
Brandskyddsskiva
FB750

  Utmärkande egenskaper

• CE-märkt

• Prestandadeklaration: FB750 – 
20170703

• Europeisk teknisk bedömning 
ETA 17/0392

• Testad med andra Nullifire 
brandtätningsprodukter.

• Testad med metallrör, kablar, 
kabelbuntar, kabelrännor och 
stegar.

• Akustikprovningar

Beskrivning 
FB750 är en brandskyddsskiva av mineral- 
ull belagd med en brandskyddande 
akrylbeläggning på båda sidor av skivan.

Användningsområde
FB750 är avsedd att användas i öppningar 
mellan olika brandceller där olika 
installationer som rör, kablar och kabel-
stegar passerar. Produkten är användbar 
i gips- och betong/murväggar samt 
betongbjälklag. FB750 används med 
Nullifire FS702 montering. Läs särskild 
installationsanvisning.

Förberedelse
Lämpliga verktyg är fogpistol, vass kniv, 
stålspackel, fintandad såg, mätverktyg.
Se till att alla underlag är torra, rena och 
fritt från lösa partiklar. Underlagstemp-
eraturen bör vara minst +5ºC.

Installation & montering
Läs installationsanvisningen före arbetet 
påbörjas. Se till att ev. kompletterande 

material som behövs enligt särskild 
installationsanvisning finns tillgängliga. 
Exempel är Nullifire FS702 som alltid 
behövs vid montage. Men andra 
produkter kan vara FS709 eller FP302 
beroende på vad som skall brandtätas.

FB750 monteras genom att mäta 
öppningens storlek och skära till 
brandskivan noggrant efter måtten. 
FB750 limmas fast med FS702 i, eller 
runt, öppningen. Alla kapytor på 
brandskivan skall täckas med FS702. 
Beroende på vad som passerar genom 
FB750 väljs ev. kompletterande produkt 
efter detta.

Hälsa & säkerhet
Läs säkerhetsdatabladet och se till att du 
förstår innehållet innan arbetet påbörjas.

Förpackning
1200 x 600 x 50 mm innesluten i 
plastomslag. Levereras styckvis.

EGENSKAP TESTMETOD RESULTAT

Brandmotstånd EN13501-2 Upp till 4 timmar. Läs särskild anvisning.

Lufttäthet EN ISO 1026 Läs särskild installationsanvisning

Inomhus EN 13162, 14303, ISO 1519 Z₁

Appliceringstemp. +5°C och +30°C.

Lagring Torrt i originalförpackning mellan -10°C 
och +70°C. Ej direkt på betonggolv.

Akustik Upp till 57dB. Läs särskild 
installationsanvisning.

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTINFORMATION

FB750 är en brandskyddsskiva av mineralull.
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ETA 17/0392 APPROVAL N° CF5343

This product is certified to applicable 
European (EN) standards and UL-EU Mark 
service requirements.  
CERT. N° UL-EU-01058-CPR


