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De openingen rond metalen buizen en kabels, 
maar ook gewone gaten (blank seals) kunnen 
een brand laten doorslaan. Deze dienen dus 
brandwerend afgedicht te worden. Voor de 
bovengenoemde soorten openingen biedt Sou-
dal brandwerende oplossingen die getest zijn 
volgens de Europese normen (EN 1366-3). 

Dit montage voorschrift is opgesteld met als doel de 
uitvoerder te begeleiden in het correct brandwerend 
afdichten van doorvoeren.  De correcte uitvoering 
zorgt ervoor dat de plaatsing conform de test certifi-
caten gebeurt.  Enkel dan kan de brandwerende ca-
paciteit van de producten gegarandeerd worden vol-
gens EN 1366-3. Vraag steeds naar de testcertificaten 
alvorens de werkzaamheden te starten.

Inleiding
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 1. De Soudal producten

Brandwerend polyurethaanschuim voor 
plaatsing van brandwerende deuren en ra-
men. Brandweerstand tot 360 min. Benor/
ATG attest in combinatie met verschillende 
types brandwerende deuren.

Handschuim

Art. nr.: 108288 rood 5411183036062 750ml 12/Karton

Click & Fix

Art. nr.: 110202 rood 5411183040069 750ml 12/Karton

 Soudafoam FR
Conform aan de DIN4102 B1 norm voor 
brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur 
in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 
4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Kokers

Art. nr.: 108998 wit 5411183037687 310ml 15/Karton

Art. nr.: 102530 grijs 5411183017603 310ml 15/Karton

Worsten 600ml

Art. nr.: 109952 grijs 5411183039070 600ml 12/Karton

 Fire Silicone B1 FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brand-
weerstand. Schuimt op bij temperaturen bo-
ven 120°C, waardoor de doorgang van rook 
en vuur verhinderd wordt.

Kokers

Art. nr.: 106329 wit 5411183009448 310ml 15/Karton

Art. nr.: 107433 grijs 5411183027558 310ml 15/Karton

Worsten 600ml

Art. nr.: 105229 wit 5411183037175 600ml 12/Karton

Art. nr.: 110947 grijs 5411183042476 600ml 12/Karton

 Firecryl FR
Snelle uitharding, Hoge isolatiewaarde, 
thermisch en akoestisch. Het brandwerend 
schuim voor doorvoeren EN 1366-3.

Handschuim

Art. nr.: 108061 paars 5411183029415 400ml 12/karton

 Soudafoam 2K B2

MS polymer brandwerende voegkit. Brand-
weerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstel-
lingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 
476/20).

Worsten 600ml

Art. nr.: 113628 grijs 5411183102330 600ml 12/Karton

 Soudaseal FR

Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter 
voor verschillende montagewerkzaamheden. 
Ook ideaal om oppervlakken voor te berei-
den alvorens lijm of voegkit aan te brengen. 
Laat geen witte film of residu na. Voor het ver-
wijderen van overtollige niet-uitgeharde ms, 
pu of siliconen kit, teerresten, vet, …

Spuitbus

Art. nr.: 119708 5411183090682 400ml 6/Karton

 Cleaner & Degreaser

Licht opschuimend in contact met vuur en 
hitte vanaf 120°C. Flexibel en overschilder-
baar Zelfklevende achterzijde.

Rol

Art. nr.: 126933 1,8m x 0,3m 1/karton

 Fire Blanket

Ronde PU voegvulling met open cellen. (1m)

Banden
Art. nr.: 110283 grijs 5411183024755 15mm x 1m 250m/Krtn

Art. nr.: 110284 grijs 5411183024915 20mm x 1m 200m/Krtn

Art. nr.: 110285 grijs 5411183025066 25mm x 1m 100m/Krtn

Art. nr.: 110286 grijs 5411183025219 30mm x 1m 100m/Krtn

Art. nr.: 110287 grijs 5411183022324 40mm x 1m 50m/Krtn

Art. nr.: 110288 grijs 5411183023376 50mm x 1m 50m/Krtn

 PU-voegvulling

Internationale goedkeuringsrapporten 
 (verkrijgbaar op aanvraag)
• RUG 9279C, WFRC C113610, BWA 45716-01, BWA 45717-01 (1)
• Warrington WFRG 13492B, EFECTIS PV n°09-A-276,  

Afiti n°1882T09, EFECTIS 2009-R0703, BWA 23751-00 (2)
• ITB LP-02491.1/09 (3)
• ITB LP-02491.2/09 (4)
• PV13-A-061

OFFICIEEL GETEST VOLGENS

OFFICIEEL GETEST VOLGENS

EN 1366-3

OFFICIEEL GETEST VOLGENS

OFFICIEEL GETEST VOLGENS

EN 1366-4
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 2.1 kabelgoot wand

05
• Wanneer de doorvoer is opgevuld wacht dan ± 30 min tot 

volledige uitharding.

