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Multimortar
Brannstopp mørtel

Brannstopp mørtel 
Multimortar er et tørrhvitt pulver som består av ikke-organiske forbindelser og perlit. Når disse blandes med vann, danner 
forbindelsene en sterkt termisk og isolerende brannsikker masse.. Ved brann hindrer denne mørtelen brann og røyk fra å spre seg 
gjennom brannvegger og gulv. Etter å ha forseglet åpninger med Multimortar, vil gulvet beholde sine akustiske egenskaper.

Multimortar er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimortar kan brukes i kombinasjon med Multicollar Slim, Multiwrap og 
Multimastic FB Brannplate.

Fordeler 

    Brannmotstand ≤ 240 minutter
    CE-sertifisert
    Veldig høy akustisk isolasjon
    Enkel installasjon
    Jevn finish
    Høy grad av mekanisk motstand
    Egnet for de fleste overflater
    Åpningsstørrelse gulv og vegger: 2400 x 1200 mm
    Herdet etter 1 time

Bruksområder 

    Solide etasjeskiller og vegger
    Fleksible vegger

    Metallrør opp til Ø 324 mm med isolasjon
    Kabelbrett, kabelstiger, elekriske kabler og kabelbunter 
   Plastrør opp til Ø 40 mm uten brannmansjett
    Blanke tetninger
    Finishing rundt ventilasjon og spjeldventiler

Forpakning

Innhold Palle Palle Artikkelnummer

Sekk 20 liter 63 sekker 1260 liter 209001020

Brannmotstand
≤ 240 minutter

Akustisk isolasjon 
Rw 64 dB

Holdbarhet
30 år

Kan males
Etter 4 timer



EAN-Kode 8719324470223

Betingelser Pulver klar til å blandes med vann

Farge Natur

Holdbarhet 12 måneder eller lengre om den er lagret i en uåpnet forpakning på et tørt sted over +5°C

Transport lagring temperatur +5 °C til +30 °C (oppbevares tørt og støvfritt i originalemballasjen)

Påføringstemperatur 0 °C til +40 °C

Temperaturmotstand -20 °C til +70 °C

Tørketid Under en time, avhengig av det lokale klimaet

Fullstendig herdet Inntil 30 dager avhengig av tykkelse og temperatur

Fleksibilitet Ingen

Tørr tetthet Ca. 900 kg/m³ når den er fullstendig herdet

Termisk ledningsevne 0.051 W/mK

Flammepunkt Ingen

Brukskategori 1) Type Z2 i henhold til EAD 350454-00-1104 & EAD 350454-00-1106

Overmalbar2) Ja

Brannklasse A1 i henhold til EN 13501-1

LEED VOC 10 g/l

Godkjenninger ETA 21/0112

Kompabilitet
Egnet for bruk med de fleste materialer, men bør ikke brukes i direkte kontakt med 
metaller

Begrensninger
Må ikke brukes i permanente fuktige områder eller i deler som regelmessig beveger seg. 
Metaller som kommer i kontakt med Multimortar må være motstandsdyktig mot  
korrosjon.

 Oppbevaring av funksjoner 30 år

Produktforbruk ved
 blandingsforhold 2:1

Ca. 3,42 poser per m² (med en dybde på 50 mm) Ca. 
6,86 poser per m² (med dybde dybde  100 

Pose kapasitet 20 liter 14.8 kg

1) Tillatte miljøforhold
Rørtetning til bruk under forhold med ≥ 85% RH, beskyttet mot temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn og/eller UV (TR
024:2009, type Z2).

2) Påvirkning av etterbehandling materialer og kjemikalier
Følgende maling og for det hele korte påvirkninger fra kjemikallier vil ikke endre brannbeskyttelsen:

Dispersjonsmaling, alkydmaling, polyuretanakrylmaling, epoksyharpiksmaling (tidligere behandling med   
grunning er ikke 

Malinger: 

Løsemiddel / olje: Butyl acetate, butanol
Gassformige kjemikalier : Kort lagring med konsentrert ammoniumhydroksidoppløsning  

1. Teknisk data

biokj
Utheving



2. Akustisk egenskaper
Multimortar har blitt testet ved BM Trada (UKAS akkreditert); i henhold til EN ISO 10140-2: 2010. Den samme eller høyere lydisolasjonen 
kan oppnås ved bruke Multimortar med mer dybde. Lydisolasjonsverdiens gjelder bare tetningsmassen og ikke for andre elementer i 
bygningsstrukturen.

