CONLIT
BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER
Monteringsvejledning for brandisolering iht. DS428, 4. udgave, 2011
- og lukninger med Conlit Brandskotplade, EI60 [BS60]

Klasse EI 30/E 60 A2-s1, d0
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Runde kanaler

Brandsikret med Conlit Alu Brandmåtte, 60 mm

Kanalophæng (DS 428, 3.11)
Stål-eller gevindstænger eller f.eks. fladstål.
Trækspændning max. 9 N/mm2

Conlit Alu Brandmåtte 60 mm

Alle stød sys med vindseltråd,sniftes el. tilsv.

Kanalers ophæng (DS 428; 3.11)

Trækspænding i ophæng må ikke overstige 9 N/mm2.
Se eventuelt www.rockwool.dk

Gennemføring i væg

Gennemføring i væg

Conlit Alu Brandmåtte monteres tæt imod den gennembrudte væg.
På lodrette kanaler sikres måtten mod nedskridning med svejsestrittere eller lign. eller fastgøres til bæringer og afgreninger.

Gennemføring i dæk

Stopning med stenuld
Kanal
Conlit Alu Brandmåtte

Bemærk, at der ved stopningen ikke skal bruges brandmaling
eller fugemasse.Ved gennemføringer i større åbninger: Se side 5
om Conlit Brandskotplade.
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Vinkelprofiler af stål, mindst 50 x 25 x 1,5 mm, fastskrues på kanalen med selvskærende skruer 3,2 x 16 mm. Vinkelprofil fastskrues
på dækket. Der isoleres ud over vinkelprofilet. Fuge mellem dæk
og kanal stoppes med løs stenuld, f.eks. ROCKWOOL Hulrumsfyld.

Rektangulære kanaler

Brandsikret med Conlit Alu Brandmåtte, 60 mm
Kanalophæng (DS 428, 3.11)
Stål-eller gevindstænger eller
f.eks. fladstål.
Trækspændning max. 9 N/mm2

Conlit Alu Brandmåtte, 60 mm
Alle stød sys med
vindseltråd,sniftes el. tilsv.
Strittere/pins på
nedadvendte side

Placering af stritter på underside

U-stål, 30x30x3 mm

Gennemføring i væg
L-profiler, 30 x 30 x 3 mm, monteres på kanalens 4 sider
med skruer 3 x 16, ca. 5-8 cm
fra væggen. Skrueafstand
max. 300 mm.

. 300

Max

mm

Max

. 300

mm

Indbyrdes stritterafstand max. 300 x 300 mm, dog max. 100 mm
fra måttestød og max. 300 mm fra kanalkant. Pin ≥ ø2,6 mm,
skive ≥ ø28 mm.

Isolering over false og profiler

Indvendig afstivning af kanalen,
f.eks. med stag, udføres iht.
DS 447 når største sidelængde
er over 500 mm.

Kantbjælke
Conlit Alu Brandmåtte monteres på kanalen. “Kantbjælke”
100 x 60 mm udskåret af Conlit
Alu Brandmåtte fæstnes på
kanalen i tæt kontakt
med væggen.

≥ 30 mm

Isoleringen føres ubrudt over false og U-profiler.

Gennemføring i væg

Gennemføring i dæk
Stopning med løs stenuld
”Kantbjælke”

120

L-profil 30 x 30 x 3 mm

60

Bemærk, at der ved stopninger ikke skal bruges brandmaling
eller fugemasse. Spalte mellem kanal og væg stoppes med løs
stenuld. Ved gennemføringer i større åbninger. Se side 5 om
Conlit Brandskotplade.

Vinkelprofil af stål, mindst
50 x 25 x 1,5 mm, fastskrues på
kanalens 2 sider hvilende mod
gulvet. Fastgøres i kanal med
skruer 3,2 x 16 mm. Der isoleres ud over vinkelprofilet. Fuge
mellem dæk og kanal stoppes
med løs stenuld. Der afsluttes
med kantbjælke.
”Kantbjælke”
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Rektangulære kanaler

Brandsikret med Conlit Brandplade, 60 mm
Conlit Brandplade, 60 mm,
m/u armeret alufolie

Kanalophæng
(DS 428, 3.11)
Stål-eller gevindstænger eller
f.eks. fladstål.
Trækspændning
max. 9 N/mm2

Pladestød limes med Conlit klæber. Enten ved påføring på
pladekanterne inden montering eller ved indføring i samlingen efter monteringen.
Strittere/pins på lodrette og nedadvendende sider. Snitflader
afdækkes evt. med alu-tape.

Placering af stritter og søm

Tilslutning mod væg
L-profiler, 30 x 30 x 3 mm, monteres på kanalens 4 sider med
skruer 3 x16, ca. 5-8 cm fra væggen. Skrueafstand max. 300 mm.

Svejsestritter

Indbyrdes stritterafstand max. 300 x 300 mm, dog max. 50 mm
fra pladestød og max. 100 mm fra kanalkant. Ingen strittere på
oversiden. Pin ø2,6 mm. Skive ø28 mm. I hjørnesamling indtrykkes 150 mm søm pr. ca. 400 mm.

