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Forord 
Det undervurderes alt for ofte den viktige rollen som branntettings-
produkter innehar for beskyttelsen av bygninger. Det er svært sjelden 
mediene skriver om reduserte skader ved brann i bygg med brann-
seksjonering, selv om dette redder tusenvis av liv hvert år – i tillegg til 
veldig mange bygninger. Men det er vel slik at en brann som ender godt, 
ikke vekker den nødvendige interessen hos publikum. Brannteknisk 
seksjonering av bygg hindrer brann i å spre seg og forårsake død og 
grusomme skader på mennesker og dyr. I tillegg unngår man nedbrente 
bygninger. Vi leser ofte om modige røykdykkere og branner som slokkes 
av sprinkleranlegg, men det er sjelden brannseksjonering hylles som den 
reddende faktoren. Hva skyldes dette? Er det for komplisert til å bli skrevet 
om? Selvfølgelig ikke. Brannseksjonering er en enkel og rimelig løsning som 
beskytter en bygning og dens innhold mot spredning av røyk og ild. Jeg har 
skrevet denne boken for å vise hvor enkelt og effektivt seksjonering er. 

Det er tidsaspektet som er grunnen til at brannseksjonering er den mest 
effektive metoden for å hindre brannspredning i dag. En brann kan spre 
seg så raskt at det er umulig for brannvesenet å slokke den raskt nok til å 
hindre bygningsskader i stor skala. I privathjem kan en brann spre seg så 
raskt at hele huset brenner omtrent ned til grunnen før brann-
mannskapene rekker fram. Ved å branncelle-inndele rommene hvor det er 
mest sannsynlig at en brann kan oppstå, reduseres brannskadene på 
resten av bygningen, og brannmannskapene får mer tid til sloknings-
arbeidet før brannen rekker å spre seg til andre rom. En branncelle kan 
konstrueres slik at den avgrenser brannens omfang i 60 minutter. Det kan 
være nok tid til at bygget kan evakueres trygt, og at brannmannskapene 
rekker fram og får slokket brannen – hvis da ikke brannen slokker av seg 
selv pga. oksygenmangel, materialmangel eller begge deler.  

Branncelle-inndeling der brannen mest sannsynlig starter er ikke den 
eneste vurderingen. Oppdeling av bygningen i brannseksjoner og 
brannceller skal også utføres basert på hvor beboere/brukere befinner 
seg, hvor mange de er, type aktivitet som utføres i lokalene, rømnings-
veier, antall etasjer, brannalarm og utstyr som er tilknyttet denne.  

I vår nye fabrikk som nå bygges i Huddersfield i England, beskrev arkitekten 
opprinnelig ett minimum av det som påkreves av brannseksjonering. Uten 
mine justeringer av de opprinnelige tegningene, ville hele fabrikken ha 
vært utsatt for unødvendig risiko med alvorlige konsekvenser. De ansatte 
ville ha vært utsatt for farene ved en evakuering gjennom brennende 
bygningsdeler. Selve bygget ville blitt ubrukelig eller til og med utrygt og 
kondemnerbart. Virksomheten ville ha mistet sin produksjonsevne, med 
tap av oppdrag som kortsiktig konsekvens og/eller nedleggelse på lengre 
sikt. Nå kan man faktisk fortsette produksjon i en hall, selv om det er full 
brann i en annen.  

De siste 22 årene har Polyseam utviklet og produsert produkter som 
forenkler monteringsprosessen for branntetting av tekniske 
gjennomføringer. Løsningene er verken kompliserte, kostbare eller 
tidkrevende – Polyseam tilbyr enkle løsninger som er utviklet og testet i 
utsparinger og tekniske gjennomføringer slik det faktisk bygges på 
byggeplassen, men som er basert på avansert kjemi. Det er ikke vår 
oppgave å fortelle byggebransjen hvordan de skal isolere rør eller skjære 
hull i gipsvegger. Slett ikke! I stedet gir vi byggebransjen løsninger som er 
tilpasset de andre fagene og som oppfyller krav til produkter, installasjoner 
og ytelse. 

Jeg håper denne håndboken, og alle våre andre initiativer, vil være til nytte, 
slik at vi kan gå en trygg og brannsikker framtid i møte. 

Kjetil Bogstad 
Håndbokredaktør & CEO i Polyseam
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Hvor skal de ulike produktene brukes? 
Lineære fuger og små spalter rundt tekniske gjennomføringer 

 Protecta® FR Akryl brukes i fuger som er inntil 30 mm brede. Fugemassen er testet og godkjent for 
bruk i alle slags tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbunter, stålrør, kobberrør, alupex-rør og 
plastrør i gipsvegg, murte/støpte vegger og i dekke av betong. Fugemassen er testet på metallrør 
med eller uten isolasjon av type steinull og cellegummi. Protecta® FR Akryl minimerer 
montasjetiden, materialbruken og arbeidskostnadene ved høy brannmotstand, og kan ved lavere 
brannmotstand også påføres ensidig i byggeelementer som mur- og betongvegger samt 
betongdekker noe som sparer mye tid og materiell. Fugemassen har en brannmotstand inntil EI 240 
for et bredt applikasjonsområde. Protecta® FR Akryl er ikke bare utviklet for å motstå brann, men 
også for å være lydisolerende og lyddempende. Ved bruk av Protecta® FR Akryl fugemasse kan man 
oppnå reduksjoner på inntil 62 dB med en ensidig fuge med tykkelse på bare 12 mm. Det overgår de 
fleste akustiske fugemassene som finnes på markedet i dag. 

Lineære bevegelsesfuger og vannbestandige fuger 

Protecta® FR IPT brukes på fugespalter som er inntil 30 mm brede. I tillegg til brannklassifiserte 
lineære fuger er fugemassen testet og CE-godkjent for bevegelsesfuger og vannbestandige fuger, og 
fugemassen kan brukes i stedet for vanlig silikonmasse i våtrom og i diffusjonsfuger. Det som er unikt 
ved IPT® sammenlignet med andre teknologier, er at IPT som det første fugemassen i verden, ikke 
inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC). Protecta® FR IPT er også testet og godkjent for 
mange andre installasjoner som er vanlige i nybygg og rehabiliterte bygg. Eksempler på 
bruksområder er snekkerarbeider, rørleggerarbeider, gulvlegging, flislegging og forskjellige gipsvegg 
applikasjoner. Protecta® FR IPT brukes som tettingsmasse og lim pga. sine unike kjemiske 
egenskaper og kompatibilitet med de fleste byggematerialer. Protecta® FR IPT – ett produkt, mange 
bruksområder. 
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Middels store og store åpninger i vegger 

 Protecta® FR Brannplate brukes i utsparinger på inntil 1200mm høyde og ubegrenset lengde. 
Montering av brannplaten går langt raskere enn bruk av mørtel, siden platen er lett å skjære til og 
lime inn rundt tekniske gjennomføringer ved hjelp av Protecta® FR Akryl, som forsegler alle spalter 
og åpninger. Brannplaten er testet og godkjent for bruk i alle slags tekniske gjennomføringer som 
kabler, kabelbunter, kabelbroer, stålrør, kobberrør, alupex-rør, plastrør og ventilasjonskanaler i 
gipsvegg og i murte/støpte vegger (kan også brukes i dekker). Brannplaten er testet på metallrør 
med og uten isolasjon av type steinull og cellegummi. Protecta® FR Brannplate kan monteres i 
gipsveggkonstruksjoner uten tidkrevende innramming av utsparingen. Dermed kan entreprenøren 
enkelt plassere inn brannplatene rett inn i en utsparing, som er raskere, enklere og en mindre 
arbeidskrevende løsning. Protecta® FR Brannplate er ikke bare utviklet for å motstå brann, men også 
for å være lydisolerende og lyddempende. Med Protecta® FR Brannplate gir montering av en 50 mm 
enkeltplate en reduksjon på inntil 55 dB. 

Middels store og store åpninger i gulv 

 Protecta® EX Gipsmørtel brukes i utsparinger på inntil 1200 x 2400 mm. Gipsmørtelen gir 
enkel montering i gulv når den blandes til en flyteavrettende konsistens og deretter påføres 
en støpeplate. Når Protecta® EX Gipsmørtel er herdet, er den lastbærende uten bruk av 
armering. Protecta® EX Gipsmørtel har meget stor styrke og adhesjon, og 
lastbæringstestene dokumenterer en unik evne til å motstå konsentrert last på hele 15 kN 
uten armering. Protecta® EX Gipsmørtel må ikke forveksles med vanlige mørtler som 
krymper ved herding og som derfor ikke er egnet til bruk som branntetting av utsparinger i 
gulvinstallasjoner. Gipsmørtelen er testet og godkjent for tetting av alle slags tekniske 
gjennomføringer som kabler, kabelbunter, kabelbroer, stålrør, kobberrør, alupex-rør, plastrør og ventilasjonskanaler i dekke av betong 
(kan også brukes i gipsvegg og murte/støpte vegger). Gipsmørtelen er testet på metallrør med og uten isolasjon type steinull og 
cellegummi. Protecta® EX Gipsmørtel er ikke bare utviklet for å motstå brann, men også for å være lydisolerende og lyddempende. 
Reduksjoner på inntil 64 dB oppnås ved bruk av Protecta EX Gipsmørtel. 
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Generelt om brannklassifisering 
Utsparingsstørrelse og tillatte tekniske gjennomføringer 

De tekniske tegningene i denne håndboken viser maksimal tillatt størrelse for utsparinger og lineære fuger, som er hentet fra 
produktets godkjennelser. Det maksimalt tillatte tverrsnittarealet for rektangulære utsparinger kan benyttes for å beregne maksimalt 
tillatt tverrsnittareal av en sirkulær utsparing. En sirkulær utsparing kalkuleres ved å beregne størrelsen i f.eks. cm2 og deretter bruke 
verdien for å beregne tillatt diameter (Ø): 

En rektangulær utsparing på 1200 x 2400 mm har et tverrsnittareal på (A) 28 800 cm2 
radius = √(A/Π) = √(28 800/3,14) = √9172 = 96 cm 
Ø = radius x 2 = 96 x 2 = Ø192 cm 

En godkjennelse for en sirkulær utsparing er ikke gyldig for rektangulære utsparinger. Den totale andelen av tverrsnittarealet som 
opptas av gjennomføringer (inkludert isolasjon), skal ikke overstige 60 % av tverrsnittarealet for utsparingen, noe som er en felles 
europeisk bestemmelse. 

Størrelse på tekniske gjennomføringer 

I teststandarden NS-EN 1366-3:2009 grupperes gjennomføringene som skal testes for en godkjenning. For eksempel må alle kabler i en 
gruppe passere testene for å få en generell godkjennelse inntil en viss kabel-diameter. Ellers gjelder godkjennelsen kun for akkurat den 
kabelen som er testet, noe som selvfølgelig ikke vil ha noen praktisk verdi. 

For kabler er det mange grupper som må testes for å oppnå full godkjennelse. Om man f.eks. vil godkjenne alle kabler med diameter 
opp til 21 mm, må kabler av typene A1, A2, A3 (A-kabler er 5 x 1,5 mm2) og B (1 x 95 mm2) testes. Kablenes plassering i testene vil også 
gi godkjennelser for hvilken plassering kablene kan ha i praksis. Testing av kabler i kabelbroer omfatter vanligvis fire kabelbroer med 
mange ulike typer kabler, bunter og trekkerør. Våre montasjeanvisninger er forenklet for å sikre at monteringen skjer på riktig og 
enklest mulig måte. Generelt benevner vi tekniske gjennomføringer i diameter med symbolet ≤ foran. Der symbolet ikke står oppgitt, 
vil det si at størrelsesangivelsen er eksakt. Det samme gjelder for rør. For rør består testen av en bestemt design-gruppe som 
inkluderer forskjellig diametere og veggtykkelse. Der dette ikke er spesifisert i montasjeanvisningen så skyldes det at vi har testet alle 
tilgjengelige rør-typer. For plastrør omfatter testingen også de ulike plasttypene, f.eks. PVC, PE, PP og så videre. 
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Brannklassifiseringer – hva betyr de? 