 Ensidig påføring over dybde på minst 50 mm som lineær tetning:  Rw 64 dB
 Dobbeltsidig påføring over dybde på minst 25 mm som lineær tetning:      Rw 64 dB
 Enkeltsidig montering over dybde på minst 50 mm som utsparingstetning:  Rw 48 dB
 Dobbeltsidig påføring over en dybde på minst 25 mm som en Rw 48 dB

3. Generell produktbeskrivelse
Multimortar er et tørt hvitt pulver som består av uorganiske stoffer og perlit. Etter herding av mørtelet vil den ha en off-white farge, som kan 
males over. Multimortar er lett å slipe og kan også bores i. Når de blandes med vann, danner Multimortar-forbindelsene en svært termisk, 
isolerende og brannhemmende sammensetning for å forhindre spredning av brann, brannfarlige gasser og røyk. Dette gjelder bruk i 
kombinasjon med etasjeskiller, vegger og forseglinger av åpninger rundt gjennomføringer. Multimortar gjenoppretter de akustiske verdiene til 
separasjonsstrukturer. Mørtelet ekspanderer med ca. 1% på grunn av sin hydrauliske virkning under herdingsprosessen. Dette vil resultere i en 
tett forsegling rundt gjennomføringer og omkringliggende fordypninger.

4. Hulldimensjoner i etasjeskiller og vegger
I henhold til EN 1366-3 resulterer testen i etasjeskiller med en 
minimum åpningsbredde på 1 m opp til en hvilken som helst lengde, 
så lenge forholdet mellom lengden på omkretsen og området som 
skal forsegles ikke er mindre enn testprøven.

Følgende åpningsdimensjoner er derfor tillatt der 
2400 x 1200 mm er beskrevet i denne TDS og i 
installasjonsinstruksjonene.

Hulldimensjoner, i etasjeskiller eller mellom etasjeskiller og vegger

Max. Bredde [mm] Max. lengde [mm]

≤ 1200 ≤ 2400

≤ 1100 ≤ 2900

≤ 1000 ≤ 4000

≤ 900 ≤ 7000

≤ 800 ∞ (ubegrenset)

Åpningsdimensjoner, i lette solide partisjoner

Max. Bredde [mm] Max. lengde  [mm]

≤ 2400 ≤ 1200



5. Bæreevne  (gulv)
Multimortar for etasjeskille har ble utsatt for 
punktbelastninger- og slagtester, i henhold til
EAD 350454-00-1104, EAD 350454-00-1106 og EOTA 
TR001 klausul 2

Testene ble utført med minimum dybde på 100 mm.

Multimortar skal blandes med en elektrisk mikser med en visp med en diameter på 100 mm i 90 sekunder ved 750 rpm. Vær oppmerksom på 
at jo høyere turtall og jo mer luft som genereres i blandingsprosessen, jo raskere vil mørtelen tørke. Multimortar er designet som et raskt 
herdingssystem for profesjonelle installatører der raske installasjonstider er svært viktige.

Testramme: 1500 x 1000 Mm Resultater

Påvirkning av myk masse, brukervennlighet 500 Nm

Påvirkning av myk masse, brukssikkerhet 700 Nm

Påvirkning av hard masse, brukervennlighet 6 Nm

Påvirkning av hard masse, brukssikkerhet 10 Nm

Konsentrert punktbelastning i henhold til:
 EAD 350454-00-1104
 EAD 350454-00-1106
 EOTA TR001 klausul 2

15 kN

Bruk Temperatur Herdingstid

Som et fyllingsmateriale

Blandingsforhold mellom pulver og vann:

3.5 - 1 (etter vekt)

0 °C 19 minutter

10 °C 18 minutter

20 °C 17 minutter

30 °C 16 minutter

40 °C 15 minutter

Som støpemiddel

Forholdet mellom pulver og vannblanding: 

2 - 1 (etter vekt)

0 °C 40 minutter

10 °C 35 minutter

20 °C 30 minutter

30 °C 25 minutter

40 °C 20 minutter

I henhold til belastningsgrensene i tabellen nedenfor er det ikke nødvendig med forsterkning, men det anbefales sterkt at kantene på 
fordypningen er støvfrie, at løse partikler børstes bort og at forurensning vaskes bort med rent vann. Før støping må kantene fuktes godt på 
forhånd, noe som vil forbedre vedheft.

