Smartare brandskydd från golv
till tak
Godkända brandskyddslösningar som
skyddar liv och egendom

Kraftfullt brandskyddssortiment
Nullifire är ett av Construction Products Groups varumärken. Nullifire har varit en
föregångare inom och utvecklare av passivt brandskydd sedan 1973. Den centrala
verksamhetsidén är att rädda människoliv, skydda fastigheter och minimera förluster för affärsverksamheten. Nullifire är en av Europas främsta utvecklare och
tillverkare av brandskyddsfärg och -produkter. Brandskyddsprodukter från Nullifire
uppfyller kraven i EU:s byggproduktförordning (CPR, The Construction Products
Regulation).
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SC902 Brandskyddsfärg
Nullifire SC902 är ett tjockfilmssystem med låg VOC som bygger på patenterad teknik.
Ger ett snabbhärdande, effektivt strukturellt brandskydd för
stålkonstruktioner upp till 120 minuters brandklassning.
• Snabbhärdande även vid temperaturer under 0 graderC,
beröringstorr efter endast en timma
• Tidig väderbeständighet, beständig mot stänk inom
en timma
• Självprimande system som tål lättare rostangrepp på
stålet, upp till två veckor efter blästring
• Uppnår alla tänkbara klassningar med
en enda strykning

Förp.

Kulör

Art.nr

A 22,3 kg +
B 2,7 kg

Vit
Vit

396852
396751

SC803

B* Nobb
42551161

EAN
5060563382413

Svällande
brandskyddsfärg

Nullifire SC803 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.
• Vattenburen svällande brandskyddsfärg
som lämpar sig för användning inomhus
på bärande stålkonstruktioner konstruerade
för att stå emot brand i upp till 90 minuter
• Marknadsledande imensioneringsvärden
för CE produkter
• Mycket låg VOC

Förp.
25 kg x 1st
6,9 kg x 1st

Kulör

Art.nr
501206
501641

B* Nobb
54397904
56847866

EAN
5060563380464
5060563381027

FS702 Brandakryl

FF197 Brandskum

Nullifire FS702 är en vattenburen
akrylfogmassa för ljud och brandtätning i
olika byggmaterial.

Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum
för brandklassade fogar. Nullifire FF197 har
utmärkta isoler- och ljuddämpningsegenskaper
med god vidhäftning mot de flesta material.

• Ger upp till 4 timmars brandskydd
• Lämplig för fogbredd upp till 50 mm
• Används vid installation av
FB750 Brandskivor
• Akustikreduktion upp till 61 dB
• Lufttätning upp till 2 000 Pa
• Ensidig tätning testad
• Övermålningsbar

Förp.

Kulör

Art.nr

310 ml x 12 st
310 ml x 12 st
600 ml x 20 st

Vit
Grå
Vit

501408
501409
501222

•
•
•
•
•

B* Nobb
54397912
54397923
54413694

Brandtätning upp till EI 240
Akustiktätning upp till 45 db
Lufttätning upp till 600Pa
Kulör: Grå
Förpackning: 880 ml / flaska

Förp.

EAN

Kulör

880 ml x 12 st

Art.nr

B* Nobb

340930

49572562

5060563380662
5060563380693
5060563380518

FS703 Brandsilikon

FB750 Brandskiva

Nullifire FS703 är en neutralhärdande alkoxy,
silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i
olika byggmaterial. Produkten är användbar
såväl inom- som utomhus.

Nullifire FB750 är en lätt fyratimmars
brandskyddsskiva som består av en
mineralfiberskiva bestruken med
en unik tätande och skyddande
vattenburen beläggning.

• Upp till 4 timmars brandmotstånd i fogar
• Lämplig för fogbredder upp till 50mm
• För installation i betong/murväggar

Förp.

Kulör

Art.nr

310 ml x 12 st
310 ml x 12 st

Grå
Vit

340176
340177

•
•
•
•

B* Nobb
44519258
44519277

EAN

Unik, spårbar märkning
Ljudisolering och rökisolering
Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
Lämplig för användning i massiva och
flexibla väggkonstruktioner samt i golvtätningar där ingen bärförmåga fordras.
• Låg vikt
• Enkel att skära till

5060211920738
5060211920714

Förp.

