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Multifoam Stone
Brannbeskyttende stein

33

Brannbeskyttende stein
Multifoam Stone er et skummende to-komponent polyuretanskum i form av en stein med brannhemmende tilsetningsstoffer for
brannsikker tetting av åpninger rundt kabelrenner, kabelbunter, brennbare og ikke-brennbare rør. Ved brann hindrer steinen at brann og røyk 
sprer seg gjennom brannsikre vegger og etasjeskiller. 

Multifoam Stone er en del av  Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Stone brukes i kombinasjon med Multifoam 2K og kan kombineres med 
Multifoam Wrap for å realisere brannsikre tetninger på opptil 120 minutter for kabelrenner, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter.

Bruksområder

Robuste vegger og etasjeskiller
Fleksible vegger 

Plastrør Ø 50 mm
Metall og kobberrør med og uten isolasjon 
Kabelrenner, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter 
Aluminiumskomposittrør med og uten isolasjon

Fordeler

Brannhemmende ≤ 120 minutter   
CE-sertifisert
Lett å installere
Ren prosess
Effektiv prosess, ingen avfall 
Permanent elastisk og høy akustisk isolasjon      
Mulighet for kabelmutasjoner etter installasjon 
Kleber seg godt på praktisk talt alle overflater    
Virkningstid i 10 år 

Brannmotstand
≤ 120 minutter

Akustisk isolering 
Rw 49 dB

Virkningstid
10 år10

Motstandsdyktig mot 
Sopp og Bakterie

Innpakning

Stein

Dimensjoner

200 x 144 x 60 mm

Kasse

18 stk.

Pall

20 kasser

Pall

360 stk.

Artikkelnummer

303001200



1. Teknisk data
EAN-kode

Farge

Holdbarhet

Transportering lagrings temp.

Påføringstemperatur

Temperaturmotstand

Kan kuttes

VOC

Densitet

Termisk konduktivitet (λ)
Ekpansjonspress

Ekspansjonsfaktor 3)

Brukskategori 1)

Overmalbar 2)

Luftpermeabilitet

Motstand mot statiske 

trykkforskjeller

Akustiske egenskaper

Brannklasse

Godkjenninger

Funksjonsbevaring

8719324470254

Rød/brun

12 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom 5°C og 30°C

+5 °C til +30 °C (oppbevar tørt og støvfritt i den originale innpakningen)

+15 °C til +30 °C (optimalt +20 °C tot +25 °C)

-20 °C til +80 °C

Direkte

 < 2 µg/m³

ρ = 240 kg/m³ - 300 kg/m³

0,103 W/(m*K)

Ikke målbart ekspansjonstrykk

1.6 x til 4.5 x

Type Z₁ i henhold til EAD 350454-00-1104

Ja
Q50 ≤ 0.82 m³/(h*m2) /  Q600 = 6.61 m³/(h*m2) (Testet måling: 550 x 355 x 200 mm (lxbxd), 

testet uten gjennomføringer) 

Q50 = 1.12 m3/(h*m2) / Q600 = 7.65 m3/(h*m2) (Testet måling: 560 x 360 x 144 mm (lxbxd), 

testet uten gjennomføringer), i henhold til test standard EN 1026

Pmax = 3700 Pa, i henhold til teststandard EN 12211 

(Test del dimensjoner 550 x 355 x 200 mm, testet uten gjennomføring) 

Pmax = 2100 Pa, i henhold til teststandard EN 12211 

(Test del dimensjoner 560 x 360 x 144 mm, testet uten gjennomføring)

RW 45 dB (test dimensjon 350 x 350 x 144 mm) 
RW 49 dB (test dimensjon 360 x 360 x 200 mm)

E i henhold til EN 13501-1

ETA 17/0831 & 17/0977

10 år

1) Tillatte miljøforhold
Gjennomføringstetting for bruk under forhold med ≥ 85% RH, beskyttet fra temperaturer under 0 °C, og uten å bli utsatt for regn og/eller 
UV (TR 024:2009, type Z1). Begrenset kontakt med sprutvann tolereres. Varig fuktighet, stillestående vann og vanntrykk må unngås.

2) Påvirkning av etterbehandlingsmaterialer og kjemikalier
Følgende maling og sporadiske korte påvirkninger fra kjemikalier vil ikke endre brannbeskyttelseegenskapene:

Malinger: 
Løsemiddel / olje 
Gassformige kjemikalier

: Dispersjonsmaling, alkydmaling, polyuretan akrylmaling, epoksyharpiksmaling, silikon
: Butylacetat, butanol, trikloretylen, xylen, aceton, terpentin
: Kort lagring med konsentrert ammoniumhydroksidløsning

Bemerkning
Miljøforhold med høye fuktighetsnivåer og/eller noen malinger og kjemikalier kan endre fargen eller begrense fargeendringer.

