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Brandtätningssystem
Fogskum 90

Brandtätning av 
tvåkomponentigt fogskum
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Brandtätning för genomföringar av kabel-, ventila-
tionstrummor samt brandklassade fogar i brandcells-
begränsningar såsom
-  Betongbjälklag
-  Betong eller tegelväggar
-  Lättväggar

PRODUKTBESKRIVNING
Fogskum 90 är ett två-komponentigt polyuretanskum 
som expanderar 120 % vid installationen. Produkten är 
helt oberoende av luftfuktighet och därför särskilt lämplig 
för slutna utrymmen. När Fogskum 90 är färdighärdad 
skall den vara ljusgrön till färgen.

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

KABELTÄTNING (max öppn.storlek 600x400 mm)
Lättvägg eller massiva byggnadsdelar
lättväggen skall förses med regelavstyvning runt samt-
liga sidor. Applicera Fogskum 90 i öppningen. Fogdjupet 
skall alltid vara hela väggen eller golvets tjocklek. När 
Fogskummet har härdat efter ca 30 minuter skär man 
rent och målar ytan med Universal KS1. Kablarna 
målas mätt från genomföringsytan och ut 120 mm med 
Universal KS1. Tätningen kräver att man målar på båda 
sidorna på fogskummet samt kablarna. 

Kabeltyp   Brandklass
Max kabel AL (ø 55 mm) EI 30
Max kabel CU (ø 17 mm) EI 30

VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR
Lättvägg eller massiva byggnadsdelar
Innan man börjar installera Fogskum 90 i lättväggen 
skall den förses med regelavstyvning runt samtliga 
sidor. Detta gäller rektangulära kanaler. För cirkulära 
kanaler kan man använda stenull som regelavstyvning.
Håltagningen i byggnadsdelen skall vara ventilations-

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

kanalens dimension + max 50 mm. Applicera Fogskum 
90 i utrymmet mellan kanalen i öppningen. Fogdjupet 
skall alltid vara hela väggen eller golvets tjocklek. När 
Fogskummet har härdat efter ca 30 minuter skär man 
rent och tilläggsisolerar kanalen med stenull (densitet 
100 kg/m3). Längden på tilläggsisoleringen skall vara 
750 mm och tjockleken 70 mm. Denna isolering skall 
appliceras på båda sidor om tätningen. Har man endast 
brandklass E krävs inte någon tilläggsisolering.

Ventilationstrummor   Brandklass
Rektangulär (Max 500x500 mm)  EI 60
Cirkulär (Max ø 630 mm)   EI 60

STÅLRÖRSGENOMFÖRINGAR
Lättvägg eller massiva byggnadsdelar
Lättvägg skall förses med regelavstyvning runt samtliga 
sidor. Håltagningen skall vara stålrörets diam. ≤50
mm. Applicera fogskum 90 i utrymmet mellan rören i 
öppningen. Fogdjupet skall alltid vara hela väggen eller 
golvets tjocklek. När fogskummet har härdat efter ca 30 
min. skär man rent och tilläggsisolerar röret med stenull 
densitet 100 kg/m�. Längden på tilläggsisoleringen skall 
vara 450 mm och tjockleken 80 mm. Tilläggsisoleringen 
skall appliceras på båda sidor om tätningen.

Stålrörsgenomföringar  Brandklass
Stålrör ≤ 168,3 mm   EI 60 

BRANDKLASSADE FOGAR Fogbredd 10-20 mm
Utrymmet mellan byggnadsdelarna fylls med Fogskum 
90 motsvarande resp. byggnadsdels tjocklek (se ritning 
på sidan 2). Efter applikationen skärs fogskummet rent 
och täcks med foder eller motsvarande av exempelvis 
plåt (0,7 mm), trä eller gips (12 mm). Foder fästs med 
spik eller skruv c/c högst 250 mm. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Densitet   0,035 kg/dm2  (skrymdensitet)
Hårdhet  Mätes ej
Lagringstid Fogskum 90  9 månader (se bäst-före-datum)
Lagringstid Universal KS1 12 månader (se bäst-före-datum)
Rörelseförmåga  +  5 %
Rengöring  Ohärdad massa Pistolrens 76 
  Härdad massa endast mekaniskt 
Temperaturbest. u/ö °C  -40/100 
   (kortvarigt -40/130) 
Övermålningsbar  Ja 
Art.nr 31803   Fogskum 90 
Art.nr 100817   Universal KS1 (1 kg)

Provad och godkänd för
brandklass EI 30/EI 1200250/97



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.
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Stål dim    90x140   E 60, enbart foder av
obrännbart material.
*) Byggnadsdel med minst motsvarande
    brandtekniska klass

Stål / Lättbetong, betong

*)

Fogskum 90

 Trä dim  45x70   EI 60, enbart foder av
 gipsskiva eller trä    12 mm
 Trä dim  45x95   EI 90
 Trä dim  45x120 EI 120
 *) Byggnadsdel med minst motsvarande
     brandtekniska klass

Trä / Lättbetong, betong

*)

Fogskum 90

Stål dim    90x40  E 60, enbart foder av
obrännbart material.
Trä dim     95x45  E 60
*) Byggnadsdel med minst motsvarande
    brandtekniska klass

Stål / Trä

*) *)

Fogskum 90

 Trä dim  45x70   EI 60, enbart foder av
 gipsskiva eller trä   12 mm
 Trä dim  45x95   EI 90
 Trä dim  45x120 EI 120
 *) Byggnadsdel med minst motsvarande
     brandtekniska klass

Trä / Trä

*) *)

Installationsanvisning för Fogskum 90

ARBETSGÅNG
1. Rengör öppningen från lösa föroreningar.

2. Tryck in den röda knappen i botten på flaskan, 
 skaka flaskan ca 15-20 ggr. 

3. Rikta in munstycket i öppningen samt tryck in  
 ventilen. Flaskan skall hållas upp och ner vid   
 skumning. En ljusgrön färg på skummet talar om  
 att det är rätt blandning. 

4. Renskär skummet efter behov efter ca 30 min.

5. Tilläggsisolera ventilationstrumman.    
Kabelgenomföringar skall brandskyddsmålas. 

Ventilationsgenomföringar
(Lättregelvägg) (Lättregelvägg) (Massiv byggnadsdel)

Kabelgenomföringar
(Lättregelvägg) (Massiv byggnadsdel)

Brandklassade fogar

1) Då ventilationskanal isoleras behöver ej fogskum och kanal målas med brandskyddsfärg förutsatt att isolering helt täcker fogskummet

FSI-O-045-02B
2/2

Dat: 2012-11-22

��
��

��
�
��

��
��

�

�

�

���

����

����

Stålrörsgenomföringar
(Lättregelvägg) (Massiv byggnadsdel)
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1. Fogskum 90
2. Tilläggsisolering densitet 100 kg/m³
3. Massivt bjälklag (betong)
4. Lättvägg (gips) EI 60
Not. Regelavstyvning (Kortling)


