
Brannpute
FB760

  Viktige fordeler – 
sammendrag

• Sertifisert i samsvar med EN 
1366-3, og klassifisert i samsvar 
med EN 13501-2

• Rask og enkel montering. 
Krever ingen spesialverktøy 
eller festepunkter, kan monteres 
fra én side

• Egnet for både midlertidig og 
permanent bruk.  Kan enkelt 
fjernes

• Egnet for bruk i 
gjennomføringer i gulv og 
vegger

• Lydisolasjon: RW33

• Lufttett til EN 1314-1

  Produktinformasjon

Beskrivelse 
FB760 er et komposittmateriale 
som ligger i en slitesterk, vevd 
glassfiberpose.

Bruksområde/formål:
FB760 tørrinstalleres som en midlertidig 
eller permanent brannbarriere rundt 
flere gjennomføringer. Ved en eventuell 
brann vil FB760 hindre spredning av 
ild og røyk ved å lukke åpningen i 
gulvet eller veggen. FB760 er egnet 
for følgende gjennomføringer: 
metall- og plastrør, kabelgater, 
stigerør, enkeltkabler og kabelbunter.
Typiske bruksområder er helse- og 
velværeanlegg, skoler, universitet, 
næringsbygg og industribygg. Åpninger 
inntil 1000 x 1000 mm.

Emballasje/størrelserTilgjengelighet
Direkte fra tremco illbruck (se 
baksiden av flyvebladet for adresse og 
telefonnummer) , eller via forhandler.

BRUKERVEILEDNING

Nødvendige verktøy
Kun egnet verneutstyr. Krever ingen 
verktøy.

Forberedelser
• Rengjør alle overflater for å fjerne 

løse partikler, fuktighet, olje, fett og 
korroderende materiale.

• Kontroller gulvet/veggens dybde
 i samsvar med brannklasse, og sørg 

for å ha riktig størrelse og antall poser 
for hånden.

• Sørg for at alle gjennomføringer har
 uavhengig støtte.
• Fyll åpningen med poser, og fest lokk 

før installasjon

Bruk
• Rist posene for å sikre god og jevn
 spredning av materialet.
• Begynn nederst på veggen, og legg 

posene på hverandre på samme måte 
som når man legger murstein. Bruk 
små poser der det trengs for å fylle 
rundt gjennomføringene.

• Press sammen posene underveis.
 Sørg for at åpningen er helt fylt før du 

legger inn den siste FB760. Bruk små 
og store poser der det trengs for å 
fylle hele åpningen.

Vedlikehold
Det kreves ikke vedlikehold etter 
montering. Rutineinspeksjon anbefales 
for å påse at det ikke er skader.

OppbevaringOppbevares tørt mellom +5 
og +35 °C.

Holdbarhet
Ubegrenset ved oppbevaring som 
anbefalt.

HMS-regler
HMS-databladene må leses og forstås 
før bruk. 

Teknisk service
tremco illbruck har et team av erfarne 
tekniske salgsrepresentanter som 
tilbyr hjelp til å velge ut og spesifisere 
produktene. Hvis du ønsker mer 
informasjon, service og råd, kan du 
ringe kundeservice på +46 31570010.

Garanti
tremco illbrucks produkter er produsert 
etter strenge kvalitetsstandarder. Et 
produkt som er påført (a) i tråd med 
tremco illbrucks skriftlige instruksjoner 
og (b) i et bruksområde som anbefales 
av tremco illbruck, men som viser seg å 
være defekt, vil bli erstattet kostnadsfritt.
Vi påtar oss ikke noe ansvar for 
informasjonen som er gitt i dette heftet 
da den er gitt i god tro og antas å være 
korrekt.
tremco illbruck Limited forbeholder seg 
retten til å endre produktspesifikasjoner 
uten varsel, å tråd med selskapets policy 
om kontinuerlig utvikling og forbedring.

Størrelse (mm) Vekt (g) Emballasje

330 x 220 x 45
385 25 poser/

eske

330 x 220 x 25
185 50 poser/

eske

330 x 220 x 45
50 50 poser/

eske
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FB760 
Brannpute

 Ytelse

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm 
tykke (minimum)

Tjenester Klassifisering

Telefonkabler opp til Ø 21 mm (enkeltkabler 
eller i bunter opp til Ø 100 mm) EI 120

Strømkabler opp til Ø 21 mm EI 120

Strømkabler opp til Ø 50 mm E 120, EI 90

Strømkabler opp til Ø 80 mm E 120, EI 90

Uisolerte kabler opp til Ø 24 mm EI 120

Stål- eller kobberledere og rør opp til Ø 16 
mm EI 120

Plastrør opp til Ø 16 mm EI 120

Kabelgater eller stigerør opp til 300 mm 
brede

E 120, EI 60

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm 
tykke (minimum)

Tjenester Klassifisering

Ø 48 mm x 3,5–14,2 mm tykt stålrør med 
300 mm Local Interrupted (LI) Nullifire TD 

Wrap 7 mm tykt
EI 120 C/U

Ø 113 mm x 4,5–14,2 mm tykt stålrør med 
300 mm Local Interrupted (LI) Nullifire TO 

Wrap 10 mm tykt
EI 120 C/U

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm 
tykke (minimum)

Tjenester Klassifisering

Ø 108 mm x 1,5–14,2 mm tykt kobberrør
EI 120 C/U,  EI 

90 C/U 

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm 
tykke (minimum)

Tjenester Klassifisering

1Ø 65 mm x 5,6–14,2 mm tykt lett stålrør EI 120 C/U

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm 
tykke (minimum)

Tjenester Klassifisering

1Ø 54 mm x 1,0–14,2 mm tykt kobberrør 
med to lag isolasjon EI 120

Retning Tjenester
Integritet/
isolasjon

Påkrevd putetykkelse for brannbeskyttelsesperiode (minimum)
30 minutter 60 minutter 90 minutter 120 minutter

Gulv

Nr. Int. og ins. 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm

Ja Int. og ins. 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Ja Kun int. 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm

Vegg

Nr. Int. og ins. 150 mm 180 mm 250 mm 300 mm

Ja Int. og ins. 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Ja Kun int. 180 mm 180 mm 250 mm 300 mm
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