgoot + ladder / mand

EI 120 in wand 1+2+3

130

EI 120 in plafond 4
EI 120 in vloer 5

kabels + bundels
brandkleppen

130

ventilatie roosters
luchtkanaal bekleding
EI 60 in wand 1+2+3

700x700

bekleding: 1x 50mm 1S

2x 50mm 2S

100mm

rechte voegen
inbouwdozen

EI 60 in vloer 5
bekleding: 1x 50mm 1S

1200x1200

1x 60mm 2S

60mm

loze sparingen

ventilatie
vlg. EN 1364-5

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

2x 50mm 2S

'boter' kopse kanten van
PA board + sparing
met PA coating

0,8mm coat laag 200 LI
wanden: aanbrengen aan 2 zijden
vloeren: aanbrengen aan 1 zijde

breng rookafdichting Acrylic aan

breng rookafdichting Acrylic aan

EI 60 in wand 1+2+3

610x610

EI 120 in vloer 5

605x605

zet vast met Acrylic sealant
wanden: positioneer centraal in wand
vloeren: positioneer vlak met vloer

EN normen kunststof buizen
toelichting
akoestiek

Firetect FoA d19-2 - blad 15

duurzaamheid

