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Provad och godkänd för
brandklass EI 60/EI 120

2037/87

Brandtätningssystem

FS-Flex C

Tätning med silikonskumsbelagda 
stenullsskivor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
FS-Flex C är främst avsett för kablar och rör i brand-
cellsbegränsningar såsom:

- Väggar av betong, lättbetong eller tegel
 i brandklass EI 60 - EI 120
- Bjälklag av betong eller lättbetong i brand-
 klass EI 60 - EI 120
- Lättväggar i brandklass EI 60.

SPECIELLA FÖRDELAR

- Enkelt att byta kablar.
- Flexibelt - tillåter stora rörelser/vibrationer i  
 de genomförande elementen. 
- Arbetstemperatur från -60°C till 250 °C
- Enkelt montage utan speciell utrustning.
- Kabelstegar tillåts gå igenom tätningen.
- Finns i kompletta och lätthanterliga satser.
INGÅENDE MATERIAL

- Silikonskumsbelagd stenullsskiva, tjocklek
 62 mm, densitet 150 kg/m3

- Lös stenull
- FireStop Sealant 3000 silikonlim.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Se anvisning FSI-O-317-95G dat: 2013-10-01
Säkerhetsdatablad lämnas efter förfrågan.

INBYGGNADSMÅTT, STORLEK

För typgodkända tätningar gäller:
- Max storlek 2 m2.  Ostagade delar får 
 uppgå till max 54 dm2  i vägg och 36 dm2 i golv
- Tjocklek EI 60:   2 x 62 = 124 mm
- Tjocklek EI 120: 2 x 62 + 60 = 184 mm
Skivorna monteras med silikonskumsytan utåt.

DIMENSIONER OCH FÖRPACKNING

Skivorna levereras i storlek 0,6 x 0,6 m.  
Komplett tätningssats innehåller material för 
ca 18 dm2 tätningsyta i klass EI 60 eller:

 - 2 x 18 dm2 skivor (3 x 6 dm)
- 2 x 310 ml FireStop Sealant 3000 (svart)
- Ca 0,2 kg lös stenull
- Anvisning
FÄRG

Svart ytskikt.
LAGRING

Materialet lagras torrt.  Lagringstid för FireStop
Sealant 3000 är ett år i obruten förpackning.
Se bäst före datum på patronen.

TEKNISK SERVICE

Kontakta ESSVE Produkter AB för teknisk
service eller annan assistans.
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1 PRODUKTBETECKNING
Brandtätningssystem FS-Flex C.

2 TILLVERKARE
ESSVE Produkter AB
Box 770
191 27 Sollentuna

3 PRODUKTBESKRIVNING
FS-Flex C  består i huvudsak av silikonskumsbelagda 
stenullsskivor tillsammans med silikonlim FireStop Sealant 
3000 och i vissa fall silikonskum D-03.
Systemet är främst avsett för olika typer av genom-föringar 
för kabel och rör i brand-cellsbegränsningar i 
klass EI 60 - EI 120 såsom:

- Väggar av betong, tegel samt lättväggar.
-  Bjälklag av betong.

Tätningarna är avsedda att hindra genomträngning av 
eld, rök, gas, vatten, damm och ljud.  Tack vare silikonens 
elasticitet och hållfasthet erhålls en flexibel tätning som 
tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, de-
formeras eller lossna.  Silikonen ger en luft-och vattentät 
förbindning mot de flesta förekommande byggnadsma-
terial såsom puts, stål, aluminium, plast och glas.  Primer 
är i de flesta fall ej nödvändig.

FS-Flex C bör inte installeras i kontinuerligt vatten-dränkta 
områden utan extra skydd. Exponerade silikonytor är inte 
övermålningsbara med standard färgtyper.

4 UTFÖRANDE
4.1 Tätningens tjocklek
För brandklass EI 60 fordras dubbla skivor med silikon-
skiktet vänt utåt, dvs med en total tjocklek av 124 mm.