3) Ekspansjonsfaktor
Testet på prøver ved 450 °C i 25 minutter med overbelastning. Utvidelsesfaktoren er en laboratoriekarakteristisk verdi. 
Utvidelsesfaktoren i installert tilstand avhenger av eksisterende forutsetninger.

Kontakt med metall og plast
Overflatekonsistensen av aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål og plast av polyetylen og
polyvinylklorid påvirkes ikke negativt av kontakt med Multifoam 2K og Multifoam Bandage.
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2. Akustiske egenskaper
Multifoam Stone har blitt testet i henhold til EN ISO 717-1; lydisolasjonsverdien gjelder kun til tetningen og ikke til andre elementer i 
bygningsstrukturen.

    På en prøvestand med en dimensjon på 360 x 360 x 200 mm (lxbxd): RW 49 dB
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Multifoam 2K 380ml, 6 stk. pr.sett 
Inkl. 12 x Mulcol® munnstykker, 
6 par med hansker
Emballasje enhet: 1
Artikkelnummer: 301006380

Multifoam Stone 
(200 x 144 x 60 mm) 
Emballasje enhet: 1 
Artikkelnummer: 303001200

4. Tilbehør

Multifoam Wrap
Inkl.40 stålklips 
Emballasjeenhet: 1 
Artikkelnummer: 302001500 

PowerMax elektrisk fugepistol 
380 ml (5:1)
Emballasje enhet: 1
Artikkelnummer: 803010206

HandyMax manuell fugepistol 
380 ml (5:1) 
Emballasje enhet: 1
Artikkelnummer: 803010202

Munnstykke 380 ml 
12 deler per set 
Emballasje enhet: 1 
Artikkelnummer: 803010101 

Forlengelse for munnstykke
12 deler per set
Emballasje enhet: 1
Artikkelnummer: 803010102

Kniv med taggete blad
Smal
Emballasje enhet: 1 
Artikkelnummer: 803010301

Kniv med taggete blad
Bred
Emballasje enhet: 1 
Artikkelnummer: 803010302

Duct tape
1 rull på 20 meter 
Emballasje enhet: 1 
Artikkelnummer: 803010105

3. Komponenter



5. Tillatte mellomromsdimensjoner
Den følgende tabellen viser de maksimale mellomromsdimensjonene basert på EN 13501-2. Den nødvendige installasjonsdybden avhenger av 
den innstilte brannstopperen og typen gjennomføring, som er nærmere forklart i ytelsesoversikten på side 9.
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6. Generelle instruksjoner
A

B

C

D

E

F

G

H

Fest kablene, kabelkanalene eller kanalene til kabelbrett eller stiger, eller til støttekonstruksjoner, i 
henhold til tekniske spesifikasjoner.

Kabelbrett og stiger, rørbæresystemer, tilhørende støtteelementer og innfestinger skal være av stål og skal finnes på begge 
sider av konstruksjonen. Hvis dette er tilfellet, må den ekstra mekaniske belastningen ikke påvirke firestoppinntrengningen, 
selv ikke dersom det skulle begynne å brenne. Følg de tekniske forskriftene til den aktuelle produsenten.

Rør- og rørstøtteelementer skal være av stål og skal finnes på begge sider av konstruksjonen.
Hvis dette er tilfelle, må den ekstra mekaniske belastningen ikke påvirke den brannsikrede gjennoføringen, selv ikke ved brann. 
Følg de tekniske forskriftene til den aktuelle produsenten.
Eventuelt kan kabelbrett og stiger monteres på skrå.
Fyll endene av røret med Multifoam 2K eller mineralull for å hindre passasje av røyk og varme gasser. 
Det totale tverrsnittet (overflaten) av gjennomføringene må ikke overstige 60 % av spalten.
Monter den første støtten for kabelbrett og stiger, kabler og rør i en maksimal avstand på 200 mm fra gjennomføringen. 
for etasjeskille kreves denne maksimale avstanden kun på toppen.
For vegger, installer den første rørstøtten på en maksimumsdistanse på 750 mm fra gjennomføringen. Brakett som sikrer 
rørene på gulv på 1200 mm; denne maksimale avstanden kreves kun på toppen.

Konstruksjon
Minimums 

Tykkelse
[mm]

≤ EI 60

Maksimalt mellomrom
BxH [mm]

Flere gjennomføringer
[Kabelstiger, kabler, tuber og rør]

Solide vegger: 
Lettbetong, betong, armert betong 
eller mur

Lette skillevegger:
Tre- eller stålkonstruksjon med 
kledning på begge sider

Solide etasjeskiller: 
Lettbetong, betong eller armert 
betong

Installasjonsdybde
[mm] *

Klasifiserings
minutter *

1000 x 600
eller

600 x 1000

1000 x 600
eller

600 x 1000

Høyde H [mm]** 
≤ 375
400
450
600

Lengde/bredde W [mm]** 
Ubegrenset

6000
2250
1000

≤ 412
450
600
700

Ubegrenset
4800
1300
1300

≥ 144

≥ 200

≥ 144

≥ 200

≥ 144

≥ 100

≥ 100

≥ 150

≤ EI 120

≤ EI 60

≤ EI 120

≤ EI 60

≥ 200 ≤ EI 120

* Den nødvendige installasjonsdybden avhenger av det oppgitte brannkravet og type gjennomføringer, som er forklart i ytelsesoversikten.
* Maksimal lengde/bredde W avhenger av høyden H på gjennomføringstetningen