Multimortar skal ikke blandes inn med behandlet overflatebetong. Mørtelen må blandes til en tykk væskemasse med et blandingsforhold på ca. 
2 deler pulver til 1 del vann. Maksimal bæreevne oppnås 28 dager etter støping.

6. Herdetider



Kabelbrett og stiger Størrelse
 [m / mm]

Multimortar 
[d / mm]

Backing 
kreves 1) Avstand

Konstruksjon Klassifisering
henvisningRF-150

Utstyrt med elektriske kabler
≤ Ø 80 mm, elektriske kabler
≤ Ø 21 mm, maks buntet opp til Ø 100 
mm, elektriske kabler
≤ Ø 17 mm uten kappe og PVC-rør ≤ Ø 
16 mm

≤ 500 ≥ 100 No fig. 7 og 8 El 60

Utstyrt med elektriske kabler ≤ Ø 21 
Mm maks buntet opp til Ø 100 mm og 
elektriske kabler ≤ Ø 24 mm uten 
kapping

≤ 500 ≥ 150 No fig. 3 og 4 El 120

Kabelbrett og stiger Størrelse
 [m / mm]

Multimortar
[d / mm]

Backing 
kreves1) Avstand

Konstruksjon Klassifisering
henvisningRF-150 RW-100 RF-150

Utstyrt med elektriske kabler ≤ Ø 80 mm, 
elektriske kabler
≤ Ø 21 mm, maks buntet opp til Ø 100 mm, 
elektriske kabler og PVC-rør ≤ Ø 16 Mm

≤ 500 ≥ 2 x 25 Ja fig. 5 og 6 ≤ El 60

Utstyrt med elektriske kabler ≤ Ø 21 Mm 
maks buntet opp til Ø 100 mm, elektriske 
kabler ≤ Ø 17 mm og PVC-rør ≤ Ø 16 mm ≤ 500 ≥ 1 x 25 Ja fig. 3 og 4 ≤ El 60

Metallrør Størrelse
Ø [mm]

Multimortar
[d / mm]

Backing 
kreves1) Avstand

Konstruksjon Klassifisering
henvisningFW-100 RW-100

Kobber rør

16 2 x 25 Ja fig. 5 og 6

El 45-C/U

(Rustfritt)  stål rør El 60-C/U

Støpejern rør El 60-C/U

Metallrør Størrelse
Ø [mm]

Multimortar
[d / mm] Antall vinder Avstand

Konstruksjon Klassifisering
henvisningFW-100 RW-100 RF-150

(Rustfritt)  stål rør

≤ 165 x 1.0 - 14.2

100

2 x 2 fig. 3 og 4 ≤ El 60-C/U

≤ 165 x 14.2 1 x 1
fig. 5 og 6 ≤ El 120-C/U

≤ 165 x 14.2 1 x 2

7. Ytelse
Kabelbrett og stiger ≤ 500 mm gjennom solide etasjeskiller

 Kabelbrett og stiger ≤ 500 Mm gjennom fleksible vegger, solide vegger og etasjeskiller

EN 1366-3

EN 1366-3

EN 1366-3

EN 1366-3

1) steinull backing 150 kg/m3

Uisolerte metallrørgjennomføringer gjennom fleksible og solide vegger

1) steinull backing 150 kg/m3

Isolerte metallrørgjennomføringer gjennom fleksible vegger, solide vegger og etasjeskiller 
i.k.m. Multiwrap, Branninnpakning
Elastomerisk isolasjon, Brannklasse BL-s3, d0 av B-s3, d0, i samsvar med EN 13501-1 
Tykkelse: ≥ 13 mm

E:  Integritet
I:  Termisk isolasjon

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

Fleksibel vegg, 100 mm 
Solid vegg, 100 mm 
Solid etasjeskille, 150 mm

Ø  x S [mm]: 
[d / mm]:
[w / mm]: 
config. / L [mm]: 

Diameter x veggtykkelse på gjennomføringen 
Dybde / mm
Bredde  / mm
Konfigurasjon / isolasjon lengde



 Plastrør Størrelse
Ø x s [mm]

Multimortar
[d / mm]