 I Europa har vi et felles system for klassifisering av 
brannmotstand, ikke bare i branntettinger, men også i 
vegger, dører og så videre. For branntetting benyttes det en 
håndfull bokstav-koder som angir resultat og hvilken 
beskyttelse en installasjon gir. 

E - Integritet, tiden det tar før brannen fysisk smitter 
gjennom en brannskillende konstruksjon. Ved gjennom-
trengning kan gløden fra flammene ses gjennom brann-
tettingen, flammene smitter gjennom eller bomull antennes 
når testteknikeren holder det nær branntettingen. Denne 
klassifiseringen er normalt den enkleste å oppnå. 

I = Isolasjon, temperaturen målt på den ikke-brennende 
siden, har steget med 180 °C enten på branntettingen eller 
de tekniske gjennomføringene. Dette måles vha. mange 
termo-elementer som er plassert på strategiske steder. 
Hensikten er å begrense temperatur-økningen til den 
laveste temperaturen man trenger for at en brann kan 
oppstå, selv om flammene ikke har brutt gjennom den 
brannskillende konstruksjonen. 

I de fleste europeiske land kreves det at brannklassifiseringen skal omfatte både integritet, E og isolasjon, I, deriblant Norge. Hvis 
imidlertid den brannskillende konstruksjonen er på et sted hvor det ikke finnes noe lettantennelig materiale i nærheten, og det ikke er 
sannsynlig at slikt materiale vil bli plassert i ettertid, kan det besluttes at kun integritetsklassifiseringen skal gjelde. Vi omtaler derfor 
begge klassifiseringene i denne håndboken. 

Bokstavene etterfølges av et tall, som angir hvor lenge integritet og isolasjon opprettholdes, i minutter. Klassifiseringen E 60 angir med 
andre ord at integriteten opprettholdes i 1 time, mens EI 120 angir 2 timer for både integritet og isolasjon.  

Bilde viser branntest etter 2 timer ved Warringtonfire BMT i Storbritannia 
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Rør-konfigurasjoner 

Når man brann-tester rør så kan man velge og ikke lukke endene av røret, å lukke enden inne i brann-kammeret, utenfor brann-
kammeret eller i begge ender. Konfigurasjonen man velger avhenger av den tiltenkte applikasjon for røret. Koden som angir hvordan 
røret var lukket i testen er angitt etter brannklassifiseringen. Eksempelvis, EI 60 C/U betyr at røret var lukket (capped) i brann-
kammeret og ikke lukket (un-capped) utenfor brannkammeret. Test konfigurasjonen angir mulige godkjennelser.  

Tabell over hvilke godkjennelser som gjelder for den enkelte klassifisering: 

 Testet 
  U/U C/U U/C C/C 

Godkjent 

U/U - NEI NEI NEI 
C/U JA - NEI NEI 
U/C JA JA - NEI 
C/C JA JA JA - 

 
Vårt forslag for ingeniør-vurdering: 

Bruk av røret Godkjennelse 

Vannavløp, stål eller jern I tak C/U 
Under tak C/C 

Vannavløp, plastrør I tak C/U 
Under tak C/C 

Avløp eller kloakkrør, stål eller jern Ved avløp C/U 
Lengre ned C/C 

Avløp eller kloakkrør, plastikk Ved avløp C/U 
Lengre ned C/C 

Rør i lukkede systemer C/C 
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Omhyllende konstruksjoner 

Vegg- eller gulvkonstruksjonen som benyttes i testen, vil begrense omfanget av sertifiseringen. En generell regel er at testet vegg- eller 
gulvtykkelse skal være minste tillatte tykkelse for vegg eller gulv. En annen ting er at ved testing av gipsvegg oppnås også godkjenning 
for betong-/murvegg, men ikke omvendt. Det betyr at hvis testen er utført i betong-/murvegger, gjelder ikke test-dataene for 
gipsvegger. For å sertifisere gulv må det gjennomføres gulvtester, og disse test-dataene kan ikke brukes for å sertifisere vegger. 

 

Følgende standardkonstruksjoner med lettvegger er spesifisert i test-standarden:   

Nominell minimum 
tykkelse i mm 

Tykkelse på gipsplate  
NS-EN 520 Type F i mm 

Antall lag på 
hver side 

Indikativ 
brannmotstand 

69 - 75 12.5 1 30 minutter 
94 - 100 12.5 2 60 minutter 
94 - 100 12.5 2 90 minutter 

122 - 130 15.0 2 120 minutter 
 

Følgende standardkonstruksjoner med murte/støpte vegger er spesifisert i test-standarden: 

Tykkelse på lettbetong (650 +/- 200) kg/m3 i mm Indikativ brannmotstand 
75 +/- 10 30 minutter 

100 +/- 10 60 minutter 
125 +/- 10 90 minutter 
150 +/- 10 120 minutter 
175 +/- 10 180 minutter 
200 +/- 10 240 minutter 

 

Standard konstruksjon for betong-dekker er med en densitet på 650 (+/- 200) kg/m3 og en tykkelse på 150mm.  
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Oppheng av tekniske installasjoner 

Oppheng til tekniske gjennomføringer gjennom en branntetting må være klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2 for den påkrevde 
brannmotstanden. Standarden sier at tekniske gjennomføringer i gulv skal ha oppheng 250 mm og 400 mm fra overkant dekke, og at 
tekniske gjennomføringer i vegger skal ha oppheng 270 mm og 470 mm på begge sider av veggen. 

 

 

Utsparinger med miks av gjennomføringer 

Systemene Protecta FR Brannplate og Protecta EX Gipsmørtel kan benyttes for kabler, 
kabelbroer, metallrør, ventilasjonskanaler, komposittrør og plastrør, med eller uten 
isolering i en miks i en og same utsparing. De tekniske løsninger i de påfølgende sidene i 
denne håndboka kan kombineres der hvor branntettingen er bygget på same måte, dog vil 
ikke brann- og lyd-klassifiseringen for hele branntettingen bli bedre enn den laveste 
klassifiseringen på de enkelte gjennomføringene, hva vi kaller ‘worst-case-scenario’. 

De tekniske løsningene på de siste sidene i denne håndboka er for utsparinger med en miks 
av gjennomføringer, men disse inkluderer ikke alle opsjoner tilgjengelig og er ment som en 
hurtig-guide. Her kan man velge brannmotstand og se hvilken branntetting som er påkrevd 
for hele gruppen av gjennomføringer, noe som forenkler prosjektering og som selvfølgelig 
er svært brukervennlig og hjelpsomt i det daglige arbeid. 
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Indeks 
Lineære fuger og fuger rundt gjennomføringer i dekker 
Ensidige lineære fuger EI 180 14 
Ensidige lineære fuger EI 240 15 
Ensidige lineære fuger, bevegelse- og vanntett EI 180 16 
Tosidige lineære fuger EI 240 17 
Tosidige lineære fuger, bevegelse- og vanntett EI 240 18 
Lineære åpninger med stor bredde EI 120 19 
Kabler i ensidig tetting EI 60 20 
Kabler i ensidig tetting EI 90 21 
Kabler i tosidig tetting EI 120 22 
Stålrør (små) uten isolering EI 240 23 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 240 24 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 60 - 240 25 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 90 26 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 120 27 
Stålrør (små) med cellegummi isolering EI 180 28 
Stålrør med cellegummi isolering EI 60 29 
Kobberrør uten isolering EI 20 30 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 60 - 240 31 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 120 32 
Kobberrør med cellegummi isolering EI 60 - 180 33 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 240 34 
Alupex rør med cellegummi isolering EI 60 - 180 35 
PEX rør-i-rør EI 90 36 

Plastrør EI 180 - 240 37 
Plastrør (store) EI 90 - 240 38 

Lineære fuger og fuger rundt gjennomføringer i murvegger 
Ensidige lineære fuger EI 60 - 120 39 
Ensidige lineære fuger EI 120 40 
Tosidige lineære fuger EI 240 41 
Tosidige lineære fuger, bevegelse- og vanntett EI 120 42 
Kabler i ensidig tetting EI 60 - 120 43 
Kabler i tosidig tetting EI 60 - 120 44 
Kabler i tosidig tetting EI 60 - 240 45 
Stålrør (små) uten isolering EI 120 46 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 60 - 240 47 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 240 48 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 60 - 240 49 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 120 50 
Stålrør (små) med cellegummi isolering EI 120 51 
Stålrør med cellegummi isolering EI 60 52 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 60 - 240 53 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 120 54 
Kobberrør med cellegummi isolering EI 60 - 120 55 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 60 - 120 56 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 120 57 
Alupex rør med cellegummi isolering EI 60 - 120 58 
Plastrør EI 90 59 
PEX rør-i-rør EI 120 60 
Plastrør (store) EI 90 - 120 61 
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Lineære fuger og fuger rundt gjennomføringer i gipsvegger 
Lineære fuger EI 120 62 
Lineære fuger uten bakdytt EI 120 63 
Lineære fuger, bevegelse- og vanntett EI 120 64 
Kabler EI 120 65 
Kabler (store) to EI 60 66 
Stålrør (små) uten isolering EI 120 67 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 90 68 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 90 - 120 69 
Stålrør (små) med cellegummi isolering EI 120 70 
Stålrør med cellegummi isolering EI 60 71 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 120 72 
Kobberrør med cellegummi isolering EI 60 - 120 73 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 120 74 
Alupex rør med cellegummi isolering EI 60 - 120 75 
Plastrør EI 90 76 
PEX rør-i-rør EI 120 77 
Plastrør (store) EI 90 - 120 78 

Medium og store utsparinger i gipsvegger 
Kabler EI 60 79 
Kabler, wirere og trekkerør på kabelbroer EI 60 80 
Stålrør uten isolering EI 20 81 
Stålrør med cellegummi isolering EI 60 - 120 82 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 120 83 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 90 - 120 84 
Kobberrør med cellegummi isolering EI 60 - 120 85 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 120 86 

Alupex rør med cellegummi isolering EI 120 87 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 60 - 120 88 
PEX rør-i-rør EI 90 89 
Plastrør EI 90 - 120 90 
Ventilasjonskanaler EI 60 - 120 91 

Medium og store utsparinger i murvegger 
Kabler EI 90 92 
Kabler og trekkerør EI 120 - 180 93 
Kabler og trekkerør på kabelbroer EI 60 - 120 94 
Kabler, wirere og trekkerør på kabelbroer EI 60 - 240 95 
Kabler og trekkerør på kabelbroer m/utenpåliggende plater 96 
Stålrør uten isolering EI 20 97 
Stålrør med cellegummi isolering EI 45 98 
Stålrør med cellegummi isolering EI 60 - 120 99 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 60 100 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 120 101 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 180 102 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 90 - 240 103 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 180 104 
Kobberrør med cellegummi isolering EI 60 - 120 105 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 90 - 240 106 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 120 107 
Alupex rør med cellegummi isolering EI 120 108 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 90 - 120 109 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 120 - 240 110 
PEX rør-i-rør EI 90 111 
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Plastrør EI 90 - 120 112 
Ventilasjonskanaler EI 60 - 120 113 

Medium og store utsparinger i dekker 
Kabler og trekkerør EI 90 - 180 114 
Kabler (store) og trekkerør EI 60 115 
Kabler (store) og trekkerør EI 90 116 
Kabler, wirere og trekkerør på kabelbroer EI 60 117 
Kabler (store), wirere og trekkerør på kabelbroer EI 60 118 
Kabler, wirere og trekkerør på kabelbroer EI 120 119 
Stålrør (små) uten isolering EI 120 120 
Stålrør med cellegummi isolering EI 120 - 180 121 
Stålrør med gjennomgående rørskål av steinull EI 180 - 240 122 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 90 - 240 123 
Stålrør med brutt rørskål av steinull EI 120 124 
Kobberrør uten isolering EI 20 125 
Kobberrør med cellegummi isolering EI 60 - 240 126 
Kobberrør med rørskål av steinull EI 180 - 240 127 
Kobberrør med rørskål av steinull, lastbærende 128 
Alupex rør uten isolering EI 20 129 
Alupex rør med cellegummi isolering EI 90 - 240 130 
Alupex rør med rørskål av steinull EI 180 - 240 131 
Alupex rør med rørskål av steinull, lastbærende 132 
Plastrør og PEX rør-i-rør EI 120 133 
Plastrør og PEX rør-i-rør EI 120, lastbærende 134 
Plastrør (store) EI 60 - 240 135 
Ventilasjonskanaler EI 60 - 120 136 