8. Tillatte Isolasjons Materialer
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Rørtyper Tillatt (1)

Rock wool 810

AF/Armaflex
SH/Armaflex
Kaiflex ST
Kaiflex KK plus s2
K-Flex EC 
K-Flex EC AD

Isolasjonstype

Steinull isolasjon
Brannklasse A1, i henhold til EN 13501-1

Elastomer isolasjon
Brannklasse BL-s3, d0 eller B-s3, 
d0, i henhold til EN 13501-1

Kobberrør
Stålrør (rustfritt 
stål) Støpejernrør

Kobberrør
Stålrør (rustfritt stål) 
Støpejernrør

K-Flex EC
K-Flex ST
K-Flex ST/SK
K-Flex ST Frigo
K-Flex SRC
K-Flex SRC Eco

(1) Isolasjonsmaterialene må ha minst samme brannklasse som testet i henhold til EN 13501-1

Kontinuert isolasjon

Gjennomgående isolasjon Isolasjon avbrutt i gjennomføringen Lokal isolasjon gjennomgående Lokal isolasjon avbrutt

Lokal isolasjon

7. Rørisolasjon (konfigurering)
Isolasjoner har forskjellige funksjoner og kan derfor arrangeres rundt rør på forskjellige vis. Dette må tas i betraktning når man påfører 
brannstoppende tetninger på disse rørene. 

Mulige konfigurasjoner vises under:

Multifoam Stone har blitt grundig testet med ulike isolasjonsmaterialer; tabellen nedenfor viser tillatte isolasjonsmaterialer.
For prinsipielle detaljer, se vår Multiselector og vår testrapport: ETA 17/0831.
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Gjennomføringer Størrelse
Ø x s [mm]

Isolasjons
 konfig. / tykkelse 

[mm] 
Isolasjons

type

Ikke-brennbart kobber, stål, 
rustfritt stål og
støpte stålrør

Injeksjons dybde 
[mm]

LS/CS - 9 til 36.5

LS/CS - 9 til 38

LS/CS - 41.5

LS/CS - 9 til 35

Elastomer
Isolasjon

≤ 88.9 x 2.0 - 14.2

≤ 42 x 1.5 - 14.2

≤ 35 x 1.0 - 14,2

≤ 54 x 2.0 - 14.2

≥ 144

≥ 200 

≥ 144

≥ 200 

≥ 144

≥ 200 

≥ 144

≥ 200 

Isolerte metallrørgjennomføringer i lette skillevegger, solide vegger og etasjeskiller 
Elastomerisk isolasjon, brannklasse BL-s3, d0 eller B-s3, i henhold til  EN 13501-1
Tykkelse: 9 til 41,5 mm

Ø x S [mm]: Diameter x vegg tykkelsen av gjennomføringen
konfig. / tykkelse [mm]: Konfigurasjon / isolasjons tykkelse

Isolasjons
lengde [mm]

≥ 500 

≥ 500 

≥ 500 

≥ 500 

9. Isolasjon av ikke-brennbare rør
Siden ikke-brennbare rør består av kobber, stål, rustfritt stål og støpt stål, transporteres varmen ved brann gjennom røret til tilstøtende 
branncelle, som i de fleste tilfeller må isoleres. Isolasjonsmateriale er ofte tilstede rundt rørene for å forhindre varmetap eller kondens. Tabellene 
nedenfor viser minimum isolasjonslengde og -tykkelse ved steinull- eller elastomerisolasjon. 
For prinsipielle detaljer, se i vår Multiselector og vår testrapport: ETA 17/0831

Isolerte metallrørgjennomføringer i lette skillevegger, solide vegger og etasjeskiller 
Steinull isolasjon, brannklasse A2L-s1, d0 i henhold til EN 13501-1
Tykkelse ≥ 30 mm

Gjennomføringer Størrelse
Ø x s [mm]

Isolasjons
 konfig. / tykkelse 

[mm] 

Isolasjons
type

Ikke-brennbare kobber-, stål-, 
rustfritt stål- og støpte stålrør er 
valgfritt belagt med stålplate 
eller plast

Injeksjons dybde
[mm]

Isolasjons
lengde [mm]

LI/LS - 30

CI/CS - ≥ 30

n.a.

