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FireStop PDS, brandskydd för eldosor 

Innehavare/Utfärdat för 

FireSeal AB 
Box 7091, 164 07 Kista 
Organisationsnummer: 559072-1345 
Tel: 08-623 61 60 
E-post: info@fireseal.se  ,  Hemsida: www.fireseal.se   

Produktbeskrivning 

FireStop PDS, brandskydd för elinstallationer med eldosor, består av en brandsvällande och isolerande ”mjuk” 
kåpa som monteras över eldosan på insidan av väggen vid elinstallationer i brandklassad lättvägg. 

Avsedd användning 

Förhindra brand- och brandgasspridning i brandcellsskiljande lättväggar inomhus vid installationer med 
eldosor i vägg. 

Handelsnamn 

FireStop PDS 

Godkännande 

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

Brandteknisk klass EI 60* 5:231 
Brandteknisk klass EI 30** 5:231 
 

*    Lättväggen ska vara fullt isolerad med stenull, densitet 100 kg/m3 samt en 15 mm brandgipsskiva typ F, 
      alternativt två 12,5 mm normalgipsskiva typ A på var sida om väggen, total väggtjocklek minst 100 mm 
      respektive 125 mm, utförd i brandteknisk klass lägst EI 60. 
      Alternativ lättvägg, två lager gipsskivor 12,5 mm, Gyproc Robust GR13 på var sida.  
** Lättväggen ska vara fullt isolerad med stenull, densitet 100 kg/m3 samt en 12,5 mm normalgipsskiva typ A  
     på var sida om väggen, total väggtjocklek 100 mm och utförd i brandteknisk klass lägst EI 30. 

Tillhörande handlingar 

FireStop PDS, Information och installationsanvisning FS-TP1909-08 daterad 2019-09-17. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar.  
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Tillverkningsställen 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe: 
Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn 

Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning 
och omfattar: 

Innehavare/Distributör  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer  
Certifikatnummer  
P-märke 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

FireSeal AB, Kista  
FireStop PDS 
nr  
SC0291-15 
p 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport Chilt/RF12096 från Chiltern, Storbritannien och rapport 150020-02 från SP Fire Research AS. 

Kommentarer 

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans. 
 

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2015-11-10, med projektnummer 
5P03583. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2020-11-09. 

Ingvar Pettersson Annika Hermodsson 
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