Utsparinger med miks av gjennomføringer 
Gipsvegg til EI 60 137 
Mur og betongvegger til EI 60 (med singel plate) 138 
Mur og betongvegger til EI 60 (med doble plater) 139 
Mur og betongvegger til EI 120 140 
Betongdekker til EI 60 (med 50mm støpedybde) 141 
Betongdekker til EI 60 (med 100mm støpedybde) 142 
Betongdekker til EI 120 (med 100mm støpedybde) 143 
Betongdekker til EI 120 (med 150mm støpedybde) 144 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Brannklassifiserte fuger i 
betongdekker eller mellom 
dekke og vegg 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Ensidig fuge fra oversiden  

EI 180 & E 180 
 
Ensidig fuge fra undersiden 

EI 60 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maksimum fugebredde 100mm 

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 25mm 



S i d e  | 15 
 

 
 
 

  
 

 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Brannklassifiserte fuger i 
betongdekker eller mellom 
dekke og vegg 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Ensidig fuge fra oversiden  

EI 240 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

5/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 10mm 
Maksimum fugebredde 100mm Bakdytt av steinull med 

minimum dybde 90mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR IPT 
Protecta Bakdytt 
 
Brannklassifisert, vanntett og 
bevegelses-fuger i betong-
dekker eller mellom dekke og 
vegg. 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann, Fuge & Lyd klassifisering 
 
Ensidig fuge fra oversiden  

EI 180 & E 240 
 

Klassifisering CE 
Fasade (innendørs) 25HM 

Sanitære fuger XS1 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Alle overflater må være rene og frie for smuss, fett 
eller annen forurensning. Overflater kan være fuktige 
men ikke rennende våte. Bruk en fuktig kost til å 
vaske overflater før fuging for å fjerne løse partikler 
samt for å sikre god vedheft. Primere er vanligvis ikke 
nødvendig. 

2. Kutt fugespissen i ønsket vinkel og fyll godt og jevnt 
med fugemasse inn i fugen. Legg fugen jevnt med 
sidekantene innen ti minutter før det danner seg en 
film på overflaten. Fugen vil krympe litt under 
herding, og hvis man ønsker en jevn overfalte 
anbefales å legge fugen litt tykkere.  

3. Fugen kan etterbehandles for finere finish med en 
fuktig fugepinne av plast eller lignende gjerne innen 
30 minutter. Det anbefales bruk av IPT Tooling Agent 
istedenfor såpe og vann, som danner en film mellom 
fugepinnen og fugemassen. 

4. Ikke utsett eller sprøyt fugen med vann eller annen 
væske før det har dannet seg en hinne (< 30 min), da 
fugemasse som ikke er herdet vil være løselig i vann 
fordi den er miljøvennlig uten bruk av løsemidler. 

5. Protecta® FR IPT kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 14/0041 

Protecta FR IPT  
Minimum fugedybde 25mm 
Maksimum fugebredde 30mm Protecta Bakdytt med 

minimum dybde 48mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Brannklassifiserte fuger i 
betongdekker eller mellom 
dekke og vegg 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Opptil 100mm brede tosidige fuger med 
lavdensitet steinull                           EI 120 & E 120 

 
Opptil 100mm brede tosidige fuger med steinull 
≥ 140kg/m3                                       EI 180 & E 180 

 
Opptil 30mm brede tosidige fuger med 
lavdensitet steinull                           EI 240 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                               62 dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 15mm 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR IPT 
Steinull 
 
Brannklassifisert, vanntett og 
bevegelses-fuger i betong-
dekker eller mellom dekke og 
vegg. 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann, Fuge & Lyd klassifisering 
 
Opptil 30mm brede tosidige fuger med 
lavdensitet steinull                           

EI 240 & E 240 
 
Klassifisering CE 

Fasade (innendørs) 25HM 
Sanitære fuger XS1 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                            

62 dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Alle overflater må være rene og frie for smuss, fett 
eller annen forurensning. Overflater kan være fuktige 
men ikke rennende våte. Bruk en fuktig kost til å 
vaske overflater før fuging for å fjerne løse partikler 
samt for å sikre god vedheft. Primere er vanligvis ikke 
nødvendig. 

2. Kutt fugespissen i ønsket vinkel og fyll godt og jevnt 
med fugemasse inn i fugen. Legg fugen jevnt med 
sidekantene innen ti minutter før det danner seg en 
film på overflaten. Fugen vil krympe litt under 
herding, og hvis man ønsker en jevn overfalte 
anbefales å legge fugen litt tykkere.  

3. Fugen kan etterbehandles for finere finish med en 
fuktig fugepinne av plast eller lignende gjerne innen 
30 minutter. Det anbefales bruk av IPT Tooling Agent 
istedenfor såpe og vann, som danner en film mellom 
fugepinnen og fugemassen. 

4. Ikke utsett eller sprøyt fugen med vann eller annen 
væske før det har dannet seg en hinne (< 30 min), da 
fugemasse som ikke er herdet vil være løselig i vann 
fordi den er miljøvennlig uten bruk av løsemidler. 

5. Protecta® FR IPT kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR IPT  
Minimum fugedybde 15mm 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Brannklassifiserte fuger i 
betongdekker eller mellom 
dekke og vegg 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Opptil 120mm brede fuger 

EI 120 & E 240 
 
Lydreduksjon                          

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tilstøtende konstruksjoner 
er frie for løse partikler, støv og fett før montering av 
Protecta® FR Brannplate. 

2. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Alle sprekker og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kabler i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Ensidig fuge på over- eller undersiden 

EI 60 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 100x1000mm 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 25mm 

Single kabler ≤ Ø21mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kabler i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Single kabler ≤ Ø21mm ensidig fuge fra 
oversiden 

EI 90 & E 120 
 
Single kabler Ø23-27mm 1x185mm2 kjerne med 
PVC mantling ensidig fuge fra oversiden 

EI 240 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 

Single kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kabler i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm single eller i en bunt  

EI 120 & E 120 
 
Kabler ≤ Ø50mm single eller i en bunt  

EI 90 & E 120 
 
Kabler ≤ Ø80mm single eller i en bunt  

EI 60 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.5.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 15mm 
Maks utsparing 300x300mm 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 

Single eller 
bundtede kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Tosidig fuge  

EI 240 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 
 
 
 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 

Bakdytt av steinull 
densitet ≥ 140kg/m3 med 
dybde minimum 25mm 

Stålrør  
≤ Ø16mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
gjennomgående rørisolering i maks utsparing 
300x300mm eller Ø505mm  

EI 240 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                             

62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

6/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm  
Ensidig fuge på oversiden  

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 

Stålrør 
Gjennomgående rørskål 
av steinull ≥ 80kg/m3 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørisolering 
i maks utsparing 300x300mm  

EI 60 C/U & E 90 C/U 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørisolering 
i maks utsparing rørdiameter + 20mm  

EI 240 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 60 C/U & E 90 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rør-
isolering i maks utsparing rørdiameter + 20mm  

EI 90 C/U & E 240 C/U 
Lydreduksjon (kun fugen)                            62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 15mm  
Ensidig fuge på over- eller underside  Bakdytt av steinull med 

dybde minimum 20mm 

Stålrør Rørskål av steinull ≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørisolering 
i maks utsparing 300x300mm  

EI 90 C/U & E 120 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 90 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm  
Ensidig fuge på over- eller underside  Bakdytt av steinull med 

dybde minimum 20mm 

Stålrør Rørskål av steinull ≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Tosidig fuge  

EI 120 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 15mm 
Maks utsparing 300x300mm Bakdytt av steinull med 

dybde minimum 20mm 

Stålrør  
≤ Ø219mm 

≥ 30mm tykk rørskål av steinull 
≥ 80kg/m3  
≥ 100cm på begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med 13 – 19mm tykk 
rørisolering  

EI 180 C/U & E 180 C/U 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 

Stålrør Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø165mm med 13 – 19mm tykk 
rørisolering  

EI 60 C/U & E 60 C/U 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 25mm 

Stålrør Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kobberrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Tosidig fuge  

EI 20 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62 dB 
 
 
 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 

Bakdytt av steinull 
densitet ≥ 140kg/m3 med 
dybde minimum 25mm 

Kobberrør  
≤ Ø54mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
Branntetting av kobberrør i 
betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing rørdiameter + 
20mm                                 EI 240 C/U & E 240 C/U 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

   EI 60 C/U & E 90 C/U 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing rørdiameter + 
20mm                                 EI 180 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                            62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 15mm  
Ensidig fuge på over- eller underside  Bakdytt av steinull med 

dybde minimum 20mm 

Kobberrør Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kobberrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 120 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                            62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

8. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm  
Ensidig fuge på over- eller underside  Bakdytt av steinull med 

dybde minimum 20mm 

Kobberrør Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kobberrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm tykk rørisolering 

                            EI 180 C/C & E 240 C/C 
 

Kobberrør ≤ Ø54mm med 9-13mm tykk 
rørisolering                         EI 120 C/C & E 180 C/C 

 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 14-25mm tykk 
rørisolering                              EI 60 C/C & E 90 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                            62dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Kobberrør Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av alupex rør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 240 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så må 
ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. 
Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 
520.342 pkt.32. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm  
Ensidig fuge på over- eller underside  

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 

Alupex rør Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 50cm på begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av alupex rør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm tykk rørisolering 

                            EI 180 C/C & E 180 C/C 
 

Alupex rør ≤ Ø75mm med 9-13mm tykk 
rørisolering                           EI 60 C/C & E 120 C/C 

 
Alupex rør ≤ Ø75mm med 14-25mm tykk 
rørisolering                              EI 60 C/C & E 60 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Alupex rør Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av plastrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm i maks utsparing Ø85mm     

EI 90 C/C & E 90 C/C 
 

Lydreduksjon (kun fugen)                                 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Ensidig fuge fra oversiden 

Plastrør 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 48mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av plastrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PP rør ≤ Ø75mm i maks utsparing Ø115mm     

EI 180 U/C & E 180 U/C 
 

PE (PE-HD), ABS og SAN+PVC rør ≤ Ø40mm i 
maks utsparing Ø65mm  EI 240 U/C & E 240 U/C 
 
PVC-U og PVC-C rør ≤ Ø40mm i maks utsparing 
Ø100mm                            EI 240 U/C & E 240 U/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Grafitt 
Steinull 
Branntetting av plastrør i 
betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
PVC-U og PVC-C rør ≤ 110 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm           EI 90 C/U 
 
PVC-U og PVC-C rør ≤ 40 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm        EI 240 U/U 
 
PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ 110 mm diameter 
med fugebredde mellom 10 og 30mm            

EI 90 U/C & EI 60 U/U 
 
PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ 40 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm 

EI 240 U/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                53dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør både utsparing og gjennomføring, slik at det 
er fritt for fett, støv og forurensing før fuging med 
Protecta® FR Grafitt. 

2.    Der overflaten i utsparingen er malt med maling som 
ikke tåler fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) 
bør man først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3.    Kutt bakdytten litt større enn fugebredden slik at den 
sitter godt og at det blir ordentlig tett. Sørg for at 
korrekt dybde oppnås. 

4.    Fyll fugen med Protecta® FR Grafitt til den påkrevde 
dybde. Se oversikt på denne side for type 
gjennomføring og nødvendig fugedybde. 