Backing
kreves1) Avstand

Konstruksjon Klassifisering
henvisningFW-100 RW-100

PVC-U / PVC-C
≤ 32 x 1.6 - 2.4 ≥ 2 x 25

Ja fig. 1 og 2
≤ El 120-U/C

≤ 40 x 1.6 - 3.0 ≥ 1 x 50 ≤ El 120-C/U

PP ≤ 32 x 1.9 - 4.4 ≥ 2 x 25 Ja fig. 1 og 2 ≤ El 120-U/C

PE / PE-HD / ABS / SAN + PVC ≤ 32 x 1.9 - 4.4 ≥ 2 x 25 Ja fig. 1 og 2 ≤ El 120-U/C

Uisolerte plastrørgjennomføringer gjennom fleksible vegger, solide vegger og etasjeskiller EN 1366-3

Plastrør Størrelse
Ø x s [mm]

Multimortar
[d / mm]

 Antall 
vinder Avstand

Konstruksjon Klassifisering
henvisningFW-100 RW-100

PVC-U / PVC-C

≤ 160 x 3.2 - 9.5

≥ 2 x 25

2 x 4

fig. 1 og 2

≤ El 60-U/C

≤ 125 x 3.7 - 7.4 2 x 3 ≤ El 120-U/C

≤ 110 x 2.7 - 6.6 2 x 2 ≤ El 90-U/C

≤ 40 x 3.0 - 4.3 2 x 1 ≤ El 60-U/C

PP

≤ 160 x 21.9

≥ 2 x 25

2 x 4

fig. 1 og 2

≤ El 60-U/C

≤ 125 x 17.1 2 x 3 ≤ El 90-U/C

≤ 110 x 6.6 2 x 2 ≤ El 60 -U/C

≤ 40 x 3.0 1 x 2 ≤ El 120-U/C

PE / PE-HD / ABS / SAN + PVC

≤ 160 x 12.0

≥ 2 x 25

2 x 4

fig. 1 og 2

≤ El 90-U/C

≤ 125 x 12.0 2 x 3 ≤ El 120-U/C

≤ 110 x 4.2 x 10.0 2 x 2 ≤ El 60-U/C

≤ 40 x 3.2 x 3.7 2 x 1 ≤ El 120-U/C

1) steinull backing 150 kg/m3

Uisolerte plastrørgjennomføringer gjennom fleksible vegger, solide vegger og etasjeskiller 
I.k.m. Multiwrap, rørstruper EN 1366-3

Ø x S [mm]: Diameter x veggtykkelse på gjennomføringen 
[d / mm]: Dybde / mm
[w / mm]: Bredde  / mm
config. / L [mm]: Konfigurasjon / isolasjon lengde

E:  Integritet
I:  Termisk isolasjon

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

Fleksibel vegg, 100 mm 
Solid vegg, 100 mm 
Solid etasjeskille, 150 mm

8. Faktisk testet løsninger
Alle de nyeste testede løsningene med Multimortar finner du i vår Multiselector. Skann QR-koden eller trykk på 
'ultiselector-knappen for å komme direkte til den testede løsningen for prosjektet ditt. 

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

MultiSelector



Figur 3
A1:  Avstand mellom i gang og side av stokken ≥ 30 mm A2: 
Mellomrom ≥ 0 mm

9. Avstand

Figur 1
A1:  Avstand mellom gjennomføring og toppen av forseglingen ≥ 30 mm 
A2: Avstand mellom gjennomføring og side av tetningen ≥ 30 mm 
A3: Mellomrom ≥ 30 mm 

Figur 2
A1:  Avstand mellom gjennomføring og toppen av forseglingen ≥ 30 mm 
A2: Avstand mellom gjennomføring og side av tetningen ≥ 30 mm 
A3: Mellomrom ≥ 30 mm

Figur 4
A1:  Avstand mellom i gang og side av stokken ≥ 30 mm A2: 
Mellomrom ≥ 0 mm



Figur 7
A1:  Avstand mellom gjennomføring og side av forseglingen ≥ 0 mm 
A2: Mellomrom ≥ 100 mm

Figur 5
A1: Avstand mellom gjennomføring og side av forseglingen ≥ 25mm 
A2: Mellomrom ≥ 100 mm

Figur 6
A1:  Avstand mellom gjennomføring og side av forseglingen ≥ 25mm 
A2: Mellomrom ≥ 100 mm

Figur 8
A1:  Avstand mellom gjennomføring og side av forseglingen ≥ 0 mm 
A2: Mellomrom ≥ 100 mm



10. Rørisolasjon (konfigurasjon)
Isolasjoner har forskjellige funksjoner og kan derfor plasseres rundt rør på forskjellige måter. Dette må tas i betraktning ved påføring av 
brannstoppende tetninger på disse rørene.

