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FLAMRO® BSB

Brandstopstenen

Levering en verpakking

FLAMRO®  BSB
Verpakking Per stuk (230 x 130 x 60 mm)
Artikelnummer

17-33000

Omschrijving

Toepassingsgebied

FLAMRO® BSB Brandstopsteen bestaat uit een polymeerschuim met vlamvertragers. Bij blootstelling 
aan hitte vormt het product een warmte-isolerende schuimlaag, die openingen afsluit.

• Afdichten van sparingen rondom elektrakabels en brandbare- en niet brandbare leidingen
•  Te verwerken in brandscheidende lichte scheidingswanden, massieve wanden, vloeren
• Stenen zijn te verwijderen, hierdoor kunnen eenvoudig doorgevoerde elementen worden toegevoegd of 

verwijderd

• Flexibel en elastisch
• Niet expansie- en trilling gevoelig
• Stenen hoeven niet onderling te worden verlijmd
• Naden afdichten met DG-SC grafietkit of BSS schuim
• Stenen zijn eenvoudig met een mes op maat te snijden
• Stenen kunnen ingedrukt worden, door uitzetting 

klemmen de stenen zichzelf vast

Eigenschappen

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl



Technisch Productdatablad

Technisch Productdatablad Rev.: 22.1
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Technische gegevens

FLAMRO® BSB

Materiaal Polymeerschuim met vlamvertragers.

Kleur Donkergrijs

Dichtheid 250 kg/m3 ± 35 kg/m3

Afmeting (L x B x H) = 230 x 130 x 60 mm

Toxiciteit Valt niet onder de verordening gevaarlijke stoffen.

Bijzondere Eigenschappen Gemakkelijk vervormbaar, hoge veerkracht, hoge treksterkte van de blokken, zoutsproeitest 
240 uur volgens ISO 9227, globale UV-test, verwering volgens DIN 53384-B.

Verwerkingsinstructies

Verwijder stof en reinig de sparing voor de montage. De schuimblokken kunnen exact op 
maat 
worden gesneden en moeten verspringend worden geïnstalleerd, zodat een goede 
verbinding ontstaat met wand of vloer.

Opslag Koel en droog bewaren.

Veiligheidsinstructies Zie de Material Safety Sheet.
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FLAMRO® BSB Brandstopstenen Max. EI 90
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