5.    Påfør godt med FR Grafitt i åpningen for å forhindre 
luftbobler. Jevn ut fugemassen med f eks en fuktig 
fugeskje eller pensel. Ferdig utjevning bør utføres 
innen 5 minutter. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Grafitt  
Minimum fugedybde 25mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
Brannklassifiserte fuger i solide 
vegger eller mellom topp av 
vegger og overliggende dekker 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Ensidig fuge i valgfri posisjon med minimum 
fugedybde 25mm, maksimum fugebredde 
30mm og minimum dybde bakdytt 20mm 

EI 60 & E 240 
Ensidig horisontale fuger med minimum 
fugedybde 10mm, maksimum fugebredde 
50mm og minimum dybde bakdytt 60mm 

EI 60 & E 240 
Ensidig vertikale fuger med minimum 
fugedybde 10mm, maksimum fugebredde 
50mm og minimum dybde bakdytt 60mm 

EI 120 & E 120 
Lydreduksjon (kun fugen)                               62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Bakdytt av steinull 

Protecta FR Akryl  
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Brannklassifiserte fuger i solide 
vegger eller mellom topp av 
vegger og overliggende dekker 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Ensidig i horisontale fuger 

EI 120 & E 240 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 

Protecta FR Akryl 
Minimum fugedybde 
25mm. Maksimum 
fugebredde 30mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Brannklassifiserte fuger i solide 
vegger eller mellom topp av 
vegger og overliggende dekker 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Tosidig fuge valgfri posisjon 

EI 240 & E 240 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
15mm. Maksimum 
fugebredde 30mm 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR IPT 
Steinull 
 
Brannklassifisert, vanntett og 
bevegelses-fuger i solide vegger 
eller mellom topp av vegger og 
overliggende dekker. 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann, Fuge & Lyd klassifisering 
 
Tosidig fuge med lavdensitet steinull 

EI 120 & E 120 
 

Klassifisering CE 
Fasade (innendørs) 25HM 

Sanitære fuger XS1 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

4/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Alle overflater må være rene og frie for smuss, fett 
eller annen forurensning. Overflater kan være fuktige 
men ikke rennende våte. Bruk en fuktig kost til å 
vaske overflater før fuging for å fjerne løse partikler 
samt for å sikre god vedheft. Primere er vanligvis ikke 
nødvendig. 

2. Kutt fugespissen i ønsket vinkel og fyll godt og jevnt 
med fugemasse inn i fugen. Legg fugen jevnt med 
sidekantene innen ti minutter før det danner seg en 
film på overflaten. Fugen vil krympe litt under 
herding, og hvis man ønsker en jevn overfalte 
anbefales å legge fugen litt tykkere.  

3. Fugen kan etterbehandles for finere finish med en 
fuktig fugepinne av plast eller lignende gjerne innen 
30 minutter. Det anbefales bruk av IPT Tooling Agent 
istedenfor såpe og vann, som danner en film mellom 
fugepinnen og fugemassen. 

4. Ikke utsett eller sprøyt fugen med vann eller annen 
væske før det har dannet seg en hinne (< 30 min), da 
fugemasse som ikke er herdet vil være løselig i vann 
fordi den er miljøvennlig uten bruk av løsemidler. 

5. Protecta® FR IPT kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR IPT  
Minimum fugedybde 
12,5mm. Maksimum 
fugebredde 30mm 

Bakdytt av steinull 
dybde minimum 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kabler i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm med ensidig fuge i maks 
utsparing 300x300mm                       EI 60 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø21mm med ensidig fuge i maks 
utsparing Ø87mm                               EI 90 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø21mm med ensidig fuge i maks 
utsparing 35x35mm                         EI 120 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                               62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

5.  Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum 
fugedybde 25mm 

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 

Single kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kabler i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm single eller i en bunt i tosidig 
fuge i maks utsparing 300x300mm 

EI 120 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø80mm single eller i en bunt i tosidig 
fuge i maks utsparing 300x300mm 

EI 60 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                               62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum 
fugedybde 15mm 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 

Single eller 
bundtede kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kabler i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 
i tosidig fuge i maks utsparing 300x300mm 

EI 240 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø80mm single eller i en bunt i tosidig 
fuge i maks utsparing 300x300mm 

EI 60 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                               62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum 
fugedybde 25mm 

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 

Single eller 
bundtede kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø22mm uten rørisolering i maks 
utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/C & E 120 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
25mm tosidig fuge Stålrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med 20mm tykk rørisolering i 
maks utsparing 300x300mm eller Ø505mm  

EI 240 C/U & E 240 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm eller 
Ø505mm 

EI 60 C/U & E 60 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                

 62dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

6/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
25mm med ensidig fuge Stålrør 

Gjennomgående rørskål 
av steinull ≥ 80kg/m3 

Protecta Bakdytt med 
minimum dybde 48mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk rør-
isolering i maks utsparing 300x300mm eller 
Ø505mm  

EI 240 C/U & E 240 C/U 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

6/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
15mm tosidig fuge Stålrør 

Gjennomgående rørskål 
av steinull ≥ 80kg/m3 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørisolering 
i maks utsparing 300x300mm  

EI 60 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørisolering 
i maks utsparing rørdiameter + 36mm  

EI 240 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 60 C/U & E 180 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk 
rørisolering i maks utsparing rørdiameter + 
36mm                                    EI 90 C/U & E 180 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
15mm med ensidig fuge Stålrør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge sider 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/U & E 240 C/U 

 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
15mm tosidig fuge Stålrør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge sider 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med 13 – 19mm tykk 
rørisolering  

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 12,5mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Bakdytt av steinull 
med dybde 
minimum 20mm 

Stålrør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av stålrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø165mm med 13 – 19mm tykk 
rørisolering  

EI 60 C/C & E 120 C/C 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

7/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt 
med dybde 
minimum 25mm 

Stålrør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
Branntetting av kobberrør i 
solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing rørdiameter + 
16mm                                 EI 240 C/U & E 240 C/U 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 60 C/U & E 240 C/U 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing rørdiameter + 
18mm                                 EI 180 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

9/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
15mm med ensidig fuge Kobber

rør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 100cm på begge side 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kobberrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/U & E 120 C/U 

 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

9/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm tosidig fuge Kobber

rør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 50cm på begge side 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kobberrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm tykk rørisolering 

                            EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

Kobberrør ≤ Ø54mm med 9-13mm tykk 
rørisolering                           EI 60 C/C & E 120 C/C 

 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 14-25mm tykk 
rørisolering                              EI 60 C/C & E 60 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

9/3/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt 
med dybde 
minimum 25mm 

Kobberrør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
Branntetting av alupex rør i 
solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

 
Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 25mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

 
EI 60 C/U & E 120 C/U 

 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 25mm tykk 
rørisolering i maks utsparing rørdiameter + 
60mm  

EI 120 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
15mm med ensidig fuge Alupex 

rør 

Rørisolering av Protecta 
Mineralfiber BIO  

≥ 60cm på begge sider 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av alupex rør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/C & E 120 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

6.  Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm tosidig fuge Alupex 

rør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 50cm på begge side 

Bakdytt av steinull dybde 
minimum 12,5mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av alupex rør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm tykk rørisolering 

                            EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 – 25mm tykk 
rørisolering                              EI 60 C/C & E 60 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt 
med dybde 
minimum 25mm 

Alupex rør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av plastrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PP rør ≤ Ø32mm i maks utsparing Ø90mm                                    

EI 90 U/C & E 90 U/C 
 
PVC-U og PVC-C rør ≤ Ø32mm i maks utsparing 
Ø52mm                   

EI 90 U/C & E 90 U/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                             

62dB 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av plastrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm i maks utsparing Ø85mm                                    

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                             

62dB 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

4. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

5. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 12,5mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 12,5mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Grafitt 
Steinull 
Branntetting av plastrør i solide 
vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
PVC-U og PVC-C rør ≤ 110 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm         EI 120 U/C 
 
PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ 110 mm diameter 
med fugebredde mellom 10 og 30mm          

EI 90 U/C & E 120 U/C 
  

PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ 40 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm 

EI 120 U/C 
 
PP rør ≤ 110 mm diameter med fugebredde 
30mm                                                        EI 120 U/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                            53dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør både utsparing og gjennomføring, slik at det 
er fritt for fett, støv og forurensing før fuging med 
Protecta® FR Grafitt. 

2.    Der overflaten i utsparingen er malt med maling som 
ikke tåler fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) 
bør man først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3.    Kutt bakdytten litt større enn fugebredden slik at den 
sitter godt og at det blir ordentlig tett. Sørg for at 
korrekt dybde oppnås. 

4.    Fyll fugen med Protecta® FR Grafitt til den påkrevde 
dybde. Se oversikt på denne side for type 
gjennomføring og nødvendig fugedybde. 

5.    Påfør godt med FR Grafitt i åpningen for å forhindre 
luftbobler. Jevn ut fugemassen med f eks en fuktig 
fugeskje eller pensel. Ferdig utjevning bør utføres 
innen 5 minutter. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Grafitt  
Minimum fugedybde 25mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Brannklassifiserte fuger i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Tosidig fuge med lav densitet steinull 

EI 120 & E 120 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm. Maksimum 
fugebredde 30mm 

Bakdytt av steinull 
minimum 12,5mm 
dybde mot stålstender 
eller bakdytt med 
steinull minimum 20mm 
dybde uten stålstender 
bak 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
 
Brannklassifiserte fuger i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Tosidig fuge med lav densitet steinull 

EI 120 & E 120 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
25mm. Maksimum 
fugebredde 30mm 

Bakdytt er ikke påkrevet 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR IPT 
Steinull 
 
Brannklassifisert, vanntett og 
bevegelses-fuger i lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann, Fuge & Lyd klassifisering 
 
Tosidig fuge med lav densitet steinull 

EI 120 & E 120 
 

Klassifisering CE 
Fasade (innendørs) 25HM 

Sanitære fuger XS1 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62 dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

1. Alle overflater må være rene og frie for smuss, fett 
eller annen forurensning. Overflater kan være fuktige 
men ikke rennende våte. Bruk en fuktig kost til å 
vaske overflater før fuging for å fjerne løse partikler 
samt for å sikre god vedheft. Primere er vanligvis ikke 
nødvendig. 

2. Kutt fugespissen i ønsket vinkel og fyll godt og jevnt 
med fugemasse inn i fugen. Legg fugen jevnt med 
sidekantene innen ti minutter før det danner seg en 
film på overflaten. Fugen vil krympe litt under 
herding, og hvis man ønsker en jevn overfalte 
anbefales å legge fugen litt tykkere.  

3. Fugen kan etterbehandles for finere finish med en 
fuktig fugepinne av plast eller lignende gjerne innen 
30 minutter. Det anbefales bruk av IPT Tooling Agent 
istedenfor såpe og vann, som danner en film mellom 
fugepinnen og fugemassen. 

4. Ikke utsett eller sprøyt fugen med vann eller annen 
væske før det har dannet seg en hinne (< 30 min), da 
fugemasse som ikke er herdet vil være løselig i vann 
fordi den er miljøvennlig uten bruk av løsemidler. 

5. Protecta® FR IPT kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR IPT  
Minimum fugedybde 
12,5mm. Maksimum 
fugebredde 30mm 

Bakdytt av steinull med 
minimum 12,5mm 
dybde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kabler i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm single eller i en bunt i tosidig 
fuge i maks utsparing 300x300mm 

EI 120 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                            

62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum 
fugedybde 25mm 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 

Single eller 
bundtede kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kabler i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø80mm single eller i en bunt i tosidig 
fuge i maks utsparing 300x300mm 

EI 60 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                            

62 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum 
fugedybde 25mm 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 25mm 

Single eller 
bundtede kabler 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø22mm uten rørisolering i maks 
utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/C & E 120 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen) 

62dB 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
25mm tosidig fuge 

Stålrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm eller 
Ø505mm 

EI 90 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                           

      62dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

6/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm tosidig fuge 

Stålrør 

Gjennomgående rørskål 
av steinull ≥ 80kg/m3 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 12,5mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørisolering 
i maks utsparing 300x300mm  

EI 120 C/U & E 120 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

EI 90 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm tosidig fuge Stålrør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 50cm på begge side 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 



S i d e  | 70 
 

 
 
 
 
 

 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med 13 – 19mm tykk 
rørisolering  

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 12,5mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Bakdytt av steinull 
med dybde 
minimum 20mm 

Stålrør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø165mm med 13 – 19mm tykk 
rørisolering  

EI 60 C/C & E 120 C/C 
 

Lydreduksjon (kun fugen) 
62dB 

 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 
25mm 

Stålrør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av kobberrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/U & E 120 C/U 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                             

62dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm tosidig fuge Kobberrør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 50cm på begge side 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 20mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av kobberrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm tykk rørisolering 

                            EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

Kobberrør ≤ Ø54mm med 9 – 13mm tykk 
rørisolering                           EI 60 C/C & E 120 C/C 

 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 14 – 25mm tykk 
rørisolering                              EI 60 C/C & E 60 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 
25mm 

Kobberrør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av alupex rør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk 
rørisolering i maks utsparing 300x300mm  

 
EI 120 C/C & E 120 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                             

62dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller som 
fugemassen kommer i kontakt med bør beskyttes 
mot korrosjon, avhengig av metallets kvalitet. 

4. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

6. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel.  

7. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 
12,5mm tosidig fuge Alupex 

rør 

Rørskål av steinull  
≥ 80kg/m3  

≥ 50cm på begge side 

Bakdytt av steinull dybde 
minimum 12,5mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Protecta Bakdytt 
 
Branntetting av alupex rør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm tykk rørisolering 

                            EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 – 25mm tykk 
rørisolering                              EI 60 C/C & E 60 C/C 

 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

   

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Maks utsparing 300x300mm 
Tosidig fuge 

Protecta Bakdytt med 
dybde minimum 
25mm 

Alupex rør 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av plastrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PP rør ≤ Ø32mm i maks utsparing Ø90mm    

                                EI 90 U/C & E 90 U/C 
 
PVC-U og PVC-C rør ≤ Ø32mm i maks utsparing 
Ø52mm                                   EI 90 U/C & E 90 U/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 25mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Akryl 
Steinull 
 
Branntetting av plastrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm i maks utsparing Ø85mm    

                                EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                62dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør alle overflater før fuging, slik at det er rent 
og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en 
fuktig pensel. 

2. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler 
fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man 
først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3. Ved fuging i gipsvegger kan man med fordel fukte 
overflatene først for å forhindre krymp. Bland gjerne 
litt akryl i vannet for også å forbedre vedheft. 

4. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type 
bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se de tekniske 
detaljene på denne side. 

5. Påfør godt med Protecta® FR Akryl i åpningen og 
sørg for å forhindre luftbobler. Jevn ut fugemassen 
med f.eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 

6. Protecta® FR Akryl kan overmales med de fleste 
emulsjon eller alkyd glans malinger. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Akryl  
Minimum fugedybde 12,5mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 12,5mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Grafitt 
Steinull 
Branntetting av plastrør i 
lettvegger 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 

Brann & Lyd Klassifisering 
PVC-U og PVC-C rør ≤ 110 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm         EI 120 U/C 
 
PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ 110 mm diameter 
med fugebredde mellom 10 og 30mm          

EI 90 U/C & E 120 U/C 
PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ 40 mm diameter med 
fugebredde mellom 10 og 30mm 

EI 120 U/C 
 
PP rør ≤ 110 mm diameter med fugebredde 
30mm                                                        EI 120 U/C 
 
Lydreduksjon (kun fugen)                                53dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

23/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Rengjør både utsparing og gjennomføring, slik at det 
er fritt for fett, støv og forurensing før fuging med 
Protecta® FR Grafitt. 

2.    Der overflaten i utsparingen er malt med maling som 
ikke tåler fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) 
bør man først påføre grunning med en PVA-Primer. 

3.    Kutt bakdytten litt større enn fugebredden slik at den 
sitter godt og at det blir ordentlig tett. Sørg for at 
korrekt dybde oppnås. 

4.    Fyll fugen med Protecta® FR Grafitt til den påkrevde 
dybde. Se oversikt på denne side for type 
gjennomføring og nødvendig fugedybde. 

5.    Påfør godt med FR Grafitt i åpningen for å forhindre 
luftbobler. Jevn ut fugemassen med f eks en fuktig 
fugeskje eller pensel. Ferdig utjevning bør utføres 
innen 5 minutter. 

ETA 13/0879 & 13/0880 

Protecta FR Grafitt  
Minimum fugedybde 25mm 
Tosidig fuge 

Plastrør 

Bakdytt av steinull med 
dybde minimum 25mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av kabler i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm 

EI 60 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Kabler 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av kabler, wire og 
trekkerør på kabelbroer i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø80mm single eller i bundter, wirere 
185mm2 og trekkerør av PVC eller stål ≤ Ø16mm 
på kabelbroer 

EI 60 & E 60 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Kabler, wire og 
trekkerør på 
kabelbroer 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av uisolerte 
stålrør i lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør Ø114mm 

EI 20 C/U & E 90 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

7. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte stålrør i 
lettvegger 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 

Brann & Lyd Klassifisering 
Stålrør ≤ Ø40mm med 13mm gjennomgående 
cellegummi og 2 lag rørstruper 

               EI 120 U/U & E 120 U/U 
 

Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 32mm gjennom-
gående cellegummi og 2 lag rørstruper 

       EI 60 U/U & E 120 U/U 
 

Stålrør ≤ Ø324mm med 32 - 50mm gjennom-
gående cellegummi og 3 lag rørstruper 

       EI 90 C/U & E 90 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

30/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper i 
50mm bredde på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
gjennomgående isolering av steinull 

EI 120 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

7. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
rørskål av steinull 
≥ 80kg/m3 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk isolering av 
steinull 

EI 120 C/U & E 120 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull 

EI 90 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

7. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 50cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i lettvegger 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm gjennomgående 
cellegummi                         EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 9 - 13mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 90 C/C & E 120 C/C 
 

Kobberrør ≤ Ø54mm med 14 - 25mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 60 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Kobberrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper 2 
lag 50mm bredde på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull 

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 

 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

7. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Kobberrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 50cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 25mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Alupex rør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper 2 
lag 50mm bredde på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull 

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull 

EI 60 C/C & E 60 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

7. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Alupex rør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 50cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av plastrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

EI 90 C/C & E 90 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Plastrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Type Plastrør Rørstruper Brannmotstand 
≤ Ø40mm PVC-U & PVC-C 50 x 1,8mm (1 lag) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
≤ Ø40mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 1,8mm (1 lag) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
≤ Ø40mm PP 50 x 1,8mm (1 lag) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
Ø41-110mm PVC-U & PVC-C 50 x 3,6mm (2 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø41-110mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 3,6mm (2 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø41-110mm PP 50 x 3,6mm (2 lag) EI 90 U/U, C/U, U/C, C/C 
Ø125mm PVC-U & PVC-C 50 x 5,4mm (3 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø125mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 5,4mm (3 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø125mm PP 50 x 5,4mm (3 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø160mm PVC-U & PVC-C 50 x 7,2mm (4 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø160mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 7,2mm (4 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø160mm PP 50 x 7,2mm (4 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
 
Branntetting av plastrør i 
lettvegger 
 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
For brannmotstand vennligst se tabellen til 
venstre. 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

3. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Plastrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Protecta Rørstruper på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Brannspjeld 
Branntetting av ventilasjons-
kanaler i lettvegger 
Lettvegger må ha tykkelse 
minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 
minimum 2 lag 12,5mm tykke 
plater på begge sider. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
≤ Ø 400mm brannspjeld/kanal med ≥ 200mm 
nettingmatte på begge sider          EI 120 & E 120 
≤ Ø 1250mm brannspjeld/kanal med ≥ 500mm 
nettingmatte på begge sider EI 60 & E 90 
≤ 600mm høy x 1000mm bred brannspjeld/ 
kanal med ≥ 500mm nettingmatte på begge 
sider EI 120 & E 120 
≤ 1200mm høy x 1700mm bred brannspjeld/ 
kanal med ≥ 500mm nettingmatte på begge 
sider EI 90 & E 90 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 
med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 
kun én side, monter én brannplate med den 
hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta FR Akryl eller Protecta 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

7. Isoler kanalen inntil branntettingen på begge sider 
med 30mm nettingmatte i lengde angitt på denne 
side. Hvis kanalen avsluttes i veggen så isoleres det 
på én side. 

8. Protecta FR Brannplate kan overmales med de fleste 
emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Ventilasjons-
kanal 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

30mm nettingmatte 
av steinull 

 

Protecta 
Brannspjeld 

 

Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta Brannspjeld, 
tilhørende Produktdokumentasjon SPFR 030-0305. 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av kabler i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm 

EI 90 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle 
gjennomføringer 
og åpninger må 
fuges med FR Akryl 
på begge sider 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Kabler 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av kabler og 
trekkerør i solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bundter og PVC 
trekkerør ≤ Ø16mm 

EI 120 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø21mm og PVC trekkerør ≤ Ø16mm 

EI 180 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det 
være minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle 
gjennomføringer og 
åpninger må fuges 
med FR Akryl på 
begge sider 

2 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Kabler og 
trekkerør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av kabler og 
trekkerør på kabelbroer i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 
og PVC trekkerør ≤ Ø16mm på ≤ 200mm 
kabelstiger eller ≤ 500mm ikke-perforerte 
kabelbroer                                         EI 120 & E 180 
 
Kabler ≤ Ø80mm, single eller bundtede på 
kabelbroer                                           EI 60 & E 180 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det 
være minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle 
gjennomføringer 
og åpninger må 
fuges med FR Akryl 
på begge sider 

2 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Kabler og trekkerør 
på kabelbroer 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta FR Dekkmaling 
 
Branntetting av kabler, wire og 
trekkerør på kabelbroer i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 
på kabelbroer                                    EI 240 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø21mm, single, bundtede og wirere  
≤ 95mm2 på kabelbroer                  EI 120 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø80mm, single, bundtede og wirere  
≤ 185mm2 på kabelbroer                  EI 60 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

3. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

4. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle 
gjennomføringer og 
åpninger må fuges 
med FR Akryl på 
begge sider 

60mm FR Brannplate  
2-S montert 30mm 
inn i utsparingen på 
begge sider for å 
oppnå en total 
tetningsbredde på 
210mm 

Kabler, wire 
og trekkerør 
på kabelbroer 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
600mm bred og 
600mm høy 

Plate-kanter må 
males med FR 
Dekkmaling på 

  



S i d e  | 96 
 

 
 
 
 
 

 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta FR Dekkmaling 
 
Branntetting av kabler, wire og 
trekkerør på kabelbroer i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 
på kabelbroer                                    EI 240 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø50mm, single, bundtede og wirere  
≤ 185mm2 på kabelbroer                  EI 90 & E 240 
 
Kabler ≤ Ø80mm, single eller bundtede på  
kabelbroer                                           EI 60 & E 240 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

3. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

4. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle 
gjennomføringer 
og åpninger må 
fuges med FR Akryl 
på begge sider 

60mm FR Brannplate 
2-S utenpå vegg med 
50mm overlapp på 
begge sider 

Kabler, wire 
og trekkerør 
på kabelbroer 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
600mm bred og 
600mm høy 

Plate-kanter må 
males med FR 
Dekkmaling på 
begge sider 

Festet med 100mm 
skruer og stål-skiver 
c/c 350mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av uisolerte 
stålrør i solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør Ø114mm 

EI 20 C/U & E 90 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø165mm med 9 - 25mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 45 U/C & E 120 U/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper 1 
lag 50mm bredde 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med 13mm gjennomgående 
cellegummi og 2 lag rørstruper 

               EI 120 U/U & E 120 U/U 
 

Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 32mm gjennom-
gående cellegummi og 2 lag rørstruper 

       EI 60 U/U & E 120 U/U 
 

Stålrør ≤ Ø324mm med 32 - 50mm gjennom-
gående cellegummi og 3 lag rørstruper 

       EI 90 C/U & E 90 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

30/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper i 
50mm bredde på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med 30mm tykk gjennom-
gående isolering av steinull 

EI 60 U/C & E 240 U/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
isolering av 
steinull ≥ 80 kg/m3 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
gjennomgående isolering av steinull 

EI 120 U/C & E 120 U/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene bør settes i flukt med ytterkant på 
hver side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge yttersider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
isolering av 
steinull ≥ 80 kg/m3 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
gjennomgående isolering av steinull 

EI 180 U/C & E 240 U/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig brann-
motstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det være 
minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge yttersider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
isolering av 
steinull ≥ 80 kg/m3 

2 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk isolering av 
steinull i maks utsparing 280mm bredde og 
280mm høyde                   EI 240 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk isolering av 
steinull i maks utsparing ubegrenset bredde og 
1200mm høyde                   EI 90 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 280mm bredde og 
280mm høyde                   EI 240 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde              EI 90 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk isolering av 
steinull 

EI 180 C/U & E 240 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull 

EI 180 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det 
være minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Stålrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm gjennomgående 
cellegummi                         EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 9 - 13mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 90 C/C & E 120 C/C 
 

Kobberrør ≤ Ø54mm med 14 - 25mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 60 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Kobberrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper 2 
lag 50mm bredde på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 70mm bredde og 
70mm høyde                     EI 240 C/U & E 240 C/U 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 115mm bredde og 
115mm høyde                   EI 120 C/U & E 240 C/U 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde              EI 90 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Kobberrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull 

EI 120 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det 
være minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Kobberrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 25mm 
gjennomgående cellegummi 

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand.  