Mulige konfigurasjoner vises nedenfor:

11. Tillatte isolasjonsmaterialer
Multimortar, brannstopp mørtel har blitt grundig testet med ulike isolasjonsmaterialer; tabellen nedenfor viser tillatte 
isolasjonsmaterialer. For prinsipielle detaljer, se Multiselector og vår testrapport:  ETA 21/0112.

Kontinuerlig isolasjon Lokal isolasjon

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

Isolasjon-type Rørtyper Tillatt1)

Isolasjon av steinull 
Brannklasse A1,
i henhold til  EN 13501-1

 (Rustfritt)  stål rør  
 Støpejern rør

 Rockwool 810
 Knauf HPS 035 AluR
 Paroc PAROC Hvac Pipe

Elastomeric insulation
Brannklasse BL-s3, d0 eller B-s3, d0, i henhold til   
EN 13501-1

 Flerlags rør 
 Kobberrør (rustfritt) 
 Stålrør
 Støpejernsrør

 AF/Armaflex
 SH/Armaflex
 Kaiflex ST
 Kaiflex KK plus s2
 K-Flex EC 
 K-Flex EC AD
 K-Flex EC
 K-Flex ST
 K-Flex ST/SK
 K-Flex ST Frigo
 K-Flex SRC
 K-Flex SRC Eco

1) Isolasjonsmaterialer må ha minst samme brannklasse som testet i henhold til EN 13501-1.

12. Gjennomføringer for rørstøtte
Servicegjennomføringer må holdes på plass ≤ 350 mm fra brann skilleveggen. Når det gjelder etasjeskille, må festet kun påføres

oversiden av gulvet med en distanse på ≤ 350 mm.



1
2
3

4
5

13. Installasjonsmanual

Sørg for at 
servicegjennomføringen
og feltet rundt er fri
for støv, smuss og fett. Fukt
med vann for bedre heft.

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

Hell rent vann i egnet
blandebeholder. Ta i 
tilstrekkelig Multimortar for å få 
riktig konsistent. Se pakken for
riktig blandingsforhold.

Bland Multimortar i 1-2 
minutter på 750 o/min. ( jo 
høyere blandingshastighet 
jo raskere herder den.

Når ønsket konsistens er
oppnådd, påfør Multimortar
med sparkel eller pumpe, og
sørg for at den renner inn i
alle hjørner og rundt
servicegjennomføringen.
Dytt mørtelen godt inn i
hullet for å eliminere
eventuelle luftbobler.

Multimortar er testet i mange bruksområder, blant annet i kombinasjon med Multimastic FB Brannplater, Multiwrap, Multicollar Slim og
Multisealant GR. For mer informasjon om løsninger, se www.mulcol.com

Vær oppmerksom på følgende:
Dersom mørtelen skal ha bæreevne, se instruksjonene i det tekniske databladet. Ubehandlede metallgjennomføringer som går 
gjennom en brannsikker tetning, skal beskyttes mot korrosjon med egnet primer / beskyttelsessystem. 

Kombinert med Mulitimastic FB brannvernsplater så gir brannvernsplatene utvendig brannsikring. Multimastic FB brannvernsplater 
må settes på forsiktig. Små åpninger kan tettes med Multimastisc SP. Skal du bruke Multimortar i et hull i en gulvplate, kan hulrommet 
forskales eller tettes med rock wool.

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



14. 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 setterkravene i hensyn til 
dette. Enden av røret må være med eller uten lokk, basert på dette. Se testkonfigurasjonen i tabell 1 og 2. 

I en test, vil forholdene som røret og forseglingssystemet er utsatt forbli avgjort ved å spørre om hvilken 
ende, eller om begge endene av røret har lokk i praksis. Trykknivået og strømningshastigheten på varme 
gasser vil være forskjellig i et rør som er i kontakt med luft ifra utsiden, enn i et rør med lokk. Det er viktig å 
forsikre seg at tetningssystemet er testet underpassende betingelser.

