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Brannhemmende fugemasse
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Brannhemmende fugemasse
Multimastic SP er en akryl-basert brannhemmende fugemasse for forsegling av åpninger rundt kabelbrett, rør og kabelgjennomføringer samt til å lime 
Multimastic FB1/FB2 brannplater sammen. Multimastic SP ekspanderer når den blir utsatt for varme og skaper en brann og røyksikker 
forsegling til nærliggende rom.

Multimastic SP former deler av Mulcol® Multimastic C-system. Multimastic SP kan også brukes i kombinasjon sammen med Multimastic C 
brannhemmende maling.

Brannmotstand
≤ 240 minutter

Akustisk Isolering 
Rw 62 dB

Overmalbar 
etter 24 timer

Holdbarhet
30 år

Bruksområder
Robuste vegger og gulv
Fleksible vegger
Brannplater

Metallrør med diameter på opp til 324 mm med isolasjon 
Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter  
Aluminiums komposittrør med og uten isolering 
Plastrør, åpne forseglinger, tettinger og skjøter

Patron

Pakning

Innhold

310 ml

6 kilo

Boks

12 stk.

-

Pall

128 kasser

80 spann

Pall

1536 stk.

480 kilo

Artikkel Nummer

203012310

203001006

Fordeler
Brannmotsand ≤ 240 minutter
CE-sertifisert
Veldig høy akustisk isolering
Miljø- og brukervennlig
Rask og enkel påføring
Passende for de fleste overflater, inkludert betong, mur, stål, 
plaster,glass, plastikk og de fleste overflater som ikke er porøse. 
Trengs ingen primer for bruk på de aller fleste overflater

Tørker fort og er overmalbar
Holder seg elastisk under bevegelse på opp til 12.5%  (ISO 11600) 
Brukes i kombinasjon med Multimastic C for tetteskjøt 
Holdbarhet på 18 måneder etter produksjonsdato   
Bestandighet på 30 år

Spann

biokj
Understreking

biokj
Understreking

biokj
Gjennomstreking



1)Tillatelige miljø forhold
Skjøte tetningsmiddel til bruk i indre forhold med fuktighets nivå på < 85% RH uten temperaturer under 0°C uten å bli eksponert for regn 
og/eller UV ( (TR 024:2009, type Z2).

2)Overmalbar
Mulcol® Multimastic SP kan males med de fleste emulsjon eller alkyd (glans) malinger.

2. Akustiske egenskaper
Multimastic SP har blitt testet på BM Trada (UKAS akkreditert); i henhold til EN ISO 10140-2:  2010. Samme eller høyere lyd isolasjon 
kan oppnås med en dypere eller dobbel-sidig tetning, eller ved  å benytte støttemateriale (backing).  
Lydisolasjonsverdien gjelder kun tetningsmiddelet og ikke andre elementer i bygningstrukturen.

RW 62 dBMed ensidig tetning 12 mm dyp, uten støtte:    
Med tosidig tetning 12 mm dyp, uten støtte: RW > 62 dB

1. Teknisk Data

EAN-kode patron 310 ml

EAN-kode spann 6 kg

Tilstand

Farge

Fargekode

Holdbarhet

Frakt og lagringstemperatur 
Påføringstemperatur

Temperaturmotstand

Film Formasjon

Ikke klebende

Fullstendig herdet

Fleksibilitet

Spesifikk vekt

Termisk ledningsevne

Flammepunkt

Brukskategori 1)

Overmalbar 2)

Innstallasjon fra en side mulig
Fungerer som røyksikker løsning 
på gjennomføringer

Akustiske områder

Brannklasse

LEED VOC 

Godkjenninger

Kompabilitet

Funksjonsbevaring

8719324470087

8719324470445

Klar til bruk, på akrylisk base

Hvit

RAL 9002 / NCS S1002-Y

18 måneder i uåpnet innpakning på temperaturer mellom +5 °C and +30 °C

+5 °C til +30 °C

+5 °C til +30 °C

-20 °C til +70 °C

Etter max. 25 minutter

Etter max. 75 minutter

3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur

± 12,5% (I henhold til ISO 11600)