06
• Snij het overtollig schuim weg.  Snij het schuim tot een 4 mm 

diepte weg over gans het oppervlakte langs beide zijde van 
de doorvoer. Gebruik hiervoor een stevig mes.

01
• Opmerking: De doorvoer mag niet groter zijn dan 700 cm2

• Maak de doorvoeren stof en vet vrij, dit om optimale hecht-
ing te bekomen tussen de producten en de ondergrond.

• Het vetvrij maken van de kabelgoot kan met Cleaner and De-
greaser gebeuren.

02
• Plaats de kabels in de kabelgoot.

03
• Breng een laag Fire Blanket aan waarbij de kabels worden be-

dekt over lengte van 23cm, vanaf de muur, langs beide zijde 
van de muur.

04
• Activeer onderaan de bus Soudafoam FR 2K B2 door een 5 tal keer 

te draaien met de zwarte ring in de met pijlen aangegeven richt-
ing en schud voor 20 keer krachtig.  Als er een homogeen paars 
schuim uit de bus komt is het goed geschud en klaar voor gebruik. 

• Vul de opening
• Opmerking: De bus zal opwarmen door de chemische re-

actie van de 2 reagerende componenten. Het schuim zal tot 
3 keer zijn volume opzwellen.
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 2.1 kabelgoot wand (vervolg)

07
• Verwijder alle schuim resten.

08
• Breng een laag Firecryl FR aan van 4 mm langs beide zijde 

van de doorvoer.

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de wand

09
• Als de volledige oppervlakte van de doorvoer bedekt is met 

een laag Firecryl FR, Strijk dan de Firecryl FR glad met een 
vochtige spatel.  Doe dit aan beide zijde van de doorvoer.

• Wanneer de Firecryl FR uitgehard is, dan is de brandweer-
stand gegarandeerd.  Daarna kan de doorvoer overschilderd 
worden.

Gebruikte producten:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser
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 2.2 buizen wand

03
• Activeer onderaan de bus Soudafoam FR 2K B2 door een 5 tal keer te 

draaien met de zwarte ring in de met pijlen aangegeven draairicht-
ing en schud een 20 tal keer krachtig.  Als er een homogeen paars 
schuim uit de bus komt is het goed geschud en klaar voor gebruik. 

• Vul de opening
• Opmerking: De bus zal opwarmen door de chemische reac-

tie van de 2 reagerende componenten. Het schuim zal tot 3 
keer zijn volume opzwellen.

04
• Wanneer de doorvoer is opgevuld wacht dan ± 30 min tot 

volledige uitharding.

05
• Snij het overtollig schuim weg.  Snij het schuim tot een 4 mm 

diepte weg over gans het oppervlakte langs beide zijde van 
de doorvoer. Gebruik hiervoor een stevig mes.

06
• Verwijder alle schuim resten.

02
• Breng de Fire Blanket aan omheen de leiding.  
• Tip: Fire Blanket aanbrengen alvorens de leiding te fixeren 

op de ondersteuning.  
• Wanneer de buizen in een bundel geplaatst zijn mag de blanket 

rond de bundel buizen in zijn geheel geplaatst worden. 
• Dit tot 230 mm uit de muur langs beide zijde.

01
• Opmerking: De doorvoer mag niet groter zijn dan 700cm2

• Maak de doorvoeren stof en vet vrij, dit om optimale hecht-
ing te bekomen tussen de producten en de ondergrond.

• Het vetvrij maken van de leiding kan met Cleaner and De-
greaser gebeuren. 
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 2.2 buizen wand (vervolg)

Materiaal Pijpdiameter
(min - max)

Pijpwand
(min - max)

Doorvoer
(max. diameter)

EI
(minuten)

Koper 8 -59,5 mm 1,7 - 14,2 mm 136 mm 120C/U*

27,4 - 41,7 mm 1,3 - 14,2 mm 71 mm 120C/U*

Staal 33,5 - 86,0 mm 1,9 - 14,2 mm 136 mm 120C/U*

Roestvrij staal 34 - 89 mm 2,8 - 14,2 mm 136 mm 120C/U*

34 - 116 mm 2,8 - 14,2 mm 151 mm 30C/U*

*De metalen buis mag niet langs beide zijden een opening hebben.