Plast rør
Tabell H.1 viser noen eksempler på rørtyper og tiltenkt bruk, der enden av røret er avkortet eller ukappet. Tabellen tar ikke hensyn til 
alle mulige programmer. Valget av om du vil lukke enden eller la den være åpen, avhenger av en rekke aspekter: er systemet under 
trykk og det er ventilert eller uventilert? Vurder den tiltenkte bruken av røret for å avgjøre om det skal kappes eller etterlates ukappet. 
Hvis nasjonale forskrifter stiller andre krav enn de som finnes i tabell H1, følger du forskriften.

U/U

C/U

U/C

C/C

Tabell 1 – Testkonfigurasjon plastrør

Prøve oppsett
Rør ende Tillatt bruk

I ovnen Utenfor ovnen U/U C/U U/C C/C

U/U Uten lokk Uten lokk

C/U Med lokk Uten lokk

U/C Uten lokk Med lokk

C/C Med lokk Med lokk

Tabell H.1 - Konfigurasjon av plastrørtest per applikasjon

Type rør
Rørende

Prøve oppsett
I ovnen Utenfor ovnen

Dreneringsrør Uklippet Uklippet U/U

Kloakk, Ventilert Uklippet Uklippet U/U

Kloakk, uventilert Uklippet Avkortet U/C

 Gassrør,  drikkevannsrør,  varmtvannsrør Uklippet Avkortet U/C

Type rør
Konstruksjon

Prøve oppsett
I ovnen Utenfor ovnen 

Støttes av et brannhemmende opphengssystema Avkortet Uklippet C/U

Støttes av et ikke-brannhemmende opphengssystem Uklippet Avkortet U/C

Sjakt for søppeltømming Uklippet Avkortet U/C
aBekreftet gjennom testing eller kalkulasjoner (F. eks Eurocodes)

Tabell 2 - Testkonfigurasjon av metallrør 

Prøve oppsett
Rør ende Tillatt bruk

I ovnen Utenfor ovnen U/C C/U C/C

U/C * Uten lokk Med lokk

C/U Med lokk Uten lokk

C/C Med lokk Med lokk

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

Det er ingen applikasjon om plastrør-gjennomføring 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 på grunn av 

atmetallet smelter vekk. Herved er det antatt at opphengssystemet forblir på sin plass. Hvis rørene er støttet av et ikke-

brannmotstående opphengssystem eller er en søppeltømmings sjakt, er rørene ikke tettet i ovnen, som vist i tabell H.2.

Tabell H.2 -  Testkonfigurasjon metallrør etter program



Tilgjengelige Tekniske Dokumenter 
 Produktdatablad (PDS) 
 Teknisk datablad (TDS) 
 Sikkerhetsdatablad (SDS) 
 Installasjonsmanual 
 CE sertifikat 
 Utslippsrapporter
 Akustikkrapport

Godkjennelser 
 Testet i henhold til EN 1366-3 
 Klassifisering som følge av EN 13501-2 
 Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104/1106
 ETA rapport 21/112
 Prestasjonsdeklarasjon (DoP) 

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.mulcol.com

For hjelp til å finne riktig brannhemmende finish for løsning for 
gjennomføringer, se vår Multiselector på www.mulcol.com eller last ned 
Mulcol Fire Protection-appen i App Store (iOS) eller Google Play (Android).

For digital registrering av brannsikring i dine bygninger kan du bruke 
Mulcol DataManager gratis. For registrering på stedet, bruk vår Mulcol Fire 
Protection App.

Mulcol International komponerte de tekniske dataene på dette arket med stor forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper uten forvarsel. 
Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig anvendelse derav. I tilfelle mangel på klarhet eller tvil, anbefaler vi å konsultere Mulcol International.

15. Egenskaper for bygningselement

Fleksible vegger
Minste veggtykkelse skal være 100 mm og veggen skal bestå av metall- eller trestendere* med minst 2 lag kledning på begge sider 
med en tykkelse på 12,5 mm.

Faste vegger
Minste veggtykkelse er 100 mm og veggen skal bestå av betong, lettbetong eller murverk, med en minste tetthet på 650 kg/m³.

Solide gulv
Minste gulvtykkelse er 150 mm og gulvet skal bestå av betong eller lettbetong, med en minimumsdensitet på 650 kg/m³.

*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 klassifisereres i henhold til EN 13501-2 for den angitte brannmotstanden   

16. Tilgjengelige dokumenter

DataManager

MultiSelector

DataManager



www.mulcol.com NO
Mulcol International Arnesteinweg 18 T. +31 (0)118 72 61 40
The Netherlands 4338 PD Middelburg contact@mulcol.com
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