Steinull
> 90 kg/m³

Eventuelt
uten

stein ull
≤ 18 x 1.0 - 14.2

≤ 54 x 1.0 - 14.2

≤ 88.9 x 2.0 - 14.2

≥ 144

≥ 200 

≥ 144

≥ 200 

≥ 428 

≥ 650 

≥ 428 

≥ 650 

≥ 144

≥ 200 
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(1)  Utforing av veggen/etasjeskillet er kun nødvendig hvis den påkrevde installasjonsdybden ikke oppnås

E:
I: 

Ø  x S [mm]: 
konfig. / L [mm): 

Integritet
Termisk isolasjon

Diameter x vegg tykkelse på gjennomføringen 
Konfigurasjon / isolasjonslengde

FW-100: 
RW-100: 
RF150: 

Fleksibel vegg, 100 mm tykk 
Robust vegg, 100 mm tykk 
Robust etasjeskille, 150 mm tykk

10. Ytelse
Uisolerte plastrørgjennomføringer gjennom fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskiller EN 1366-3

Plastrør Størrelse
Ø x s [mm]

Isolasjons
konfig. / L 

[mm] 

   Utforing²⁾
påkrevd

 [mm]

PVC-U / PVC-C

Installasjons 
dybde [mm]

Klassifiserings
minutter

Konstruksjon

n.a.
≥ 144

≥ 2 x 25 

≤ 50 x 1.8 - 5.6

≤ EI 120-U/C

≤ EI 60-U/C

PE / PE-HD / 
ABS / SAN+PVC

n.a.
≥ 200 

≥ 144

≥ 200 

≥ 2 x 25 

≥ 2 x 25 

≥ 4 x 25 

≥ 4 x 25 

n.a.

≥ 2 x 25 

≤ 50 x 2.9 - 5.6

≤ EI 120-U/U

≤ EI 120-U/U

≤ EI 120-U/C

≤ EI 60-U/C

≤ EI 120-U/U

≤ EI 120-U/U

RF-150RW-100FW-100

Isolerte metallrørgjennomføringer gjennom robuste etasjeskiller 
Elastomerisk Isolasjon, brannklasse BL -s3, d0 av B-s3, i henhold til EN 13501-1 
Tykkelse: 9 til 41,5 mm EN 1366-3

Metallrør Størrelse
Ø x s [mm]

Isolasjons
konfig. /

tykkelse [mm]

    Utforing⁽²⁾
påkrevd

 [mm]

Klassifiserings
minutter

Kobberrør

Støpejern og
(rustfrie) stålrør

Installasjons 
dybde [mm]

≤ EI 90-C/U

≤ EI 120-C/U

≤ EI 60-C/U

≤ EI 120-C/U

≤ EI 90-C/U

≤ EI 60-C/U

≤ 54 x 1.0 - 14.2

≤ 88.9 x 1.0 - 14.2

≥ 2 x 25
≥ 144

n.a.

≥ 144
≥ 2 x 25

n.a.
LS - 500 eller 
CS

≥ 4 x 25
≥ 200

≥ 2 x 25 

FW-100 RW-100

Konstruksjon

RF-150

Uisolerte metallrørgjennomføringer gjennom fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskiller EN 1366-3

Metallrør Størrelse
Ø x s [mm]

Isolasjons
konfig. /

tykkelse [mm]

    Utforing⁽²⁾
påkrevd

 [mm]

Klassifiserings
minutter

Kobber, støpejern og 
(rustfri) stålrør 

Installasjons 
dybde [mm]

≤ EI 60-C/U

≤ EI 60-C/U

≤ EI 90-C/U

≤ EI 90-C/U

≤ 28 x 1.0 - 14.2

≥ 2 x 25
≥ 144

n.a.

≥ 200 
≥ 4 x 25

≥ 2 x 25 

n.a.

FW-100 RW-100

Konstruksjon
RF-150
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Isolerte metallrørgjennomføringer i lette skillevegger, solide vegger og etasjeskiller 
Steinull isolasjon, brannklasse A2L-s1, d0 i henhold til EN 13501-1
Tykkelse ≥ 30 mm EN 1366-3

Metallrør Størrelse
Ø x s [mm]

Isolasjons
konfig. /

    tykkelse [mm]

    Utforing⁽²⁾
påkrevd

 [mm]

Klassifiserings
minutter

Kobberrør

Støpejern og 
(rustfri) stålrør

Installasjons 
dybde [mm]

≤ EI 90-C/U

≤ EI 90-C/U

≤ EI 60-C/U

≤ EI 120-C/U

≤ EI 60-C/U

≤ EI 60-C/U

≤ 54 x 1.0 - 14.2

≤ 88.9 x 1.0 - 14.2

≥ 2 x 25
≥ 144

n.a.

≥ 144
≥ 2 x 25

n.a.
LS, LI - 528 or CI, CS

LS, LI - 428 or CI, CS

LS, LI - 650 orCI, CS

≥ 4 x 25
≥ 200

≥ 2 x 25 

FW-100 RW-100

Konstruksjon

RF-150

Kabelstige ≤ 500 mm gjennom fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskiller EN 1366-3

Kabelstige ≤ 500 mm
Mellomroms Strl.