1,56 - 1,60 g/cm³

0,845 W/mK (+/- 3%) at 20 mm tykkelse
Ingen

Type Z2 i henhold til ETAG 026-2

Ja

Ja

Ja (Sa – S200)

RW 62 dB (på 12 mm dybde, ensidig installasjon)

D-s1, d1 I henhold til EN 13501-1

42 - 62 g/l

ETA 16/0985 & ETA 16/0565

Passende til bruk med de fleste materialer, men burde ikke brukes i direkte kontakt med 
bituminøse materialer

30 år

3

biokj
Understreking



3. 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 brannmotsand, eller bruk 
informasjon på www.mulcol.com Kun for profesjonell bruk

+30 °C
+5 °C MultiSelector

1 4

2 5

Sørg for at gjennomføringen
og åpningen rundt er fri for 
støv, smuss og fett. Fukt
strukturen om nødvendig 

Om backing skal benyttes,
klipp den litt bredere enn 
åpningen og sørg for at det 
legges i riktig dybde. 

Glatt skjøten med en fuktig 
sparkelkniv 

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

3Påfør godt med 
Multimastic SP i åpningen 
for å forhindre luftbobler

4

https://www.mulcol.com/selector


4. Forbrukstabell per patron på 310 ml

Skjøt bredde

Skjøt dybde 12.5 mm 

Skjøt dybde 15 mm 

Skjøt dybde 25 mm

10 mm

2.45 m¹

2.05 m¹

1.20 m¹

15 mm

1.65 m¹

1.35 m¹

0.80 m¹

20 mm

1.20 m¹

1.00 m¹

0.60 m¹

25 mm

1.00 m¹

0.80 m¹

0.50 m¹

30 mm

0.80 m¹

0.65 m¹

0.40 m¹

40 mm

0.60 m¹

0.50 m¹

0.30 m¹

50 mm

0.50 m¹

0.40 m¹

0.25 m¹

60 mm

0.40 m¹

0.30 m¹

0.20 m¹

80 mm

0.30 m¹

0.25 m¹

0.15 m¹

100 mm

0.25 m¹

0.20 m¹

0.10 m¹
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5. Rør Isolasjon (Konfigurering)
Isolasjon har flere funksjoner og kan derfor plasseres rundt rør på forskjellige vis. Dette må tas i betraktning når man påfører 
brannhemmende sikring på disse rørene.

Mulige konfigurasjoner vises under: 

Kontinuerlig isolasjon

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

Lokal isolasjon

6. Tillatte Isolasjons Materialer
Multimastic SP brannhemmende fugemasse og (i tilfeller med varme) skummende fugemasse har gjennomgått omfattende testing med 
forskjellige isolasjonsmaterialer; tabellen under viser de godkjente isolasjonsmaterialene. For prinsipielle detaljer se vår Multiselector eller 
våre test rapporter: ETA 16/0560 og ETA 16/0985.

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

Rørtype Tillatt (1)

Rockwool 810

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

Isolasjons-type

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

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

Kobberrør 
(Rustfrie) Stålrør 
Støpejernrør

PVC rør
Fiber komposittrør 
Multilagsrør
(Rustfri) stålrør  
Kobberrør 
Støpejernrør

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

biokj
Understreking



7.Ytelse
Uisolerte plastrør gjennom fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskiller  

Isolerte metallrør gjennom fleksible vegger, robuste vegger, og etasjeskiller 
Steinull isolasjon, Brannklasse A2L-s1, d0 i henhold til EN 13501-1 Tykkelse:  ≤ 20 mm EN 1366-3

