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Brandtätningssystem
FS-Standard

Brandtätning av lättbetongtyp

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Brandtätning/barriär främst avsedd för genomföringar 
för kablar och rör i väggar och bjälklag av betong, 
tegel eller liknande material.  Tätningen är speciellt 
lämpad för  genomföringar i bjälklag  där kabel- eller 
rördragningen inte är alltför komplicerad.

SPECIELLA FÖRDELAR
- Rök- och gastät
- Kraftig konstruktion
- Enkel installation
- Prisbillig

INSTALLATION
Se omstående sida

BLANDNING
FS-Standard levereras i pulverform och blandas med 
vatten till önskad konsistens - se vidare omstående sida.

APPLICERING
Ingen speciell utrustning utöver normala murarverktyg 
fordras för att applicera FS-Standard.

EFTERINSTALLATION AV KABLAR
Hål tas upp i tätningen med hjälp av en mejsel eller 
motsvarande.  Tillkommande kablar eller rör dras och 
eftertätas med ny FS-Standard eller ännu enklare med 
FireStop Sealant 3000 silikonlim.

För att underlätta senare kabeldragning kan tätningen 
i förväg förses med Knipare, dvs stålhylsa som sväller
igen i händelse av brand.

TOXIDITET
FS-Standard innehåller cement och behandlas som 
sådan.

MÅLNING/EFTERBEHANDLING
Tätningen kan målas med de flesta förekommande färger.

INBYGGNADSMÅTT/STORLEK
För typgodkända brandtätningar fordras följande 
fylldjup:

- EI 60 = 100 mm
- EI 120  = 200 mm

Max. typgodkänd öppningsstorlek är 1000 x 2500 mm.

MATERIALÅTGÅNG
Ca 0,5 kg per dm2.

FÖRPACKNING
50 lit säck, nettovikt ca 18 kg
25 lit plasthink, nettovikt ca 9,5 kg
10 lit plasthink, nettovikt ca 3,5 kg

Materialet sammanpackas något vid lagring och 
transport.

LAGRING
FS-Standard lagras torrt - ingen begränsad lagringstid.

TEKNISK SERVICE
Kontakta ESSVE Produkter AB för teknisk service 
eller annan assistans.

Provad och godkänd för
brandklass EI 60/EI 120

4857/86



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.

Installationsanvisning för FS-Standard

Typisk kabelgenomföring i bjälklag Typisk rörgenomföring i bjälklag

ARBETSGÅNG
1. Rengör öppningen från lösa föroreningar

2. Större öppningar bör armeras, detta gäller i synnerhet golvhål med spännvidd mer än 0,5 m.

3. Formsättning är nödvändig i golvhål och större vägghål.  Använd byggplywood eller motsvarande.   
 Mindre öppningar i formen tätas med mineralull och tejp eller liknande.

4. Blanda tätningsmassan med vatten till önskad konsistens (1/4).  Tillsätt vattnet under omrörning, 
 försiktigt och i mindre mängder åt gången,  tills dess att massan börjar "ta".  Undvik att tillsätta för
 mycket vatten eftersom krymptendenser kan uppstå vid för våt massa.  Vid vertikala öppningar bör 
 massan vara så styv att en boll kan formas i handen.  

5. Fukta omgivande ytor ordentligt med vatten för bättre vidhäftning. Observera att lättbetong och 
 liknande kraftigt sugande material fordrar stor vattenmängd.

6. Fyll i massan med murslev eller annat lämpligt verktyg.  Det kan vara lämpligt att bottensatsen i ett  
 golvhål görs något styvare än den slutliga fyllningen.  Om ytan bearbetas erhålls en glattare och   
 tätare finish.

7. Låt formen sitta kvar 12 - 24 timmar.

8. Finputsa ytan efter det att formen avlägsnats.

Typgodkänd för enskild kabelarea < 720 mm2 Grövre rör isoleras

Fylldjup FS-Standard för kabel- 
och rörgenomföringar

EI 60  EI 120
100 mm 200 mm
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   Rördimension (mm)     Isolering (mm) 
                                            EI 60    EI 120
 ≤ ø 33,7      -        -
 > ø 33,7  ≤ ø 48,3  200×25        -
 > ø 48,3  ≤ ø 168  400×50    400×50 

 
                                                                                                                                              


