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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

FireStop Plastdosskydd "PDS" används för att 
bibehålla väggens brandklassning vid montage av 
infällda plastdosor. När ett hål görs i dom befintliga
väggarna påverkas intregriteten i konstruktionerna 
och åsidosätter brandkraven. Produkten har även 
ljudisolerande egenskaper som är av stor vikt.

FUNKTION
FireStop Plastdosskydd "PDS" består av ett grafit
material som är format som en kåpa för att passa 
över plastdosans baksida. Vid eventuell brand ex-
panderar grafit materialet och stänger till utrymmet
för att hindra värme och flammor att tränga igenom

När FireStop Plastdosskydd "PDS" aktiveras av 
eld eller temperatur över 120° C expanderar dess 
svällkropp snabbt och försluter under högt tryck den 
kollapsande plastdosan med den monterande elek-
troniken som finns i dosan

SPECIELLA FÖRDELAR

- Bibehåller brandklassningen i vägg upp till EI 60.
- Förhindrar eller fördröjer branden från att sprida

genom hålrum till byggnadens stomme.
- Grafitkåpan fungerar även rygg- mot rygg i

oisole rade skiljeväggar.
- Ger en effektiv tätning mot både anslagsljud och

luftburna ljud.
- Monteras enkelt på några minuter utan ytterligare 

tätning.
- Kan eftermonteras.
- Eldosan kan demonteras utan att behöva byta ut 

grafitkåpan
- Inga extra skruvar eller hål behöver göras vilket 

sparar tid.
- Grafitkåporna finns i enkel och dubbelt utförande. 

Grafitkåporna är utformade för att passa de vanl -
gast förekommande enkla och dubbla eldosor.  

Brandtätningssystem

FireStop "PDS"

Provad och godkänd för 
brandklass EI 60

Brandteknisk klass EI30-EI60 skall lättväggen vara 
fullt isolerad med stenull, densitet 100 kg/m³ samt 
en 15 mm gipsskiva typ F. Alternativt två 12,5 mm 
gipsskiva på var sida om väggen total väggtjocklek 
minst 100mm respektive 125 mm. Utförd i brandtek-
nisk klass lägst EI60. Alternativ lättvägg, två lager 
gipsskivor 12,5 mm, Gyproc Robust GR13 på var 
sida. Lättväggen ska vara fullt isolerad med stenull 
densitet 100kg/m³ samt en 12,5 gipsskiva typ A på 
var sida om väggen. Total väggtjocklek 100mm och 
utförd i brandteknisk klass lägst EI30.

STANDARDSTORLEKAR:
FireStop Plastdosskydd "PDS" Enkel
FireStop Plastdosskydd "PDS" Dubbel

TEKNISKA DATA
Art. nr: 100866 enkel: Dim.152x152x40x10 mm
Art. nr: 100868 dubbel: Dim. 219x152x40x10 mm
Svällkropp: Grafitba
Aktiveringstemp: 120 - 150°  C
Lagringstid: Obegränsad vid torr

förvaring.  
Fastsättning: Ben av ståltråd alt. gipsskruv

TEKNISK SERVICE
Kontakta FireSeal AB för ytterligare information 
eller teknisk assistans.
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MONTAGE
FireStop "PDS" montering i lättväggar (gips).

Steg 1. 
Tryck benen på fästdetaljen genom hålen i kåpan 
och gör hål för inkommande kablar i grafitkåpan

Steg 2. 
Med benen på fästdetaljen vertikala vik in sidorna 
tills grafitkåpan är en platt rektangel

Steg 3. 
Håll fast benen, pressa grafitkåpan genom hålet och
låt sedan kåpan fjädra ut  till sin ursprungliga form  
på andra sidan gipsen. 

Steg 4. 
Dra benen genom hålet i gipsväggen tills kanten  på 
benen kommit över gipsväggens * ytterkant.
Klipp bort återstående längd från benen.

* I väggar med dubbla lager gips kan fästdetaljerna
(benen) monteras mellan gipsskivorna.

Installationsanvisning 
för FireStop "PDS" 

Grafitkåpan monterad rygg-mot rygg 

Steg 1. Steg 2.

Steg 3. Steg 4.

�

� �

�

1. FireStop "PDS" (Grafitkåpan
2. Elkontakt med plastdosa
3. Gipsvägg EI30- EI60
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Grafitkåpan monterad enkel 

Rekommendationer för användning av våra produkter är baserade på tester och informationer vi anser vara korrekta. FireSeal AB ansvarar 
inte för resultat där produkterna används utom vår kontroll.  Specifikationer kan ändras utan notis.