[mm]
Isolasjons
konfig. /

  tykkelse [mm]

   Utforing⁽²⁾
påkrevd

 [mm]

Klassifiserings
minutter

Utstyrt med: Elektriske kabler 
≤ Ø 50 mm, maks. buntet opp til 
Ø 80 mm og elektriske kabler 
≤ Ø 21 mm, maks. buntet opp til 
≤ Ø 100 mm

Utstyrt med: elektriske kabler 
≤ Ø 21 mm, maks. buntet opp 
til Ø 100 mm og elektriske 
kabler ≤ Ø 80 mm

Installasjons 
dybde [mm]

≤ EI 60

≤ EI 90

≤ EI 90

≤ EI 60

≤ EI 60

≤ 270 x 270
eller

≤ Ø 300

450 x 500

450 x 450

≥ 2 x 25

≥ 144

n.a.
n.a.

≥ 4 x 25
≥ 200

≥ 2 x 25

≥ 144 n.a.

FW-100 RW-100

Konstruksjon

RF-100

(1) Utforing av veggen/etasjeskillet er kun nødvendig hvis den påkrevde installasjonsdybden ikke oppnås

E:
I: 

FW-100: 
RW-100: 
RF150: 

Ø  x S [mm]: 
konfig. / L [mm): 

Integritet
Termisk isolasjon

Fleksibel vegg, 100 mm tykk 
Robust vegg, 100 mm tykk 
Robust etasjeskille, 150 mm tykk

Diameter x vegg tykkelse på gjennomføringen 
Konfigurasjon / isolasjons lengde

Vår Multiselector kan også finnes i vår Mulcol Fire Protection App.
Den kan lastes ned via App Store (iOS) eller Google Play Store (Android)

MultiSelector

11. Faktiske testede løsninger
Alle de siste testede løsningene med Multifoam Stone kan finnes i vår Multiselector. Scan QR koden eller trykk på Multiselector 
iconet for å komme direkte til de testede løsningene for ditt prosjekt
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https://www.mulcol.com/selector
https://itunes.apple.com/nl/developer/mulcol-international-b-v/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mulcol+International+B.V.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mulcol+International+B.V.
https://www.mulcol.com/selector


Avstand
a1:  Avstand fra gjennomføringen til toppen av mellomrommet
a2: Avstand fra gjennomføringen til bunnen av mellomrommet 
a3: Avstand mellom gjennomføringer

12. Minimumsavstand mellom gjennomføringer

Gjennomføring a1

Minimum avstand mellom flere gjennomføringer

a3a2

50 mm 0 mm

Ikke-brennbare rør med Elastomer isolasjon (tykkelse > 9 mm)

Kabler/kabelbakker, stiger og rør, liggende

Kabler/kabelbakker, stiger og rør, vertikale

Ikke-isolerte ikke-brennbare rør

Andre gjennomføringer

Ikke-brennbare rør med steinullisolasjon

Ikke-isolerte ikke-brennbare rør

Andre gjennomføringer

Ikke-brennbare rør med Elastomer isolasjon (tykkelse > 9 mm)

Ikke-isolerte ikke-brennbare rør

Andre gjennomføringer

Ikke-isolerte ikke-brennbare rør

Andre gjennomføringer

Flammable pipes

Ikke-isolerte ikke-brennbare rør

Andre gjennomføringer

0 mm 0 mm

35 mm 35 mm

35 mm 35 mm

50 mm 50 mm

Kabler, kabelbrett, stiger og 
rør

Ikke-brennbare rør med 
steinullisolasjon

Ikke-brennbare rør med 
elastomer isolasjon

Ikke isolert
ikke-brennbare rør

Brannfarlige rør

Minimumsavstand mellom mellomrom (for både vegger og gulv)

0 mm

60 mm

50 mm

50 mm

0 mm

60 mm

50 mm

50 mm

35 mm

60 mm

50 mm

60 mm

50 mm

60 mm

60 mm

50 mm

100 mm
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Isolerte ikke-brennbare rør

Ikke-isolerte ikke-brennbare rør

Brannfarlige rør

Kabler, kabelbrett og stiger



13. Installasjon på forskjellige overflater
Hvis tykkelsen på konstruksjonen ikke er tykk nok til å installere Multifoam Stone over minimum testede dybde, må den fores på. 
Dette gjelder lette skillevegger, solide vegger og etasjeskiller. Nedenfor er noen få punkter av interesse som gjelder de ulike konstruksjonene.