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Alupex rør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta Rørstruper 2 
lag 50mm bredde på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i solide vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 200mm bredde og 
200mm høyde                    EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde              EI 90 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 
av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

Alupex rør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

1 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 60cm på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
150 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200mm bredde og 
1200mm høyde                 EI 240 U/C & E 240 U/C 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde           EI 180 U/C & E 240 U/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde            EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det 
være minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 60mm FR 
Brannplate 2-S 

Alupex rør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 60cm på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
 
Branntetting av plastrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

EI 90 C/C & E 90 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

24/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene bør settes i flukt med ytterkant på 
hver side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Plastrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 



S i d e  | 112 
 

 
 
 
 
 

 

Plastrør Rørstruper Brannmotstand 
≤ Ø40mm PVC-U & PVC-C 50 x 1,8mm (1 lag) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
≤ Ø40mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 1,8mm (1 lag) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
≤ Ø40mm PP 50 x 1,8mm (1 lag) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
Ø41-110mm PVC-U & PVC-C 50 x 3,6mm (2 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø41-110mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 3,6mm (2 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø41-110mm PP 50 x 3,6mm (2 lag) EI 90 U/U, C/U, U/C, C/C 
Ø125mm PVC-U & PVC-C 50 x 5,4mm (3 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø125mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 5,4mm (3 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø125mm PP 50 x 5,4mm (3 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø160mm PVC-U & PVC-C 50 x 7,2mm (4 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø160mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 7,2mm (4 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 
Ø160mm PP 50 x 7,2mm (4 lag) E 120 U/C, C/C & EI 90 U/C, C/C 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Rørstruper 25m 
 
Branntetting av plastrør i solide 
vegger 
 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
For brannmotstand vennligst se tabellen til 
venstre 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                            

55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Brannplatene bør settes i flukt med ytterkant på 
hver side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

3. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

4. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

5. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 
fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Plastrør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
ubegrenset bredde 
og 1200mm høyde 

Protecta Rørstruper på 
begge sider 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Brannspjeld 
Branntetting av ventilasjons-
kanaler i solide vegger 
Vegger må minst ha tykkelse 
100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 
densitet minst 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
≤ Ø 400mm brannspjeld/kanal med ≥ 200mm 
nettingmatte på begge sider          EI 120 & E 120 
≤ Ø 1250mm brannspjeld/kanal med ≥ 500mm 
nettingmatte på begge sider EI 60 & E 90 
≤ 600mm høy x 1000mm bred brannspjeld/ 
kanal med ≥ 500mm nettingmatte på begge 
sider EI 120 & E 120 
≤ 1200mm høy x 1700mm bred brannspjeld/ 
kanal med ≥ 500mm nettingmatte på begge 
sider EI 90 & E 90 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 
og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 
partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 
Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 
vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 
ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 
en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 
side av utsparingen for høyest mulig 
brannmotstand. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 
brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 
utsparingen med Protecta FR Akryl eller Protecta 
Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 
sprekker på begge sider av utsparingen med 
Protecta FR Akryl slik at branntettingen blir helt 
forseglet. 

6. Isoler kanalen inntil branntettingen på begge sider 
med 30mm nettingmatte i lengde angitt på denne 
side. Hvis kanalen avsluttes i veggen så isoleres det 
på én side. 

7. Protecta FR Brannplate kan overmales med de fleste 
emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

Alle gjennomføringer og 
åpninger må fuges med 
FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 
Brannplate 1-S 

Ventilasjons-
kanal 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte 
minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 
25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe 
krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført gjennomgående rør-isolering og 
plastrør; Disse bør plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale 
tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 
2400mm bred og 
1500mm høy 

30mm nettingmatte 
av steinull 

 

Protecta 
Brannspjeld 

 

Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta Brannspjeld, 
tilhørende Produktdokumentasjon SPFR 030-0305. 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
 
Branntetting av kabler og 
trekkerør i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm 

EI 90 & E 180 
 

Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 
og PVC trekkerør ≤ Ø16mm 

EI 180 & E 180 
 

Lydreduksjon (kun tettingen)                             
64dB 

 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 

Kabler og PVC trekkerør 50mm steinull  
≥ 150kg/m3 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av kabler og 
trekkerør i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø50mm, single eller bundtede og PVC 
trekkerør ≤ Ø16mm 

EI 60 & E 180 
 

Lydreduksjon (kun tettingen)                             
64dB 

 
 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 

Kabler og PVC trekkerør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av kabler og 
trekkerør i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø50mm, single eller bundtede og PVC 
trekkerør ≤ Ø16mm i maks utsparing 1200 x 
2400mm 

EI 90 & E 180 
 
Kabler ≤ Ø50mm, single eller bundtede i maks 
utsparing 600 x 600mm 

EI 90 & E 240 
 

Lydreduksjon (kun tettingen)                             
64dB 

 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 150mm 

Kabler og PVC trekkerør 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
 
Branntetting av kabler, wire og 
trekkerør på kabelbroer i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bundter, wirere  
≤ Ø17mm og PVC trekkerør ≤ Ø16mm på 
kabelbroer 

EI 60 & E 90 
 

Lydreduksjon (kun tettingen)                             
64dB 

 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 

Kabler, wires og PVC 
trekkerør på kabelbroer 

50mm steinull  
≥ 150kg/m3 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av kabler, wire og 
trekkerør på kabelbroer i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø80mm, single eller i bundter, wirere  
≤ Ø17mm og PVC trekkerør ≤ Ø16mm på 
kabelbroer 

EI 60 & E 120 
 

Lydreduksjon (kun tettingen)                             
64dB 

 
 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Kabler, wires og PVC 
trekkerør på kabelbroer 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av kabler, wire og 
trekkerør på kabelbroer i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kabler ≤ Ø21mm, single eller bundtede og PVC 
trekkerør ≤ Ø16mm på kabelbroer i maks 
utsparing 1200 x 2400mm              EI 120 & E 180 

 
Kabler ≤ Ø21mm, single eller bundtede på 
kabelbroer i maks utsparing 600 x 600mm  

EI 120 & E 240 
 
Wirere ≤ Ø24 mm og PVC trekkerør ≤ Ø16mm 
på kabelbroer                                    EI 120 & E 120 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 150mm 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Kabler, wires og PVC 
trekkerør på kabelbroer 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av uisolerte 
stålrør i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø16mm i maks utsparing 1200 x 
2400mm 

EI 120 C/C & E 180 C/C 
 
Stålrør ≤ Ø16mm i maks utsparing 70 x 70mm 

EI 120 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                             

64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Stålrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte stålrør i 
betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med 13mm gjennomgående 
cellegummi og 1 lag rørstruper 

EI 180 C/U & E 180 C/U 
Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 19mm gjennom-
gående cellegummi og 1 lag rørstruper 

EI 120 C/U & E 180 C/U 
Stålrør ≤ Ø324mm med 25mm gjennomgående 
cellegummi og 2 lag rørstruper 

EI 120 C/U & E 180 C/U 
Stålrør ≤ Ø324mm med 26 - 50mm gjennom-
gående cellegummi og 3 lag rørstruper 

EI 120 C/U & E 120 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

30/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Stålrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 

Protecta Rørstruper i 50mm 
bredde plassert underkant 

Gjennomgående 
cellegummi 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
gjennomgående isolering av steinull i 
maksimum utsparing 1200 x 2400mm 

EI 180 C/U & E 180 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 
gjennomgående isolering av steinull i 
maksimum utsparing 550 x 1100mm                 

EI 240 C/U & E 240 C/U 
 

Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

30/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Stålrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 

Gjennomgående isolering 
av steinull ≥ 80 kg/m3 

50mm steinull  
≥ 150kg/m3 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
Branntetting av isolerte stålrør i 
betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk isolering av 
steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm 

                EI 180 C/U & E 180 C/U 
Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk isolering av 
steinull i maks utsparing 280 x 280mm 

                    EI 240 C/U & E 240 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm 

                EI 90 C/U & E 180 C/U 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 280 x 280mm 

             EI 90 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Stålrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side 

50mm steinull  
≥ 150kg/m3 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av isolerte stålrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm 

                EI 120 C/U & E 180 C/U 
 
Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 280 x 280mm  

                   EI 120 C/U & E 240 C/U 
 
Lydreduksjon (kun tettingen) 

                                64dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Stålrør 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av uisolerte 
kobberrør i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm 

EI 20 C/C & E 120 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                             

64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper: 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Kobberrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm cellegummi i 
maks utsparing 1200 x 2400mm     

             EI 180 C/C & E 180 C/C 
Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm cellegummi i 
maks utsparing 400 x 400mm       

               EI 240 C/C & E 240 C/C 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 13 - 25mm 
cellegummi i maks utsparing 1200 x 2400mm    

                EI 60 C/C & E 180 C/C 
Kobberrør ≤ Ø54mm med 13 - 25mm 
cellegummi i maks utsparing 400 x 400mm     

                   EI 60 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Kobberrør 

Protecta Rørstruper  
2 lag 50mm bred plassert underkant 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 70 x 70mm    

                       EI 240 C/C & E 240 C/C 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm     

             EI 180 C/C & E 180 C/C 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 115 x 115mm    

                  EI 180 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Kobberrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side 

50mm steinull  
≥ 150kg/m3 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Branntetting av isolerte 
kobberrør i betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Kobberrør ≤ Ø12mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 70 x 70mm          

                 EI 240 C/C & E 240 C/C 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm    

              EI 180 C/C & E 180 C/C 
 
Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 115 x 115mm      

                EI 180 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Kobberrør 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 100cm på 
begge side Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av uisolerte 
alupex rør i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm i maks utsparing 1200 x 
2400mm 

EI 20 U/C & E 180 U/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm i maks utsparing  
500 x 500mm 

EI 20 U/C & E 240 U/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                             

64dB 
 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Alupex rør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Protecta Rørstruper 25m 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm cellegummi i 
maks utsparing 1200 x 2400mm     

             EI 180 C/C & E 180 C/C 
Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm cellegummi i 
maks utsparing 400 x 400mm            

          EI 240 C/C & E 240 C/C 
Alupex rør ≤ Ø75mm med 13 - 25mm 
cellegummi i maks utsparing 1200 x 2400mm     

               EI 90 C/C & E 180 C/C 
Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 13mm cellegummi 
i maks utsparing 400 x 400mm          

              EI 90 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

19/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Alupex rør 

Protecta Rørstruper  
2 lag 50mm bred plassert underkant 

Gjennomgående 
cellegummi 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 135 x 135mm      

                EI 240 C/C & E 240 C/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm    

              EI 180 C/C & E 180 C/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 135 x 135mm      

                EI 180 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Alupex rør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 50cm på 
begge side 