För brandklass EI 120 skall tätningens tjocklek vara 
minst 184 mm.  En 60 mm tjock obrännbar stenullsskiva 
monteras mellan de två yttre skivorna.

4.2 Kabeldimensioner
För typgodkända tätningar maximeras kabeldimensio-
nerna enl:
-     3 x 185/95 mm2 Cu-ledare
      4 x 240/70 mm2 Al-ledare
-     tätt sammanpackade kablar <185 mm2 för enkel-      
      ledare och < 3 x 95 mm2 för flerledare.

Temperaturgrupp 1
För brandklass EI 120 skall Cu-kablar med tvärsnitt 
> 3 x 35/16 mm2 samt Al-kablar 4 x 240/70 mm2   
isoleras 25 x 250 mm på båda sidor om tätningen med 
Blanket D-24B.

Temperaturgrupp 2
För brandklass EI 120 skall Cu-kablar 3 x 185/95 mm2 
isoleras 25 x 150 mm på bägge sidor om tätningen.

4.3 Kabelstegar och rännor
Kabelstegar och rännor tillåts gå igenom tätningarna.  
Stegar med rörprofil tätas i ändarna med 
FireStop Sealant 3000.

4.4 Stålrör
4.4.1 Dimensionering av öppning
Tabell 1 anger rekommenderade minimiavstånd mellan 
rör och närmaste byggnadsdel eller mellan olika rör i en 
och samma öppning.

Tabell 1

 Rörets ytterdiameter (mm) Avstånd (mm)
< 60,3           25 
 60,3    ≤ 168,3  50 
> 168,3   ≤ 350 75 
> 350    ≤ 609 100

4.4.2 Rörisolering
Brandklass EI 60 och EI 120
Temperaturgrupp 1:
För rör med ytterdia. ≤33,7 mm - ingen isolering.
För rör med ytterdia. >33,7≤48,3 mm - 25 x 250 mm.
För rör med ytterdia. >48,3 mm - 50 x 450 mm
Isoleringen skall vara av typ Blanket D-24B.

Brandklass EI 60
Temperaturgrupp 2:
För rör med ytterdia. > ø168,3,3 mm krävs rörisolering av 
obrännbar stenull på båda sidor om tätningen.
- isoleringstjocklek  = 50 mm
- isoleringslängd     = 450 mm
- > ø 450 mm  = rördiameter

5 INSTALLATION
5.1 Förberedelser
Rengör öppningen från lösa föroreningar, olja och 
liknande.  Samtliga ytor skall vara fria från fukt eller frost. 
Lägsta möjliga installationstemperatur är 0°C.

Brandtätningssystem 
FS-Flex C



Rekommendationer för användning av våra produkter är baserade på tester och informationer vi anser vara korrekta. ESSVE Produkter AB ansvarar inte 
för  resultat där produkterna används utom vår kontroll.  Specifikationer kan ändras utan notis.

5.2 Primer
Vanligtvis fordras ingen primer.  Vidhäftning av 
FireStop Sealant 3000 kan i tveksamma fall  lätt 
kontrolleras med ett prov.  Vidhäftningen kan förstärkas 
med  Primer 1200 OS.

5.3 Tillpassning
Mät upp öppningen och skär till den silikonskumsbelagda 
skivan "mått-i-mått".  Gör något överdimensionerade urtag 
för genomförande element.  I de flesta fall måste skivan 
delas i två eller flera delar för att möjliggöra montaget.

5.4 Montering 
Montera de dubbla tillpassade skivorna på plats i öpp-
ningen. Det är oftast lämpligt att placera tätningen i 
överkant av en bjälklagsursparing eller i linje med ena 
väggen i en vertikal öppning. Öppningen mellan skiva 
och genomförande element drevas tätt med stenull eller 
Blanket D-24B  t ex med hjälp av  av en trästicka till ett 
djup motsvarande stenullsskivornas tjocklek, dvs ca 100 
mm för EI 60 och 160 mm för EI 120.  Fyll resterande del 
av recessen på båda sidor  av tätningen med FireStop 
Sealant 3000 och spackla ut till en tjocklek av  minst 
12 mm. Lägg slutligen en sträng med silikonlim mellan 
skiva och omgivande byggnadsdel samt i fogar mellan 
olika delar av skivan.  För in silikonlimtubens munstycke 
någon mm in i fogen vid appliceringen.  Bearbetning 
av limmet, t ex med ett  finger eller en spackel  fuktad i 
såpvatten bör ske inom 10 - 30 minuter.  Avlägsna ev. 
maskeringstejp snarast.