1. Installasjon i solide vegger og etasjeskiller

A

B

C

D

E

F

G

H

Hvis tykkelsen på den massive veggen eller gulvet ved gjennomføringene er mindre enn den nødvendige minimum 
injeksjonsdybden, kledning (se fig. 3) eller ramme (se fig. 1 og 2) av ubrennbare gipsplater, silikat- eller 
kalsiumsilikatplater (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN 13501-1) skal monteres i tetningene på konstruksjonen. 
Dette gjør at Multifoam Stone kan installeres over den minste nødvendige dybden.
Bruk minimum platetykkelse på minst 2 x 12,5 mm eller 25 mm ved montering av kledning i utsparingen. 
Platene klemmes sammen i spaltene og eventuelle sømmer og sprekker mellom den solide konstruksjonen og kledningen 
kan tettes med for eksempel Multimortar eller Multimastic SP fugemasse. 
Når det gjelder vegger, er feste med skruer ikke nødvendig.
For å feste platerammen (min. 50 mm bred og maks. 25 mm tykk) på vegger og etasjeskille, bruk metallfester som er store/
lange nok og passer til underlaget. For lettbetong brukes sponplateskruer uten plugger. Det må brukes to skruer per side; 
avstanden mellom skruene må ikke overstige 250 mm.
Tett sømmer og sprekker mellom solide vegger og etasjeskiller med for eksempel Multimortar or Multimastic SP fugemasse.
Deler av mellomrom i etasjeskille uten gjennomføringer med en lengde på mer enn 180 mm / 250 mm 
(monteringsdybde: 144 mm) eller 250 mm / 500 mm (installasjonsdybde: 200 mm) skal støttes av en stålstøttekonstruksjon 
(min.40) mm x 2 mm). Påfør med en avstand på maks. 180 mm. Bruk et støtteavstandsstykke med en monteringsdybde på 200 
mm, 250 mm eller 500 mm, se fig. 4 og 5. Glassfiberduk i de horisontale skjøtene kan brukes i stedet for stålstøtte for spalter med 
en monteringsdybde på 144 mm (se fig. 4)
En støttestruktur er ikke nødvendig for mellomrom med gjennomføringer.
For å feste ståldelene skal det benyttes skruer og metallankere eller skrueankere som er store/lange nok og egner seg for 
underlaget. For lettbetonggulv skal det brukes én gjengestang (min. M6) og skiver i kombinasjon med muttere på begge sider 
av etasjeskille for hvert festepunkt.
Ved faste etasjeskiller må Multifoam Stone-systemet beskyttes mot belastninger, spesielt mot å komme inn i 
etasjeskiller, ved å benytte et gitter eller et kabinett.
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2. Montering i lette skillevegger

A

B

C

D

E

F

Hvis tykkelsen på lettvektsskilleveggen ved gjennomføringene er mindre enn minimum nødvendig installasjonsdybde, 
kledning (se fig. 3) eller ramme (se fig. 1 og 2) av ubrennbare gipsplater, silikat- eller kalsiumsilikatplater
(klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN 13501-1) må monteres i tetningene på konstruksjonen. 
Dette gjør at Multifoam Stone kan påføres over minimum installasjonsdybde som kreves.
Avslutt åpninger større enn 320 x 320 mm med en trimmeskjøt av stålprofiler. Veggen må konstrueres i henhold til 
instruksjonene fra den aktuelle produsenten.

Bruk tilstrekkelig store/lange metallfester egnet for overflaten ved festing av platerammen (min. 50 mm bred og maks. 25 
mm tykk) til veggene. Bruk minst to skruer per plate, og avstanden mellom skruene må ikke overstige 250 mm.

Trimmeskjøter påført i spalter på maks. 320 x 320 mm kan klemmes sammen sentralt i spalten. Feste med skruer er ikke 
nødvendig.

Tett sømmer og sprekker mellom den lette skilleveggen og kledningen med for eksempel Multimortar eller Multimastic SP

For lette skillevegger med trestendere, hold en avstand på min. 100 mm mellom gjennomføringene og trestolpene. Fyll 
mellomrommet i henhold til EN 13501-1 med mineralull (klasse A2-s1, d0 eller A1). Tverrsnittet på trestolpene skal være 
minst 50 mm x 75 mm.

Fig. 1
Ramme for robuste etasjeskiller (1- 
eller 2-sidig montert, tykkelse maks. 
50 mm per side)

Fig. 2
Ramme for robuste og lette vegger 
(1- eller 2-sidig montert, tykkelse 
maks. 50 mm per side)

Fig. 3
Ramme for robuste og lette vegger



14. Støtte for gjennomføringer gjennom robuste etasjeskiller ≥ 150 mm 
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Fig. 4: installasjonsdybde 144 mm

Fig. 5: Installasjons dybde 200 mm
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15. Installasjon med Multifoam Wrap
For kabelgjennomføringer som skal overholde EI 120 minutter er det i noen tilfeller nødvendig å montere Multifoam Wrap på begge sider av 
konstruksjonen rundt elektriske kabler og kabelkanaler. Nedenfor er en beskrivelse av installasjonsmetoden..

1. Multifoam Wrappen må kuttes av i tilstrekkelig lengde og den hvite beskyttende filmen må fjernes.
2. Surr ett lag med Multifoam Wrap (150 mm bred) på begge sider av strukturen rundt gjennomføringen(e). Den klebende siden må hvile 

på kablene eller kabelbrettene/stigene. Glassfiberstoffet som fungerer som beskyttelse er på utsiden.
3. Koble begynnelsen og slutten av Multi Foam Wrap med minst to stålklemmer eller ståltråd (Ø 1 mm). Overlappingslengden skal være 

minst 45 mm.
4. Flere strimler kan også plasseres etter hverandre med en overlapping på minst 45 mm. Koble også stussleddene med stålklips eller 

ståltråd.