Classificatie tabel

07
• Breng een laag Firecryl FR aan van 4 mm dikte langs beide 

zijde van de doorvoer.

08
• Als de volledige oppervlakte van de doorvoer bedekt is met 

een laag Firecryl FR, Strijk dan de Firecryl FR glad met een 
vochtige spatel.  Doe dit aan beide zijde van de doorvoer.

• Wanneer de Firecryl FR uitgehard is, dan is de brandweer-
stand gegarandeerd.  Daarna kan de doorvoer overschilderd 
worden.

Gebruikte producten:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de wand



8  |  Montageboek doorvoeren

 2.3 kabelgoot en buis wand

05
• Wanneer de doorvoer is opgevuld wacht dan ± 30 min tot 

volledige uitharding.

06
• Snij het overtollig schuim weg.  Snij het schuim tot een 4 mm 

diepte weg over gans het oppervlakte langs beide zijde van 
de doorvoer. Gebruik hiervoor een stevig mes.

01
• Opmerking: De doorvoer mag niet groter zijn dan 700 cm2

• Maak de doorvoeren stof en vet vrij, dit om optimale hecht-
ing te bekomen tussen de producten en de ondergrond.

• Het vetvrij maken van de kabelgoot kan met Cleaner and De-
greaser gebeuren.

02
• Plaats de kabels in de kabelgoot.

03
• Breng een laag Fire Blanket aan waarbij de kabels worden be-

dekt over lengte van 23cm, vanaf de muur, langs beide zijde 
van de muur.

• Breng Fireblanket aan rond de buis voor een lengte van 23 
cm langs beide zijde van de muur.

04
• Activeer onderaan de bus Soudafoam FR 2K B2 door een 5 tal keer 

te draaien met zwarte ring in de met pijlen aangegeven richt-
ing en schud voor 20 keer krachtig.  Als er een homogeen paars 
schuim uit de bus komt is het goed geschud en klaar voor gebruik.

• Vul de opening 
• Opmerking: De bus zal opwarmen door de chemische re-

actie van de 2 reagerende componenten. Het schuim zal tot 
3 keer zijn volume opzwellen.
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 2.3 kabelgoot en buis wand (vervolg)

07
• Verwijder alle schuim resten.

08
• Breng een laag Firecryl FR aan van 4 mm langs beide zijde 

van de doorvoer.

09
• Als de volledige oppervlakte van de doorvoer bedekt is met 

een laag Firecryl FR, Strijk dan de Firecryl FR glad met een 
vochtige spatel.  Doe dit aan beide zijde van de doorvoer.

• Wanneer de Firecryl FR uitgehard is, dan is de brandweer-
stand gegarandeerd.  Daarna kan de doorvoer overschilderd 
worden.

Gebruikte producten:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de wand
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 2.4 kabel in kunststof buis wand

02
• Plaats een Pu voegvulling rond de PVC buis halverwege de 

muurdikte.

01
• Plaats een PVC buis van maximaal diameter 50mm in het gat 

(maximaal diameter 111mm).

• Buis moet mini. 70mm en max. 150mm uit steken aan beide 

zijden.

03
• Breng Firecryl FR aan rond de buis  aan beide zijde van de muur.

04
• Trek kabels door de buis.

05
• Spuit Soudafoam FR in de PVC buis tussen de kabels.

06
• Snij het overtollig schuim weg.
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07
• Breng een laagje Firecryl aan op het schuim.

 2.4 kabel in kunststof buis wand (vervolg)

Gebruikte producten:

• PU Voegvulling
• Firecryl FR
• Soudafoam FR

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de wand
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 3.1 kabelgoot plafond

02
• Plaats de kabels in de kabelgoot.

01
• Opmerking: De doorvoer mag niet groter zijn dan 700 cm2

• Maak de doorvoeren stof en vet vrij, dit om optimale hecht-
ing te bekomen tussen de producten en de ondergrond.

• Het vetvrij maken van de kabelgoot kan met Cleaner and De-
greaser gebeuren. 

03
• Breng een laag Fire Blanket aan waarbij de kabels worden be-

dekt over lengte van 23cm, vanaf de vloer, langs beide zijde 
van de muur.

04
• Plaats een stuk karton met PE folie onderaan het gat.