5.5 Stagning
Genomgående element räknas som stagning. Vid 
ostagade delar av öppningen större än 0,54 m� kan
stagning utföras med t ex yttre vinkeljärn eller 
motsvarande. (Se figur 4)

5.6 Reducering av öppning
FS-Flex C kan med fördel användas för reducering av 
öppningar och då i kombination med metoderna 
FS-Flex A, FS-Flex B eller FS-Flex D - se anvisning  
FSI-O-316-95G dat. 2013-10-01 resp FSI-O-287-
95H dat. 2013-10-01. Skivorna monteras i första hand 
i "obrutna" delar av öppningen - Fig. 2.

5.7 Rengöring
Ohärdat silikonmaterial avlägsnas med hjälp av lacknafta 
eller motsv.  Härdad silikon avlägsnas  mekaniskt.

6 UNDERHÅLL OCH REPARATION
FS-Flex C fordar normalt  inget underhåll.Vid ändringar, 
t ex byte eller tillägg av kablar tas nya hål enklast upp 
med hjälp en kniv eller ett spetsig föremål.  Vid behov kan 
skadade tätningar repareras med ny FireStop Sealant 
3000. Säkerhetsdatablad lämnas efter förfrågan.

Typiska genomföringar

1 FireStop Sealant 3000 i fogar.
2 Kabel
3 Kabelstege
4 FS-Flex C (dubbla skivor)
5 Silikonskum D-03
6 Rörisolering
7 Stålrör

Fig. 1 Kabelgenomföring i lättvägg brandklass EI 60.

Fig. 2 Kabelgenomföring i bjälklag reducerad 
 öppning brandklass EI 60.
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Fig. 3 Rörgenomföring i bjälklag oisolerad och 
 isolerad version brandklass EI 60.
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Stagning av tätningsyta
Alt A. Vinkeljärn 45x45x2 mm
Alt.B. Stålregel 70x45x0,7 mm c.c 600 mm
Vinkeljärnen alt. stålregeln fästes i bjälklaget/väggkonstruktionen med 
betongskruv eller motsvarande.

Fig. 4



Rekommendationer för användning av våra produkter är baserade på tester och informationer vi anser vara korrekta. ESSVE Produkter AB ansvarar inte 
för resultat där produkterna används utom vår kontroll.  Specifikationer kan ändras utan notis.

ARBETSGÅNG

1. Rengör genomföringen från lösa föroreningar och fukt etc.

2. Mät upp öppningen och passa till så stora bitar som möjligt av den silikonskumsbe-
lagda skivan.  Lämna så liten spalt som möjligt runt genomförande element.

3. För brandklass EI 60 fordras dubbla skivor med silikonskummet vänt utåt.  För
 klass EI 120 monteras en 60 mm tjock obrännbar stenullsskiva mellan de två  belagda 

skivorna.

4. Dreva ev spalter mellan skivor och genomförande element med lösull till en  tjocklek av 
minst 100 mm för EI 60 resp 160 mm för EI 120.

5. Applicera FireStop Sealant 3000 i alla spalter runt genomföringselementen till
 en tjocklek av ca 12 mm.  Lägg en limsträng mellan skivor och omgivande 
 byggnadsdel.

6. Jämna ut limsträngen med en spackelspade eller ett finger - gärna fuktat i  såpvatten.

Installationsanvisning 
FS-FLEX C

  Tätning i betongbjälklag    Tätning i gipsvägg
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