50mm steinull  
≥ 150kg/m3 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Branntetting av isolerte alupex 
rør i betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Alupex rør ≤ Ø16mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 135 x 135mm    

                  EI 240 C/C & E 240 C/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 1200 x 2400mm      

            EI 180 C/C & E 180 C/C 
 
Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk isolering 
av steinull i maks utsparing 135 x 135mm         

             EI 180 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Alupex rør 

Steinull ≥ 80 kg/m3 
montert ≥ 50cm på 
begge side Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum støpedybde 100mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Støpeplate av steinull 
Branntetting av plastrør i 
betongdekker 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PE, ABS, SAN+PVC & PP plastrør ≤ Ø40mm i 
maks utsparing 1200 x 2400mm 

EI 120 C/C & E 120 C/C 
PVC-U & PVC-C plastrør ≤ Ø40mm i maks 
utsparing 1200 x 2400mm 

EI 120 U/C & E 120 U/C 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm i maks utsparing 1200 x 
2400mm                              EI 180 C/C & E 180 C/C 
 
PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm i maks utsparing 550 x 
1100mm                              EI 240 C/C & E 240 C/C 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                         64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

30/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 
dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 
side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 
benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Plastrør 

50mm steinull  
≥ 150kg/m3 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 50mm 
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Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
 
Branntetting av plastrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
PE PE, ABS, SAN+PVC & PP plastrør ≤ Ø40mm 

EI 120 C/C & E 120 C/C 
 
PVC-U & PVC-C plastrør ≤ Ø40mm 

EI 120 U/C & E 120 U/C 
 

PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm  
EI 240 C/C & E 240 C/C  

 
Lydreduksjon (kun tettingen)                          

64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

30/4/17 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Plastrør 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 
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Plastrør Rørstruper Maks utsparing Brannmotstand 
≤ Ø75mm PP 50 x 3,6mm (2 lag) 300x300mm EI 240 C/C 
≤ Ø75mm PP 50 x 3,6mm (2 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
≤ Ø110mm PE, ABS & SAN+PVC 50 x 1,8mm (1 lag) 1200x2400mm EI 60 C/C 
≤ Ø110mm PVC-U & PVC-C 75 x 1,8mm (1 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
≤ Ø110mm PVC-U & PVC-C 50 x 3,6mm (2 lag) 200x200mm EI 240 C/C 
≤ Ø110mm PVC-U & PVC-C 50 x 3,6mm (2 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
≤ Ø125mm PE, ABS & SAN+PVC 75 x 3,6mm (2 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
Ø125mm PVC-U & PVC-C 50 x 7,2mm (4 lag) 300x300mm EI 240 C/C 
Ø125mm PVC-U & PVC-C 50 x 7,2mm (4 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
Ø160mm PE, ABS & SAN+PVC 75 x 7,2mm (4 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
Ø160mm PVC-U & PVC-C 50 x 10.8mm (6 lag) 300x300mm EI 240 C/C 
Ø160mm PVC-U & PVC-C 50 x 10.8mm (6 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
Ø160mm PVC-U & PVC-C 75 x 7,2mm (4 lag) 300x300mm EI 240 C/C 
Ø160mm PVC-U & PVC-C 75 x 5,4mm (3 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 
Ø200-250mm PE, ABS & SAN+PVC 75 x 12.6mm (7 lag) 1200x2400mm EI 180 C/C 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 

Protecta EX Gipsmørtel 
Protecta Rørstruper 25m 
 
Branntetting av plastrør i 
betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3. 
 
 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
Brannmotstand er oppgitt i tabellen til venstre. 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                             

64dB 
 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/8/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

3. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

4. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

5. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

6. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

ETA 13/0672 & 14/0247 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 

Plastrør 
Protecta Rørstruper 
plassert underkant 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 



S i d e  | 136 
 

 
 
 
 
 

 

Klient: 

Prosjekt: 

Produkter  
 
 
 
Applikasjon 
 
 
Konstruksjon 
 
 
 
 

Protecta FR Brannplate 
Protecta FR Akryl 
Protecta Brannspjeld 
 
Branntetting av ventilasjons-
kanaler i betongdekker 
 
Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 
eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3 

Brann & Lyd Klassifisering 
 
≤ Ø 400mm brannspjeld/kanal med ≥ 150mm 
nettingmatte på oversiden EI 120 & E 180 
≤ Ø 1000mm brannspjeld/kanal med ≥ 500mm 
nettingmatte på oversiden EI 90 & E 90 
≤ 600 x 1000mm brannspjeld/kanal med ≥ 
500mm nettingmatte på oversiden EI 60 & E 90 
≤ 1000 x 1000mm brannspjeld/ kanal med ≥ 
500mm nettingmatte på oversiden EI 90 & E 90 
 
Lydreduksjon (kun tettingen)                        55 dB 

 

 
Polyseam AS, Linnestad Næringsområde 
Ravneveien 7, 3174 Revetal  
Tlf: 02944 
Epost: post.no@polyseam.com 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For alle tekniske detaljer på produkter spesifisert, 
vennligst referer til tekniske datablad som kan 
lastes ned fra www.protecta.eu Ark: 

A4 
Dato: 

20/4/15 Godkjent og signert: 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av: 
K.B 

 

Montasjeanvisning 

1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 
fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 
beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 
konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 
løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  
Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 
gjennomføringen om kanalene i elementene 
tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 
minimum som anvist på denne side. Sørg for at 
denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 
nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 
ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 
Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 
sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 
forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 
og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 
støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 
støpen til den påkrevde tykkelse. 

8. Isoler kanalen inntil branntettingen på oversiden 
med 30mm nettingmatte i lengde angitt på denne 
side. 

 

Ventilasjons-
kanal 

30mm nettingmatte 
av steinull 

 

Protecta 
Brannspjeld 

 

Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta Brannspjeld, 
tilhørende Produktdokumentasjon SPFR 030-0305. 

Protecta EX Gipsmørtel  
Minimum støpedybde 100mm 
Maks utsparing 1200x2400mm 

Minste avstander og begrensninger: 

Én utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. 
Minsteavstand mellom gjennomføringer samt mellom gjennomføringer og kant utsparing bør være 
minimum 30 mm for å ha nok plass til å montere støpeplate og påføre nødvendig dybde gipsmørtel. 
Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Det totale tverrsnitt av 
gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 
6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26-2; 15kN (ingen 
brudd). 
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 60 

Lydreduksjon 55 dB 
Produkter  

 

 

Konstruksjon 

 
 

 

Protecta FR Brannplate 

Protecta FR Akryl 

Protecta FR Rørstruper 

Lettvegger må ha tykkelse 

minst 100mm og bestå av stål- 
eller tre-stendere* med 

minimum 2 lag 12,5mm tykke 

plater på begge sider. 

Gjennomføringer 
1. Kabler ≤ Ø80mm single eller i bundter, wirere 

185mm2 og trekkerrør av stål eller PVC  

≤ Ø16mm på eller uten kabelbroer 

2. Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 32mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

3. Stålrør ≤ Ø324mm med 32 - 50mm tykk 
gjennomgående cellegummi og 3 lag rørstruper 

4. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull  

5. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

6. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 
steinull mot tettingen 

7. Kobberrør ≤ Ø54mm med 9 - 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

8. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

9. Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 25mm tykk 
gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

10. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen  

11. PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

12. Plastrør ≤ Ø40mm med 1 lag rørstruper 

13. Plastrør Ø41 - Ø110mm med 2 lag rørstruper 
14. Plastrør Ø111 - Ø125mm med 3 lag rørstruper 

15. Plastrør Ø126 - Ø160mm med 4 lag rørstruper 

16. Ventilasjonskanaler ≤ Ø1250mm eller 1200 x 

1700mm (H x B) med Protecta Brannspjeld 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 

lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 

og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 

partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 

Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 

vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 

ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 

en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Den hvitmalte siden av brannplaten må gå i flukt 

med ytterste gipsplate på begge sider. 

4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på 

kun én side, monter én brannplate med den 

hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate. 

5. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 

brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 

utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 

Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

6. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 

sprekker på begge sider av utsparingen med 

Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 

forseglet. 

7. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 

fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 

åpninger må fuges med 

FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 

Brannplate 1-S 
Protecta FR Rørstruper 

50mm bred montert 

begge sider i platene 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være 

plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført 

gjennomgående rør-isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre 

gjennomføringer i utsparingen. Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke 

overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 

ubegrenset bredde 

og 1200mm høyde 
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 60 

Lydreduksjon 55 dB 
 

Produkter  

 

 

 
Konstruksjon 

 

 

 

 

Protecta FR Brannplate 

Protecta FR Akryl 

 

 
Vegger må minst ha tykkelse 

150 mm og bestå av betong, 

lettbetong eller murverk med 

densitet minst 650 kg/m3 

Gjennomføringer 

 
1. Kabler ≤ Ø21mm 

2. Stålrør ≤ Ø219mm med 30mm tykk gjennom-

gående rørskål av steinull 

3. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

4. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 
steinull mot tettingen 

5. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

6. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 30mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 

produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 
lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 

og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 

partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 

Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 

vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 

ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 

en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Protecta® FR Brannplate kan plasseres på valgfri side 

av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 

brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 

utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 

Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 

sprekker på begge sider av utsparingen med 

Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 

forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 

fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 

åpninger må fuges med 

FR Akryl på begge sider 

1 lag 60mm FR 

Brannplate 2-S 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være 

plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført 

gjennomgående rør-isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre 

gjennomføringer i utsparingen. Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke 

overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 

ubegrenset bredde 

og 1200mm høyde 
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 60 

Lydreduksjon 55 dB 
Produkter  

 

 

Konstruksjon 

 
 

 

Protecta FR Brannplate 

Protecta FR Akryl 

Protecta FR Rørstruper 

Vegger må minst ha tykkelse 

100 mm og bestå av betong, 
lettbetong eller murverk med 

densitet minst 650 kg/m3 

Gjennomføringer 

1. Kabler ≤ Ø80mm single eller i bundter, wirere 

185mm2 og trekkerrør av stål eller PVC ≤ 

Ø16mm på eller uten kabelbroer 

2. Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 32mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 
3. Stålrør ≤ Ø324mm med 32 - 50mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 3 lag rørstruper 

4. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull  

5. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 
6. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

7. Kobberrør ≤ Ø54mm med 9 - 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

8. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 
9. Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

10. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen  

11. PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

12. Plastrør ≤ Ø40mm med 1 lag rørstruper 
13. Plastrør Ø41 - Ø110mm med 2 lag rørstruper 

14. Plastrør Ø111 - Ø125mm med 3 lag rørstruper 

15. Plastrør Ø126 - Ø160mm med 4 lag rørstruper 

16. Ventilasjonskanaler ≤ Ø1250mm eller 1200 x 

1700mm (H x B) med Protecta Brannspjeld 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 
lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

  

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 

og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 

partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 

Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 

vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 

ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 

en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene bør settes i flukt med ytterkant på 

hver side av utsparingen for høyest mulig 

brannmotstand. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 

brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 

utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 

Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 

sprekker på begge sider av utsparingen med 

Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 

forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 

fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Alle gjennomføringer og 

åpninger må fuges med 

FR Akryl på begge sider 

2 lag 50mm FR 

Brannplate 1-S 

Protecta FR Rørstruper 

50mm bred montert 

begge sider i platene 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være 

plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført 

gjennomgående rør-isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre 

gjennomføringer i utsparingen. Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør  ikke 

overstige 60 % av utsparingmålet. 

Maks utsparing 

ubegrenset bredde 

og 1200mm høyde 
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 120 

Lydreduksjon 55 dB 
 

Produkter  

 

 

 
Konstruksjon 

 

 

 

 

Protecta FR Brannplate 

Protecta FR Akryl 

Protecta FR Rørstruper 

 
Vegger må minst ha tykkelse 

150 mm og bestå av betong, 

lettbetong eller murverk med 

densitet minst 650 kg/m3 

Gjennomføringer 

 

1. Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bundter og PVC 

trekkerrør ≤ Ø16mm 

2. Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 

og PVC trekkerrør ≤ Ø16mm på ≤ 200 mm 

kabelstiger or ≤ 500 mm ikke-perforerte 

kabelbrett 

3. Stålrør ≤ Ø40mm med 13mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

4. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull 

5. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

6. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

7. Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

8. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

9. Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

10. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 30mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

11. Plastrør ≤ Ø40mm med 1 lag rørstruper 

12. Ventilasjonskanaler ≤ Ø400mm eller 600 x 
1000mm (H x B) med Protecta Brannspjeld  

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 

produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 
lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

 

Montasjeanvisning 

 1. Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer 

og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse 

partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR 

Brannplate. 