16. Installasjon med Multifoam 2K

Områder som ikke gjennomføres av kabler, kabelrenner eller rør kan tettes med Multifoam Stone. Installer dem slik at minimum 
tettingstykkelse opprettholdes. Tett andre åpninger, sømmer og sprekker med Multifoam 2K-skum. Nedenfor er en beskrivelse av 
monteringsmetoden.

1. Sørg for at gjennomføringene og spaltene er fri for støv, smuss og fett.
2. Hold hylsen vertikalt med hetten vendt oppover, skru av hetten og monter den medfølgende blandedysen.
3. Plasser hylsen i holderen til fugepistolen.
4. Hold fugepistolen i en vinkel oppover slik at de to komponentene kommer ut av blandemunnstykket samtidig. Kast det 

første ublandede materialet.
5. Fyll eventuelle gjenværende sømmer på toppen av mellomrommet med Multifoam 2K. 

Dette bør gjøres over samme dybde som Multifoam Stone.
6. Påfør Multifoam 2K over en dybde på min. 20 mm rundt gjennomføringene.

15



17. Installasjonsmanual

For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale 
godkjenninger.

Bruk Mulcol Brannbeskyttelsesapp for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk
informasjon på www.mulcol.com Kun for profesjonell bruk

+30 °C
+5 °C MultiSelector
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1 5

2 6
3 7
4

Sørg for at 
servicegjennomføringen og 
åpningen rundt er fri for støv, 
smuss og fett.

Fjern beskyttelsesfilmen fra 
Multifoam Stone og monter 
den i installasjonen med 
limet ned.

 

 

Fyll den gjenværende åpningen 
på toppen med 2 komponent 
brannbeskyttelsesskum 
Multifoam 2K.

Fyll de resterende 
åpningene rundt 
servicegjennomføringene, 
minst 20 mm dype på 
begge sider, med 2 
komponent 
brannbeskyttelsesskum 
Multifoam 2K.

Fyll ut samsvarserklæringen 
og klistre den ved siden av 
den brannsikre forseglingen.

Kutt steinen til passende 
størrelse opp til sidene av 
åpningen og til service 
gjennomføringen. Deretter 
kan du montere den.

Den gjenværende åpningen på 
toppen kan fylles med 
Multifoam Stones ved å kutte 
den til tilpasset størrelse, eller 
den kan fylles med 2 
komponent 
brannbeskyttelsesskum 
Multifoam 2K, se figur 5.

https://www.mulcol.com/selector
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18. Testkonfigurasjon

Introduksjon
Testkonfigurasjonen avgjør brannsikringen av plastrør. Før testing av rørtype, bør den tiltenkte bruken av 
røret tas i betraktning. Hvor skal det brukes i praksis? Standard EN 1366-3:2009 setter kravene i hensyn til 
dette. Enden av røret må være med eller uten lokk, basert på dette. Se test konfigurasjonen i tabell 1 og 2.

I en test, vil forholdene som røret og forseglingssystemet er utsatt for bli avgjort ved å spørre om hvilken 
ende, eller om begge endene av røret har lokk i praksis. Trykk nivået og strømningshastigheten på varme 
gasser vil vil være forskjellig i et rør som er i kontakt med luft i fra utsiden, enn i et rør med lokk. 
Det er viktig å forsikre seg at tettingssystemet er testet under passende betingelser.

Plastrør
Tabell H.1 viser noen få eksempler på typer rør og den tiltenkte bruken, hvor enden av røret er enten med eller uten lokk. Tabellen tar ikke alle 
mulige påføringeri betraktning. Valget om å bruke lokk i enden, eller å la det være åpent er avhengig av flere aspekter: er systemet under press og er 
det med ventilasjon eller uten ventilasjon? Vurder den tiltenkte bruken av røret for å avgjøre om det skal være med eller uten lokk. Hvis nasjonale 
reguleringer har andre krav enn de som står i tabell H1, følg de nasjonale reguleringene.

Tabell H.1 - Plastrør testkonfigurasjon per applikasjon

Det er ingen applikasjon til en plastrørgjennomføring med en testklassifisering av C/U eller C/C, i henhold til tabell H.1 fra EN 1366-3.

Metallrør
Metallrør vil normalt sett bli lukket i ovnen da ingen åpen ende er å forvente dersom det skulle begynne å brenne, dette er pågrunn av at metallet 
smelter vekk. Herved er det antatt at opphengsystemet forblir på sin plass. Hvis rørene er støttet av et ikke-brann motstående opphengsystem 
eller er en søppeltømmingssjakt, er rørene ikke tettet i ovnen,som vist i tabell H.2.

