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Firewraps

FLAMRO® NBR-plus

Omschrijving

Verwerking

Brandwerende wrap van scheurvast glasvezelcomposiet materiaal, met aan de binnenzijde een grafiethoudende 
coating die opzwelt bij hoge temperaturen waarbij de ruimtes die ontstaan door wegbrandende onderdelen 
wordt opgevuld en geen vlam- en rookdoorslag kan plaatsvinden rond doorgevoerde elementen.

• Gebruik voor elektra en niet-brandbare leidingen
• Eenvoudig aan te brengen door te wikkelen vanaf de rol
• Aantal wikkels afhankelijk van de buisdiameter 

(zie montage instructies)
• Breedte 125 mm, splitsbaar naar 2 x 62,5 mm
•  Bevetsigen met behulp van spanband of draad

Levering en verpakking

FLAMRO® NBR-plus
Verpakking Rol/doos Rol/doos
Lengte 2,5 m 10 m
Breedte 125 mm 125 mm
Dikte 1,5 mm 1,5  mm
Artikelnummer

op aanvraag 13-1261125

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

NBR-plus

Afdichting
Toepassingen

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

ETA-20/0612 FLAMRO® DG-CR 1.5

max. EI 120

ETA -16/0268 DG, DG-CR, DG-SC, 
DG-CR BS

   KB 321100704-A FLAMRO® KSL Single Layer max. EI 60

ETA -16/0320 FLAMRO® KSL Double Layer max. EI 120

Form Opschuimend bouwmateriaal op basis van uitzetbaar grafiet

Kleur Grijze buitenzijde, antractie binnenzijde 

Dikte 1.5 mm

Basisgewicht 2.000 g/m2

Reactietemperatuur Vanaf ca. 150 °C

Interacties Geen invloed op andere bouwmaterialen zoals polyethyleen (PE) en polyvinylchloride (PVC) 
volgens EOTA TR 024

Verwerkingstemperatuur + 5 °C – + 50 °C (< + 5 °C Vermindering van flexibiliteit)

Verarbeitungshinweise
• Met een standaard snijgereedschap zoals een schaar of een snijmes.
• Overschilderbaar met goedgekeurde verven op basis van acrylaatdispersie, alkydhars,  

polyurethaanacrylaat en epoxyhars volgens EOTA TR 024.

Opslag Droog binnenshuis. Voorkom drukbelasting.

Veiligheidsinstructies Zie de Material Safety Sheet 

Prestatieverklaring (DOP) Nr. 01261-DG-CR-15