05
• Activeer onderaan de bus Soudafoam FR 2K B2 door een 5 tal keer 

te draaien met zwarte ring in de met pijlen aangegeven richt-
ing en schud voor 20 keer krachtig.  Als er een homogeen paars 
schuim uit de bus komt is het goed geschud en klaar voor gebruik. 

• Vul de opening
• Opmerking: De bus zal opwarmen door de chemische re-

actie van de 2 reagerende componenten. Het schuim zal tot 
3 keer zijn volume opzwellen.

06
• Wanneer de doorvoer is opgevuld wacht dan ± 30 min tot 

volledige uitharding.
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 3.1 kabelgoot plafond (vervolg)

07
• Snij het overtollig schuim weg.  Snij het schuim tot een 4 mm 

diepte weg over gans het oppervlakte langs beide zijde van 
de doorvoer. Gebruik hiervoor een stevig mes.

08
• Verwijder alle schuim resten.

09
• Breng een laag Firecryl FR aan van 4 mm langs beide zijde 

van de doorvoer.

10
• Als de volledige oppervlakte van de doorvoer bedekt is met 

een laag Firecryl FR, Strijk dan de Firecryl FR glad met een 
vochtige spatel.  Doe dit aan beide zijde van de doorvoer.

• Wanneer de Firecryl FR uitgehard is, dan is de brandweer-
stand gegarandeerd.  Daarna kan de doorvoer overschilderd 
worden.

Gebruikte producten:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de vloer
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 3.2 buizen plafond

05
• Wanneer de doorvoer is opgevuld wacht dan ± 30 min tot 

volledige uitharding.

06
• Snij het overtollig schuim weg.  Snij het schuim tot een 4 mm 

diepte weg over gans het oppervlakte langs beide zijde van 
de doorvoer. Gebruik hiervoor een stevig mes.

02
• Breng de Fire Blanket aan omheen de leiding.  
• Tip: Fire Blanket aanbrengen alvorens de leiding te fixeren 

op de ondersteuning.  
• Fire Blanket dient de hele oppervlakte van de leiding te bedekken.
• Dit tot 230 mm uit de muur langs beide zijde.

01
• Opmerking: De doorvoer mag niet groter zijn dan 700cm2

• Maak de doorvoeren stof en vet vrij, dit om optimale hecht-
ing te bekomen tussen de producten en de ondergrond.

• Het vetvrij maken van de leiding kan met Cleaner and De-
greaser gebeuren. 

03
• Plaats een stuk karton met PE folie onderaan het gat.

04
• Activeer onderaan de bus Soudafoam FR 2K B2 door een 5 tal keer 

te draaien met zwarte ring in de met pijlen aangegeven draairicht-
ing en schud een 20 tal keer krachtig.  Als er een homogeen paars 
schuim uit de bus komt is het goed geschud en klaar voor gebruik. 

• Vul de opening
• Opmerking: De bus zal opwarmen door de chemische reac-

tie van de 2 reagerende componenten. Het schuim zal tot 3 
keer zijn volume opzwellen.
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 3.2 buizen plafond (vervolg)

07
• Verwijder alle schuim resten.

08
• Breng een laag Firecryl FR aan van 4 mm dikte langs beide 

zijde van de doorvoer.

09
• Als de volledige oppervlakte van de doorvoer bedekt is met 

een laag Firecryl FR, Strijk dan de Firecryl FR glad met een 
vochtige spatel.  Doe dit aan beide zijde van de doorvoer.

• Wanneer de Firecryl FR uitgehard is, dan is de brandweer-
stand gegarandeerd.  Daarna kan de doorvoer overschilderd 
worden.

Gebruikte producten:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de vloer
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 3.3 kabelgoot en buis plafond

05
• Activeer onderaan de bus Soudafoam FR 2K B2 door een 5 tal keer 

te draaien met zwarte ring in de met pijlen aangegeven richt-
ing en schud voor 20 keer krachtig.  Als er een homogeen paars 
schuim uit de bus komt is het goed geschud en klaar voor gebruik. 

• Vul de opening
• Opmerking: De bus zal opwarmen door de chemische re-

actie van de 2 reagerende componenten. Het schuim zal tot 
3 keer zijn volume opzwellen.

06
• Wanneer de doorvoer is opgevuld wacht dan ± 30 min tot 

volledige uitharding.

01
• Opmerking: De doorvoer mag niet groter zijn dan 700 cm2

• Maak de doorvoeren stof en vet vrij, dit om optimale hecht-
ing te bekomen tussen de producten en de ondergrond.