≤ 10 x 25
≤ 40 x 14,2

≤ 165 x 14,2
Ja CS

≤ EI 180-C/U

≤ EI 60-C/U

Isolerte metallrør gjennom robuste etasjeskiller 
Elastomerisk isolasjon, Brannklasse BL-s3, d0 eller B-s3, d0, i henhold til EN 13501-1 
Tykkelse: 13 til 19 mm EN 1366-3

Støpejern og 
(rustfritt) stålrør

E:      
I:       

FW-100: 
RW-100: 
RF-150:        

Ø [mm]
Ø x S [mm] 

Konfig. / L [mm]    Konfigurering  / isolerings lengde

PVC-U / PVC-C

Plastrør Størrelse
Ø x s [mm]

Støtte 
påkrevd

Klassifisering
minutterFW-100 RW-100 RF-150

≤ 32 x 1,7

≤ 40 x 3,4 

≥ 10 x 12,5

Nei

Ja

Nei

Nei

≤ EI 90-U/C

≤ EI 240-U/C

≤ 32 x 2,0 
≥ 10 x 25 

≤ EI 90-U/C

Påføringsdybde
[bxd / mm]

PP
≤ 40 x 3,0 

≤ 75 x 3,0

≤ 40 x 4,0 

≤ EI 120-U/C

≤ EI 180-U/C

≤ EI 240-U/C

≥ 20 x 25 

PE / PE-HD / ABS / 
SAN+PVC

Isolasjons
konfig. / L [mm]

n.a

≥ 10 x 25 

Metallrør Størrelse 
Ø x s [mm]

Støtte  
påkrevd

Klassifisering
minutter

Konstruksjon 
RF-150

Påføringsdybde
[bxd / mm]

≤ 54 x 14,2

≤ 324 x 14,2
≤ EI 90-C/U

≤ EI 240-C/U

≤ EI 120-C/U

≤ EI 180-C/U

LI - 500 or CI

LI-1000 or CI

CS
≥ 10 x 12,5 

≥ 10 x 15 

≥ 10 x 12,5 

≥ 10 x 15 
Kobberrør

Støpejern og (rustfri) 
stålrør

Isolasjon
Konfig / L [mm]

n.a.

Metallrør Størrelse
Ø x s [mm]

Støtte 
påkrevd

Klassifisering
minutter

Konstruksjon 
FW-100 RW-100    RF-150

Påføringsdybde
[bxd / mm]

Isolasjons
konfig. / L [mm]
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Konstruksjon

Integritet
Termisk isolasjon

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

Diameter x vegg tykkelse på gjennomføringen   
Diameter x vegg tykkelse på gjennomføringen

EN 1366-3

FW-100     RW-100

biokj
Understreking

biokj
Understreking

biokj
Understreking



≤ 10 x 25

≤ 7 x 15

≤ 10 x 25

≤ 7 x 15

Ja

≤ EI 60

≤ EI 90

≤ EI 120

≤ EI 60

Elektriske kabler

Elektriske kabler gjennom fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskille EN 1366-3

Kabelbunter

≤ 80

≤ 50

≤ 100

≤ 80

n.a.

Elektriske kabler Størrelse 
Ø [mm]

Støtte 
påkrevd

Klassifisering
minutter

 Konstruksjon 
FW-100 RW-100 RF-150

Påføringsdybde
[bxd / mm]

Isolasjons
konfig. / L [mm]

≤ 12,5

≤ 15

≤ 25

J a
≤ EI 120

≤ EI 60

≤ EI 120

Blank tetting i fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskille EN 1366-3

≤ 300 x 300 
or

≤ 100 x 1000
n.a.Ikke aktuelt

Gjennomføring Mellomrom 
størrelse [mm]

Støtte 
Påkrevd

Klassifisering
minutter

Konstruksjon
 RF-150

Påføringsdybde
[bxd / mm]

Isolasjon
konfig. / L [mm]
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E:        Integritet
I:       

FW-100: 
RW-100: 
RF-150:        

Ø [mm]
Ø x S [mm] 

Termisk isolasjon

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

  Diameter x vegg tykkelse på gjennomføringen   

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

Konfig / L [mm]     Konfigurasjon / isolasjons lengde 

8. Faktiske testede løsninger
Alle de siste testede løsningene med Multimastic SP kan finnes i vår Multiselector. Scan QR koden eller trykk på Multiselector ikonet for å 
komme direkte til de testede løsningene for ditt prosjekt.

