M U LT I F I R E S Y S T E E M

B760
BRANDWERENDE KUSSENS

Multifire B760 bestaat uit een opschuimend composiet
materiaal in een speciale brandveilige, waterbestendige
gecoate zak. B760 wordt geïnstalleerd in een sparing om
een tijdelijke of permanente vuurbarrière te maken. Bij
brand zetten de zakken uit om zo een duurzame,
brandveilige afdichting te vormen waar zelfs rook niet
doorheen kan dringen.

Eigenschappen

Eigenschappen

• Tot 4 uur brandwerendheid
• Geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik.
• Stof en vezelvrij
• Waterbestendig en lange levensduur
• Gemakkelijk te verwijderen bij toevoeging van kabels
• Droge installatie
• Voor vloeren en wanden
• Klaar voor gebruik en gemakkelijk te installeren
• Zet snel uit bij brand
• Hoeft niet extra te worden vastgezet

Product
B760
B761
B762

Afmeting
300x180x25
300X180X25
180x35x12

Gewicht
800 gr.
250 gr.
40 gr.

Toepassingen
• Sparingen in muren en vloeren
• Telecom toepassingen
• Tijdelijke en permanente toepassingen
• Vezelvrije oplossing
• In en om kabelgoten

Ondergronden
• Muren
• Vloeren
• Nog niet gesloten doorvoeringen
• Metalen en plastic pijpen
• Kabelgoten
• Kabelrekken
• Losse en gebundelde kabels
• Kleppen en luchtkanalen
*neem contact op met Multifire voor meer informatie over bevestigen

HOOGWAARDIGE BRANDVEILIGHEID

Testen en certificaten
• Brandwerendheid getest volgens BS 476-Pt20

Technische ondersteuning
Meer informatie vindt u in onze veiligheidsbladen en verwerkingsvoorschriften.
Wilt u meer informatie over andere toepassingen dan genoemd in deze documenten?
Neem dan contact op met onze technische afdeling.

WILLEM FENENGASTRAAT 25-27
1096 BL AMSTERDAM
POSTBUS 87116
1080 JC AMSTERDAM
TEL: +31 (0)20 - 345 9020
FAX: +31 (0)20 - 345 9021
EMAIL: INFO@MULTIFIRE.NL

Voorbereiding

Verwerkingsmogelijkheden

• Controleer dikte van vloer/muur op vereiste brandwerendheid
• Controleer vereiste grootte en hoeveelheid brandwerende kussens
• Controleer of alle leidingen onafhankelijk worden ondersteund
• Verwijder alle losse resten, en vuil uit de bovenkanten van de opening
• Vul kabelgoot met de kleine langwerpige zakken en sluit deze omkasting goed af
voor het verdere opvullen van de sparing.

Installatie
1. Schud kussens op om een goede interne verdeling van de vulling te krijgen
2. Stapel de kussens in ‘halfsteensverband’ voor een goede opbouw. Gebruik kleine
kussens rond de kabels om op te vullen
3. Laat kussens kleiner worden naarmate werk vordert. Gebruik minimaal 130 B760
kussens per m2 of opening
4. Zorg dat de barrière goed compact is voordat het laatste kussen wordt geïnstalleerd.
Gebruik kleinere of grotere kussens indien nodig om de opening volledig te vullen.

Verticale brandwerende kussens

Onderhoud
Geen onderhoud nodig na de installatie. Wij adviseren een routine inspectie om u te
verzekeren van een goede conditie van de kussens.
Horizontale brandwerende kussens

Benodigde gereedschappen
• Geen specifiek gereedschap benodigd

Brandwerendheid muur
Maat opening
1000 x 1000mm

Type doorvoering
Kabelgoot 450mm
Omkasting 50 x 50mm
Losse kabels

Integriteit (minuten)
240
240
240

Isolatie (minuten)
60
240
240

Integriteit (minuten)
240
240
240

Isolatie (minuten)
60
240
240

Kleur
Grijs
Grijs
Grijs

Verpakking
20
20
20

Brandwerendheid vloer
Maat opening
850 x 850mm

Type doorvoering
Kabelgoot 450mm
Omkasting 50 x 50mm
Losse kabels

Productassortiment
Product
B760
B761
B762

Omschrijving
Brandwerende kussens
Brandwerende kussens
Brandwerende kussens

Diameter
300x180
300x180
180x35
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