Kulör

Art.nr

1200 x 600 x 50 mm

Vit

501410

B* Nobb
54397980

FS709 Grafitfogmassa

FR230 Brandskyddsmassa

Nullifire FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar
genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.
FS709 bevarar tätningens motstånd och
isoleringsförmåga i tegel och gips samt i
FB750-skivor i vissa tillämpningar.

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad
brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv.
Produkten är i pulverform och blandas
med vatten till lämplig konsistens.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Brandmotstånd i upp till 240 minuter
Inre luftkvalitetsklass A+
Kan användas i FB750- brandskivor
Testat med brännbara rör upp till 125 mm
Testat för användning i linjära spalter upp till
25 mm
• Testat med metallrör, kablar, kabelbuntar,
kabelrännor och kabelstegar

Förp.

Kulör

Art.nr

310 ml x 12 st

Grå

501411

EAN
8713465317256

B* Nobb
54397938

EAN
5060563380730

EAN
5060563380716

Effektiv barriär mot brand och rökgaser
Lätt att blanda
Härdar snabbt
Krymper ej
Upp till 4 timmars täthet och isolering (EI)

Förp.

Kulör

Art.nr

20 kg säck

Vit

500970

B* Nobb
54397961

EAN
5060211929823

FP170 Svällande rörkragar

FB810 Brandduk

Nullifire FP170 svällande rörkragar
säkerställer brandmotståndet i golv
och väggar vid genomföringar med
brännbara rör. Vid en eventuell brand
expanderar fyllnadsmaterialet till flera
gånger sin ursprungliga tjocklek och
sluter tätt när plaströren smälter och
brinner av. Vid öppningen bildas en
förkolning som sluter helt tätt.

En lätt, flexibel brandduk som ger en barriär
mot rök och lågor. Brandduken består av ett
specialbelagt glasfibermaterial. För uppdelning
av innertak och tak i flera sektioner samt sektionering av hålrummet under ett installationsgolv.
•
•
•
•

• Lämpar sig för användning med
plast och isolerade metallrör
• Kan användas i både väggar och golv
• Enkla att använda, konstruerade i ett
stycke vilket minskar tidsåtgången på plats
• Vattentåliga
• Icke-korrosiv: inaktiv produkt

Förp.

Kulör

Art.nr

Ø 55mm x 1st
Ø 82mm x 1 st
Ø 110mm x 1 st
Ø 160mm x 1 st

Grå
Grå
Grå
Grå

501123
501124
501126
501127

B* Nobb
54397855
54397866
54397874
54397885

Rök och hålsrumsbrandbarriär
Godkänd med stammar
Lämplig för stora öppningar upp till 10.8 m
Torr installation

EAN
5060563380242
5060563380266
5060563380303
5060563380327

Förp.

Kulör

Art.nr

1 x 50 m rle

Grå

350634

FP302 Svällande brandtejp

FO100 Kittkudde

Nullifire FP302 är en grafitbaserad,
impregnerad svällande produkt
med hög flexibilitet. FP302 används
för att sluta tätt kring brännbara
plaströr och isolerade metallrör
samt upprätthålla brandcellsväggar.
Denna produkt används främst runt
brännbara rör med en diameter på
10–160 mm samt runt alla typer av
rörisolering med en tjocklek på upp
till 60 mm.

Nullifire FO100 är en
kittkudde för brandtätning
av kopplingsdosor och
kablar.

•
•
•
•
•

B* Nobb

EAN

B* Nobb

EAN

FO100 är en silikonbaserad
självhäftande kudde som
expanderar vid brand och sluter
tätt mot värme och brandgaser.
• Upp till 120 minuters brandresistens

Påverkas inte av fukt
Testad för upp till EI 240 minuter
Finns på lätthanterliga rullar
En artikel till alla dimensioner
Fäst enkelt med silvertejp

Förp.

Kulör

60mm 4mmx 25m x 1st Grå

Art.nr
500560

B* Nobb
54397942

EAN

Förp.

Kulör

Art.nr

5060211929496

4 x 170 x 170mm x 20 st

Röd

501207

5060563380471

Läs mer och ladda ner datablad och installationsanvisningar med mera på:

nullifire.se

TREMCO CPG SWEDEN AB
Box 502
442 15 Kungälv
Besöksadress: Motorgatan 2, Kungälv
Tel.: 031-570010
Fax.: 031-572007
info-se@cpg-europe.com
nuliifire.se
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