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Brandstopschuim

FLAMRO® BSS

Levering en verpakking

FLAMRO® BSS
Verpakking Koker
Hoeveelheid 180 g 480 kg
Artikelnummer

20-32004 20-32010

Omschrijving

Verwerking

Elastisch en brandwerend twee componenten schuim met hoog expansievolume, voor het eenvou-
dig brandwerend afdichten van kleine tot middelgrote sparingen van elektrakabels en elektrabuizen 
in brandscheidende wanden en vloeren.

• Voor gebruik goed schudden
• Draai de nozzle op de koker
• Gebruik voor de 480 gram koker het speciale drukpistool
• Gebruik voor de 180 gram koker een kitspuit
• Sparing opvullen met schuim
• Schuim zet driemensionaal uit, heeft een directe droogtijd
• Schuim zet zich direct rondom kabels en buisjes
• Na uitharding is overtollig schuim eenvoudig weg te snijden

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

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn. 
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Technische gegevens

FLAMRO® BSS

Afdichting
Toepassingen

Brandweerstand B2

Chemische basis 2K - Systeem

Kleur Grijs

Begin opschuimen na 10-15 sec. bij 20o C

Hechting Min. 30 sec. - max. 90 sec.

Schuimopbrengst,
opgeschuimd  650 - 1750 ml bij 15o C, ca. 800 - 2000 ml bij 20o C

Densiteit Ca. 180 - 320 kg/m3  bij 20o C verwerkingstemperatuur

Stabiliteit in de sparing Stabiel

Maatnauwkeurigheid /  
maatvastheid Max. +4%, 14 d bij 40o C en ca. 90% relatieve luchtvochtigheid

Temperatuur bestendigheid - 30 tot + 80°C, uitgehard schuim

FCKW/-HFCKW-vrij

Drijfgas Chemisch

Uitharding verwerkings-
temperatuur Bij + 18o C tot + 25o C

Opslag 9 maanden bij minstens + 5o C tot + 30o C

Veiligheidsinstructies Zie de Material Safety Sheet

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

Z-19.53-2360
FLAMRO® BSS Max. EI 90

Efectis R000731
Efectis R000996

FLAMRO® BSS Max. EI 120