• Het vetvrij maken van de kabelgoot kan met Cleaner and De-
greaser gebeuren. 

02
• Plaats de kabels in de kabelgoot.

03
• Breng een laag Fire Blanket aan waarbij de kabels worden 

bedekt over lengte van 23cm, vanaf de vloer, langs beide 
zijde van de plafond.

• Breng Fireblanket aan rond de buis voor een lengte van 23 
cm langs beide zijde van de vloer

04
• Plaats een stuk karton met PE folie onderaan het gat.
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 3.3 kabelgoot en buis plafond (vervolg)

07
• Snij het overtollig schuim weg.  Snij het schuim tot een 4 mm 

diepte weg over gans het oppervlakte langs beide zijde van 
de doorvoer. Gebruik hiervoor een stevig mes.

08
• Verwijder alle schuim resten.

09
• Breng een laag Firecryl FR aan van 4 mm langs beide zijde 

van de doorvoer.

10
• Als de volledige oppervlakte van de doorvoer bedekt is met 

een laag Firecryl FR, Strijk dan de Firecryl FR glad met een 
vochtige spatel.  Doe dit aan beide zijde van de doorvoer.

• Wanneer de Firecryl FR uitgehard is, dan is de brandweer-
stand gegarandeerd.  Daarna kan de doorvoer overschilderd 
worden.

Gebruikte producten:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de vloer
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 3.4 kabel in kunststof buis plafond

03
• Breng Firecryl FR aan rond de buis  aan beide zijde van de muur.

04
• Trek kabels door de buis.

05
• Spuit Soudafoam FR in de PVC buis tussen de kabels.

06
• Snij het overtollig schuim weg.

02
• Plaats een Pu voegvulling rond de PVC buis halverwege de 

vloerdikte.

01
• Plaats een PVC buis van maximaal diameter 50mm in het gat 

(maximaal diameter 100mm).

• Buis moet min. 70mm en max. 150mm uit steken aan beide 

zijden.
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07
• Breng een laagje Firecryl aan op het schuim.

 3.4 kabel in kunststof buis plafond (vervolg)

Classificatie:

• tot EI 120
• Conform EN1366-3
• Beton, cellenbeton, baksteen
• min. 150mm dikte van de vloer

Gebruikte producten:

• PU Voegvulling
• Firecryl FR
• Soudafoam FR
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 4. Voegen stap 1

3 stappen tot de gepaste oplossing

Soudafoam FR HandschuimWorst Soudaseal FR

* De testresultaten zijn geldig in cellenbeton, beton en baksteen. Al deze systemen kunnen ook gebruikt worden voor voegen met rook- en gasdichtheidseisen. De oplossingen die 
toepasbaar zijn voor 100 mm zijn ook geldig voor 115 mm en 200mm.  De oplossingen die toepasbaar zij voor 115 mm gelden ook voor 200 mm maar niet voor 100 mm.

Fire

stap 1 Kies de juiste tabel
Bouwelement Voeg Dikte Muur/Plafond* Tabel

Muur

Verticaal

Min. 200 mm Tabel 1

Min. 115 mm Tabel 2

Min. 100 mm Tabel 3

Horizontaal

Min. 200 mm Tabel 4

Min. 115 mm Tabel 5

Plafond Min. 150 mm Tabel 6

Stap 1: Kies de juiste tabel

Stap 2: Bekom een toepasbare oplossing

Stap 3: Pas de Soudal oplossing toe 
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Voegbreedte in mm*: 60 50 40 30 25 20 15 10

Br
an

dw
ee

rs
ta

nd
 (E

I)

EI 240 / / / I / E1 ß ß / J1 ß / B1/C1 ß / A/  
K1 / D1

EI 180 / / / á / K2 ßá ßá ßá ßá

EI 120 / / G ß / á / A ßá ßá ßá ßá

EI 90 / / á / A ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 M ß / L ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabel 1: Muur, verticale voeg, muurdikte: min. 200 mm (De oplossingen gegeven in tabel 2 en 3 zijn ook toepasbaar)t

Voegbreedte in mm*: 30 25 20 15 10

Br
an

dw
ee

rs
ta

nd
 (E

I)

EI 240 / / / / J2

EI 180 / / J1 ß ßá

EI 120 / / á ßá ß / á / K1

EI 90 K2 ß ßá ßá ß / á / A

EI 45 á / A ßá ßá ßá ßá

  Tabel 3: Muur, verticale voeg, muurdikte: min. 100 mm

Voegbreedte in mm*: 50 40 30 25 20 15 10

Br
an

dw
ee

rs
ta

nd
 (E

I) EI 240 / / / E1 / F1 ß ß ß

EI 120 L ß ß ßá ßá ßá ßá

EI 90 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabel 4: Muur, horizontale voeg, muurdikte: min. 200 mm