Tabell H.2 - Testkonfigurasjon metallrør ved applikasjon

Dreneringsrør

Kloakk, Ventilert

Kloakk, Uventilert

Gassrør, drikkevannsrør, varmtvannsrør

Rørtype

U/U

U/U

U/C

U/C

Test oppsettRør ende
I ovnen Utenfor ovnen

Uten lokk

Uten lokk

Med lokk

Med lokk

Uten lokk

Uten lokk

Uten lokk

Uten lokk

Støttet av brannhemmendea oppheng

Støttet av et ikke brannhemmende opphengssystem

Sjakt for søppeltømming
aBekreftet gjennom testing eller kalkulasjoner (F. eks Eurocodes)

Rørtype

C/U

U/C

U/C

Test oppsettKonstruksjon
I ovnen Utenfor ovnen

Uten lokk

Med lokk

Med lokk

Med lokk

Uten lokk

Uten lokk

U/U

C/U

U/C

C/C

Tabell 1. Testkonfigurasjon plastrør

U/U

C/U

U/C

C/C

Test oppsett
Rør ende

I ovnen Utenfor ovnen
Tillatt bruk

U/U C/U U/C C/C

Uten lokk

Uten lokk

Med lokk

Med lokk

Uten lokk

Med lokk

Uten lokk

Med lokk

Tabell 2 - Testkonfigurasjon metallrør

U/C *

C/U

C/C

Test oppsett
Rør ende

I ovnen Utenfor ovnen
Tillatt bruk

U/C C/U C/C

Med lokk

Uten lokk

Med lokk

Uten lokk

Med lokk

Med lokk

* U/C testet og derfor er U/U dekt



20.

Produkt

Tilgjengelige dokumenter 

Produktdatablad (PDB) 
Teknisk datablad(TDB) 
Sikkerhetsdatablad (SDS) 
Installasjonsmanual
EC sertifikat
Utslippsrapporter

Godkjenninger
Testet i henhold til EN 1366-3    
Klassifisert i henhold til EN 13501-2    
Sertifisert i henhold til EAD 350454-00-1104 
ETA rapport 17/0831 & 17/0977
Ytelseserklæring (DoP)

Dokumentene over er tilgjengelige gjennom din Mulcol kontaktperson eller via www.mulcol.com

19. Bygningselementegenskaper
Fleksible Vegger
Minimumstykkelsen på veggen må være 100 mm og veggen må bestå av reisverk av stål eller trestolper* med minimum 2 lag med kledning på begge 
sider, med en tykkelse på 12.5 mm. Det kan også brukes sammen med brannstoppende steinullsplater, 2 x 50 mm Multimastic FB1, maksimum 
tetningsstørrelse: ubegrenset bredde x 1200 mm høyde (uavbrutt skillevegg nødvendig, med en senteravstand på opp til 2400mm)

Robuste Vegger
Minimumstykkelsen på veggen er 100mm og veggen må bestå av betong, lettbetong eller murverk, med en minimumstetthet på 650 kg/m3. Kan 
også brukes sammen med brannstoppende steinull, 2 x 50 mm Multimastic FB1, maksimal tetningsstørrelse: ubegrenset bredde x 1200 mm høyde.

Robuste etasjeskiller
Minimumstykkelsen på etasjeskille er 150mm og gulvet må bestå av betong eller lettbetong med en minimums tetthet på 650 kg/m3. 
Kan også brukes sammen med brannstoppende steinullsplater 2 x 50 mm Multimastic FB1, maksimal tetningsstørrelse: 2400 x 1200 (b x h ).

*Det må være en minimums distanse på 100mm fra hver del av den aktuelle gjennomføringen til treverk og mellom den aktuelle gjennomføringen og veggen må det tettes.. 

Mellomrommet inne i veggen må ha minimum 100 mm klasse A1 eller A2 isolasjon(i henhold til EN 13501-1).

Støttestrukturen må være klassifisert i henhold til EN 13501-2 til den spesifiserte brannmotstand.

For å få hjelp med å finne riktig brann-hemmende løsning for
gjennomføringer, se i vår Multiselector på Mulcol.com eller last ned Mulcol 
Multi Fire Protection App i App Store (iOS) eller Google Play Store (Android)

MultiSelector

Mulcol International har komponert den tekniske dataen på med nøye gjennomføring, og forbeholder seg retten til å endre produkt egenskaper uten forhånds notifikasjon. Brukeren

av denne dataen forblir ansvarlig til enhver tid for korrekt bruk deretter. Dersom det skulle være tvil eller mangel på klarhet, anbefaler vi å konsultere med Mulcol International for å

bekrefte at denne dataen overholder med den pålagte applikasjonen.

Virtual
Reality

Augmented 
Reality MultiSelector

https://www.mulcol.com/selector
https://www.mulcol.com/selector
https://itunes.apple.com/nl/developer/mulcol-international-b-v/
https://itunes.apple.com/nl/developer/mulcol-international-b-v/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mulcol+International+B.V.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mulcol+International+B.V.
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