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Omschrijving

Verwerkingsgebied

Levering en verpakking

FLAMRO®  BSB Brandstopstenen
Verpakking 1 Stk. (230 x 130 x 60 mm)
Artikelnummer

17-33000

FLAMRO® BSB

Brandstopstenen

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 elektrische installaties en leidingen, ook in combinatie.
• Gebruikt in lichtgewicht scheidingswanden, massieve wanden, plafonds
• Voor gebruik als permanente en tijdelijke afdichting
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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 (05.2022).
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
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 Safety Data Sheet.
Goedkeuringsdocument Z.19.11-1795

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

Z-19.15-1763

Kabelafdichting 
„Systeem FLAMRO® Wand BSB“ 

brandweerstandsklasse S 90 
volgens DIN 4102-9

Brandwerend (90 min.)

Z-19.15-1762

Kabelafdichting 
„System FLAMRO® Vloer BSB 90“ 

brandweerstandsklasse S 120, S 90, S 
60, of S 30 volgens DIN 4102-9

Brandvertragend (30 min.) tot 
brandwerend (120 min.)

VKF Nr. 16613

Kabelafdichting met 
FLAMRO® BSB-Brandstopblokken 
(B=130mm, 245kg/m3), gaten met 

FLAMRO-BSS Twee Componenten-
schuim (302kg/m3) en aanvullend met 
brandwerende strips FLAMRO® BSB 
(20x30mm) afgedicht, in wand=75mm

Brandvertragend (60 min.)

VKF Nr. 16614

Kabelafdichting met 
FLAMRO® BSB-Brandstopblokken 
(B=230mm, 245kg/m3), gaten met 

FLAMRO-BSS Twee Componenten-
schuim (302kg/m3), Kabeluitgang 

zonder zwelling in wand=100mm en met 
zwelling in vloer=150mm

Brandwerend (90 min.)

Toepassingen
Afdichting

FLAMRO® BSB
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