FW-100 RW-100

Diameter x vegg tykkelse på gjennomføringen

https://www.mulcol.com/selector
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://itunes.apple.com/nl/developer/mulcol-international-b-v/
biokj
Understreking

biokj
Understreking
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9. Rørstøtte ved gjennomføringer
Servicegjennomføringer ≤ 350 mm fra brannskilleveggen. Ved gulv, må opphenget kun etableres over 
etasjeskille, med en distanse fra gulvet på   ≤ 350 mm.

10. Tettinger gjennom fleksible vegger, robuste vegger og etasjeskille
Sømmene rundt rørgjennomføringene (enten med eller uten isolasjon) kan fullføres med Multimastic SP fugemasse for å forhindre passasje av 
røyk og varme gasser inn til nærliggende brannseksjoner. Avhenger av type gjennomføring, om det er, eller ikke er benyttet en steinull backing 
eller en Multitherm Backing. For mer informasjon se ETA rapport 16/0985
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11. Testkonfigurasjon

Introduksjon
Testkonfigurasjonen avgjør brannsikringen av plastrør. Før testing av rørtype, bør den tiltenkte bruken av 
røret tas i betraktning. Hvor skal den 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 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 tetningssystemet 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 påføringer i 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 plastrør gjennomføring med en test klassifisering 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 opphengssystemet forblir på sin plass. Hvis rørene er støttet av et ikke-brann motstående opphengs system 
eller er søppeltømmings sjakt, er rørene ikke tettet i ovnen, som vist i tabell H.2.

Tabell H.2 - Test Konfigurasjon Metallrør Ved Applikasjon

Dreneringsrør

Kloakk, Ventilert

Kloakk, Uventilert

Gassrør, drikkevannsrør, varmtvannsrør

Typer rør

U/U

U/U

U/C

U/C

Test oppsett Pipe end
Inni ovnen På utsiden av 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 opphengsystem 

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

Type rør

C/U

U/C

U/C

Test oppsett Konstruksjon
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. Test konfigurasjon 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

U-lokk

U-lokk

M-lokk

M-lokk

U-lokk

M-lokk

U-lokk

M-lokk

Tabell 2  - Test konfigurasjon metallrør

U/C *

C/U

C/C

Test oppsett
Rør ende

I ovnen Utenfor ovnen
Tillatt bruk

U/C C/U C/C

M-lokk

U-lokk

U-lokk

U-lokk

M-lokk

M-lokk

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



Virtual
Reality

Augmented 
Reality MultiSelector

Tekniske Dokumenter 
Produktdatablad (PDS) 
Teknisk datablad (TDB) 
Sikkerhetsdatablad (SDB) 
Innstalasjonsmanual 
EC sertifikat
Utslippsrapport 
Akustisk rapport

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 16/0565 og ETA 16/0985    
    Deklarering av ytelse (DoP)

Dokumentene over er tilgjengelig gjennom din Biokjemi Norge eller Mulcol kontaktperson, via www.mulcol.com eller www.biokjemi.no

12. 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 minimums tetthet på 650 kg/m³. Kan 
også brukes sammen med brannstoppende steinullsplater, 2 x 50 mm Multimastic FB1, maksimal tetningsstørrelse: ubegrenset bredde x 1200 mm 
høyde.

Robuste gulv
Minimumstykkelsen på gulv 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

13. Tilgjengelige Dokumenter

For å få hjelp med å finne riktig brann-hemmende løsning for 
gjennomføringer, se i vår Multiselctor på Mulcol.com eller last ned Mulcol 
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.

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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