2. Protecta® Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er 

vannbaserte systemer og i tilfeller hvor korrosjon er 

ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført 

en rustbeskyttende barriere før tetting. 

3. Brannplatene settes i flukt med ytterkant på hver 

side av utsparingen for høyest mulig 

brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det 

være minimum 30mm luftespalte mellom platene. 

4. Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær 

brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i 

utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® 

Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett. 

5. Tett deretter alle mindre gjenstående åpninger og 

sprekker på begge sider av utsparingen med 

Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt 

forseglet. 

6. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de 

fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger. 

 

ETA 13/0673 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være 

plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført 

gjennomgående rør-isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre 

gjennomføringer i utsparingen. Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke 

overstige 60 % av utsparingmålet. 

Alle gjennomføringer og 

åpninger må fuges med 

FR Akryl på begge sider 

2 lag 60mm FR 

Brannplate 2-S 

Protecta FR Rørstruper 

50mm bred montert 

begge sider i platene 

Maks utsparing 

ubegrenset bredde 

og 1200mm høyde 
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 60 

Lydreduksjon 64 dB 
 

Produkter  

 

 

Konstruksjon 
 

 

 

 

Protecta EX Gipsmørtel 

Støpepate av steinull 

 

Dekker med tykkelse minimum 
150 mm bestående av betong 

eller lettbetong med en minste 

densitet på 650 kg/m3 

Gjennomføringer 

 
1. Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bundter, wirere  

≤ Ø17mm og PVC trekkerrør ≤ Ø16mm på eller 

uten kabelbroer 

2. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull  

3. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 
steinull mot tettingen 

4. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

5. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

6. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk rørskål 
av steinull mot tettingen 

7. Plastrør ≤ Ø40mm 

8. PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettighete n til å endre eller forandre 

produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 
lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

  

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 

fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 

beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 

konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 

løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  

Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 

gjennomføringen om kanalene i elementene 

tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Tilpass og installer en støpeplate av steinull, slik at 

dybden på støpen blir minimum som angitt på denne 

side. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å 

benytte Protecta® FR Akryl i eventuelle sprekker. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 

nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 

ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 

Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 

sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 

forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 

og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 

støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 

støpen til den påkrevde tykkelse. 

 

ETA 13/0672 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomførin ger bør være 

plassert minimum 30mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført brennbar rør-

isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. 

Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av 

utsparingmålet. 

Maks utsparing 

1200 x 2400mm 

Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum dybde 50mm 

50mm støpepate av 

steinull ≥ 150kg/m3 

http://www.protecta.eu/
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 60 

Lydreduksjon 64 dB 
Produkter  

 

Konstruksjon 

 

 
 

Protecta EX Gipsmørtel 

Protecta FR Rørstruper 

Dekker med tykkelse minimum 

150 mm bestående av betong 

eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3 

Gjennomføringer 
1. Kabler ≤ Ø80mm, single eller i bundter, wirere  

≤ Ø17mm og PVC trekkerrør ≤ Ø16mm på eller 

uten kabelbroer 

2. Stålrør ≤ Ø16mm (C/C) 

3. Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 19mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 1 lag rørstruper 
4. Stålrør ≤ Ø324mm med 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

5. Stålrør ≤ Ø324mm med 26 - 50mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 3 lag rørstruper 

6. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull  
7. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

8. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

9. Kobberrør ≤ Ø54mm med 9 - 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 
10. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

11. Alupex rør ≤ Ø75mm med 9 - 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

12. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 
13. Plastrør ≤ Ø40mm 

14. PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

15. PP rør ≤ Ø75mm med 2 lag rørstruper 

16. PVC og PE rør ≤ Ø110mm med 2 lag rørstruper 

17. PVC rør ≤ Ø125mm med 4 lag rørstruper 

18. PVC rør ≤ Ø160mm med 6 lag rørstruper 
19. Ventilasjonskanaler ≤ Ø1000mm eller 1000 x 

1000mm med Protecta Brannspjeld 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 

lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 

fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 

beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 

konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 

løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  

Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 

gjennomføringen om kanalene i elementene 

tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 

minimum som anvist på denne side. Sørg for at 

denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 

nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 

ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 

Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 

sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 

forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 

og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 

støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 

støpen til den påkrevde tykkelse. 

 

ETA 13/0672 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være 

plassert minimum 30mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført brennbar rør-

isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. 

Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av 

utsparingmålet. 

Maks utsparing 

1200 x 2400mm 

 

Protecta FR Rørstruper 

50mm bred montert  

mot underkant støp 

Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum dybde 100mm 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 

6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26 -2; 15kN (ingen 

brudd). 

http://www.protecta.eu/
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 120 

Lydreduksjon 64 dB 
Produkter  

 

Konstruksjon 

 

 
 

Protecta EX Gipsmørtel 

Protecta FR Rørstruper 

Dekker med tykkelse minimum 

150 mm bestående av betong 

eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3 

Gjennomføringer 
1. Kabler ≤ Ø21mm i stripsede bundter ≤ Ø100mm 

og PVC trekkerrør ≤ Ø16mm 

2. Stålrør ≤ Ø16mm (C/C) 

3. Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 19mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 1 lag rørstruper 

4. Stålrør ≤ Ø324mm med 25mm tykk 
gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

5. Stålrør ≤ Ø324mm med 26 - 50mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 3 lag rørstruper 

6. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull  

7. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 
steinull mot tettingen 

8. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

9. Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm tykk gjennom-

gående cellegummi og 2 lag rørstruper 

10. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 
av steinull mot tettingen 

11. Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm tykk gjennom-

gående cellegummi og 2 lag rørstruper 

12. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

13. Plastrør ≤ Ø40mm 
14. PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

15. PP rør ≤ Ø75mm med 2 lag rørstruper 

16. PVC rør ≤ Ø110mm med 2 lag rørstruper 

17. PVC rør ≤ Ø125mm med 4 lag rørstruper 

18. PVC rør ≤ Ø160mm med 6 lag rørstruper 

19. Ventilasjonskanaler ≤ Ø400mm med Protecta 
Brannspjeld 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 

lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

 

  

Montasjeanvisning 

1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 

fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 

beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 

konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 

løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  

Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 

gjennomføringen om kanalene i elementene 

tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 

minimum som anvist på denne side. Sørg for at 

denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 

nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 

ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 

Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 

sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 

forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 

og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 

støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 

støpen til den påkrevde tykkelse. 

 

ETA 13/0672 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomførin ger bør være 

plassert minimum 30mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført brennbar rør-

isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. 

Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av 

utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 

6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26 -2; 15kN (ingen 

brudd). 

Maks utsparing 

1200 x 2400mm 

 

Protecta FR Rørstruper 

50mm bred montert  

mot underkant støp 

 

Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum dybde 100mm 

http://www.protecta.eu/
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UTSPARING MED MIKS 
Brannmotstand EI 120 

Lydreduksjon 64 dB 
Produkter  

 

Konstruksjon 

 

 
 

Protecta EX Gipsmørtel 

Protecta FR Rørstruper 

Dekker med tykkelse minimum 

150 mm bestående av betong 

eller lettbetong med en minste 
densitet på 650 kg/m3 

Gjennomføringer 
1. Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bundter, wirere  

≤ Ø24mm og PVC trekkerrør ≤ Ø16mm på eller 

uten kabelbroer 

2. Stålrør ≤ Ø16mm (C/C) 

3. Stålrør ≤ Ø165mm med 13 - 19mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 1 lag rørstruper 
4. Stålrør ≤ Ø324mm med 25mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 2 lag rørstruper 

5. Stålrør ≤ Ø324mm med 26 - 50mm tykk 

gjennomgående cellegummi og 3 lag rørstruper 

6. Stålrør ≤ Ø324mm med 20-80mm tykk 

gjennomgående rørskål av steinull  
7. Stålrør ≤ Ø40mm med ≥ 20mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

8. Stålrør ≤ Ø219mm med ≥ 30mm tykk rørskål av 

steinull mot tettingen 

9. Kobberrør ≤ Ø12mm med 9mm tykk gjennom-

gående cellegummi og 2 lag rørstruper 
10. Kobberrør ≤ Ø54mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 

11. Alupex rør ≤ Ø16mm med 9mm tykk gjennom-

gående cellegummi og 2 lag rørstruper 

12. Alupex rør ≤ Ø75mm med ≥ 20mm tykk rørskål 

av steinull mot tettingen 
13. Plastrør ≤ Ø40mm 

14. PEX rør-i-rør ≤ Ø25mm 

15. PP rør ≤ Ø75mm med 2 lag rørstruper 

16. PVC rør ≤ Ø110mm med 2 lag rørstruper 

17. PVC rør ≤ Ø125mm med 4 lag rørstruper 

18. PVC rør ≤ Ø160mm med 6 lag rørstruper 
19. Ventilasjonskanaler ≤ Ø400mm med Protecta 

Brannspjeld 

 
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre 
produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun 
veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det 
ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av 
bruk med produkter som dette dokument beskriver. 

For a l le tekniske detaljer på produkter spesifisert, 

vennl igst referer ti l tekniske datablad som kan 

lastes ned fra  www.protecta.eu 

Polyseam AS, Ravneveien 7, Linnestad 

Næringsområde, 3174 Revetal 
Tl f: 02944 

Skalering: 
NTS 

Tegnet av & dato: 
K.B. 24/6/17 

 

Montasjeanvisning 

 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan 

fuktes for bedre vedheft. 

2. Metall som er i kontakt med gipsmørtel må først 

beskyttes mot rustdannelse. 

3. Branntettingen kan plasseres på valgfri side av 

konstruksjonen eller hvor som helst i mellom. 

4. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er 

løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342.  

Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for 

gjennomføringen om kanalene i elementene 

tildekkes med gipsmørtelen. 

5. Installer en forskaling, slik at dybden på støpen blir 

minimum som anvist på denne side. Sørg for at 

denne blir helt tett. 

6. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell 

nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den 

ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. 

Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 

7. Når den ønskede konsistens er oppnådd, hell eller 

sparkle gipsmørtelen på støpeplaten eller 

forskalingen og sørg for at den flyter inn i alle hjørner 

og tetter godt rundt gjennomføringer. Trykk godt på 

støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.  Bygg opp 

støpen til den påkrevde tykkelse. 

 

ETA 13/0672 

Minste avstander og begrensninger: 

Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomførin ger bør være 

plassert minimum 30mm fra kanten av utsparingen. Gjennomføringer i systemet Protecta® FR 

Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rør påført brennbar rør-

isolering og plastrør; Disse bør plasseres minimum 30 mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. 

Det totale tverrsnitt av gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60 % av 

utsparingmålet. 

Lastbærende egenskaper 

Bløte støt, normaltilstand 500Nm. Bløte støt, ulykkestilstand 700Nm. Harde støt, normaltilstand 

6Nm. Harde støt, ulykkestilstand 10Nm. Konsentrert last, klassifisering ETAG 26 -2; 15kN (ingen 

brudd). 

Maks utsparing 

1200 x 2400mm 

 

Protecta FR Rørstruper 

50mm bred montert  

mot underkant støp 

 

Protecta EX Gipsmørtel  

Minimum dybde 150mm 

http://www.protecta.eu/


The best choice to protect against the spread of fire

Polyseam AS
Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, N-3174 Revetal, Norway
Telefon: 02944 | E-post: post.no@polyseam.com

For andre kontorer i andre land, se www.protecta.eu

Følg oss på             Facebook.com/ProtectaFire           @ProtectaFire 

Protecta® app tilgjengelig for nedlasting:

Montasjevideoer kan sees på 
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