Voegbreedte in mm*: 100 60 50 40 30 25 20 15 10

Br
an

dw
ee

rs
ta

nd
 

(E
I)

EI 120 H ß ß ß / G ß / L / 
F1 / I ß / E1 ß / F2 ß ß

EI 90 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ß / á / M ß / á / L ßá ßá ß / á / D2 ß / á /  
B1/C2 ßá ßá

  Tabel 2: Muur, verticale voeg, muurdikte: min. 115 mm (De oplossingen gegeven in tabel 3 zijn ook toepasbaar)

Voegbreedte in mm*: 50 40 30 25 20 15 10

Br
an

dw
ee

r-
st

an
d 

(E
I)

EI  120 L ß ß ß ß ß ß

EI90 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabel 5: Muur, horizontale voeg, muurdikte: min. 115 mm

Voegbreedte in mm*: 100 60 50 40 30 25 20 15 10

Br
an

dw
ee

rs
ta

nd
 

(E
I)

EI 120 H ß / M ß / L G / E2 ß / I / F1 ß / D2 ß / A / 
B1 / C2 ß ß

EI 90 á ßá ßá ßá ß / á / 
A / B2 ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabel 6: Plafond: min. 150 mm

 4. Voegen stap 2

stap 2 Bekom een toepasbare oplossing
* Rond steeds naar boven af (vb. 16 mm wordt 20 mm)

á Ook toepasbare oplossing: zie boven

ß Ook toepasbare oplossing; zie links
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 4. Voegen stap 3

A. Vul ganse voeg met Soudafoam FR 

B1. Plaats PU rugvulling aan niet-vuurzijde en vul op met 15 mm Soudaseal FR aan niet-vuurzijde

B2. Plaats PU rugvulling aan niet-vuurzijde en vul op met 20 mm Soudaseal FR aan niet-vuurzijde

C1. Plaats PU rugvulling aan niet-vuurzijde en vul op met 15 mm Firecryl FR aan niet-vuurzijde

C2. Plaats PU rugvulling aan niet-vuurzijde en vul op met 20 mm Firecryl FR aan niet-vuurzijde

D1. Plaats PU rugvulling en vul op met 10 mm Firesilicone B1 FR aan niet-vuurzijde

D2. Plaats PU rugvulling en vul op met 15 mm Firesilicone B1 FR aan niet-vuurzijde

E1. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 20 mm soudaseal FR aan te brengen aan niet-vuurzijde

E2. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 25 mm soudaseal FR aan te brengen aan niet-vuurzijde

F1. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 25 mm Firecryl FR aan te brengen aan niet-vuurzijde

F2. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 20 mm Firecryl FR aan te brengen aan niet-vuurzijde

G. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 20 mm Firesilicone B1 FR aan te brengen aan niet-vuurzijde

H. Vul voeg op met minerale wol (>80kg/m3) en werk af met 30mm firesilicone B1 FR aan niet-vuurzijde

 

I. Plaats PU rugvulling aan beide voegzijden en werk af met 20mm Soudaseal FR aan beide voegzijden

J1. Plaats PU rugvulling aan beide voegzijden en werk af met 20mm Firecryl FR aan beide voegzijden

J2. Plaats PU rugvulling aan beide voegzijden en werk af met 10mm Firecryl FR aan beide voegzijden

K1. Plaats PU rugvulling aan beide voegzijden en werk af met 10mm Firesilicone B1 FR aan beide voegzijden

K2. Plaats PU rugvulling aan beide voegzijden en werk af met 20mm Firesilicone B1 FR aan beide voegzijden

L. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 3 mm Firecryl FR aan te brengen aan beide voegzijden

M. Vul voeg op met Soudafoam FR en werk af door 20 mm Firesilicone B1 FR aan te brengen aan beide voegzijden

A, B, C, D, E, F, G, H: Deze oplossingen zijn enkelzijdig aan te brengen

I, J, K, L, M: Deze oplossingen zijn tweezijdig aan te brengen
   Soudaseal FR     Firecryl FR                                    
   Firesilicone B1 FR    Soudafoam FR

  Legende

  De oplossingen

stap 3 Pas de Soudal oplossing toe
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 Notities
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