Indvendig afstivning af kanalen,
f.eks. med stag, udføres iht.
DS 447 når største sidelængde
er over 500 mm.

Kantbjælke

Isolering over false og profiler

≥ 30 mm

Udskær U- eller V-formet not for kanalens false og ophæng.

Conlit Brandplade monteres
på kanalen.“Kantbjælke”,
120 x 60 mm, udskåret af
ConlitBrandplade, klæbes
på væggen i tæt kontakt
med kanalens Conlit
Brandplader.

Gennemføring i væg
Alufolie i pladestød
Stopning med løs stenuld
”Kantbjælke”
120

60

Bemærk, at der ved stopningen ikke skal bruges brandmaling eller fugemasse. Alufolie eller alutape i pladestød midt i væggen. Ved gennemføringer i større åbninger. Se næste side om Conlit Brandskotplade.
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Gennemføring i dæk

L-profil 30 x 30 x 3 mm

Vinkelprofil af stål, 50 x 25 x 1,5
mm, fastskrues på kanalens
2 sider hvilende mod gulvet.
Fastgøres i kanal med skruer
3,2 x 16 mm. Der isoleres ud
over vinkelprofilet. Fuge mellem dæk og kanal stoppes med
løs stenuld.
”Kantbjælke”

Conlit Brandskot, EI60 [BS60]
Lukning af større gennemføringer

Lukning af større udsparringer.
Større udsparringer/huller omkring kanaler lukkes med
Conlit Brandskotplader, - både i tunge og i lette konstruktioner.
2 lag Conlit Brandskotplade danner i gennemføringen en
ikke-bærende væg EI60 [BS60]

Alle gennemføringer brandsikres.
Enhver gennemføring mellem brandceller eller –sektioner kan udføres som EI60-lukning med Conlit Brandskot,
uanset om de gennemførte installation-er er brandisolerede eller ej.
Conlit Brandskot
Et Conlit Brandskot består af 2 lag Brandskotplader, som
tilpasses og fastklæbes i åbningen mellem ventilationskanal og udsparringens kant.
Hver Brandskotplade er på den ene side beklædt med en
hvidmalet vlies, som evt. kan eftermales.
Den anden side er belagt med alufolie.
De to plader monteres alufolie mod alufolie.

Montering af Conlit Brandskotplader.
Brandskotpladen kan skæres i det antal stykker som
tilpasningen kræver.
Alle pladestød og anlægsflader mod udsparringens kant
fuldklæbes med Conlit Klæber.
Pladerne skæres tæt til kanalen, men klæbes ikke til
denne. Små utætheder kan tætnes med Conlit Acryl Fugemasse.

Lukning omkring rør og kabler
Også åbninger, hvorigennem
der føres rør og kabler, kan
lukkes med Conlit Brandskot.
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Se Brochuren: ”Arbejdsvejledning Brandlukning af installationsgennemføringer med
ROCKWOOL Conlit System”.
CONLIT
Brandlukning

ARBEJDSVEJLE

DNING
af installations
gennemføringer
med Rockwool
Conlit System

Marts 2012

Samlinger mellem pladestykker klæbes med Conlit
Klæber, enten ved påføring på kanterne inden montering,
eller ved efterfølgende indføring af Conlit Klæber i fugen
med fugepistol.

Ventilationskanalernes brandisolering
Ved efterfølgende brandisolering af kanalerne følges
vejledningen som vist de foregående sider.
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Conlit Brandskot, EI60 [BS60]
Monteringsvejledning

Rund
Rundkanal
kanal

Rektangulær
Rektangulær kanal
kanal

aa

a = afstand fra kanal til hulkant

aa

a
a
aa

aa

aa

aa

a
a

Kanal gennem væg
Udsparringen max 1,0 x 1,0 m

a: max 300mm

L-jern over og under kanal

a: max 300mm over kanal endda
max 600 mm L-jern under kanald

Kanal gennem væg
Udsparringen over 1,0 x 1,0 m

a: max 200mm

a: max 200mm

a: max 300mm

a: max 300mm

Kanal gennem dæk uanset udsparrings dimension

Åbningernes størrelser

Udsparringens størrelse og kanalernes form er bestemmende for de maksi-male åbninger omkring kanalerne,
som iht. godkendelsen kan lukkes med Conlit Brandskot.
Se i skemaet hvor store arealer, der uden videre kan
lukkes med Conlit Brandskot. Udsparringer med flere
kanaler lukkes efter samme regler for max. udsparringstørrelse og afstand til hulkant.

L-jern over og under kanal

2 parallelle L-jern over dækket

L-jern under kanal

2 parallelle L-jern over dækket t

Smalle og brede lukninger

Åbninger op til 20 mm bredde stoppes med stenuld. Større
åbninger lukkes med Conlit Brandskotplade, se skema.

Alle gennemføringer skal tætnes

Også omkring kanaler, som ikke skal brandisoleres, udføres
tætning af gennemføringer med Conlit Brandskot.

Vinkeljern:
Dim. 50 x 50 x 4 mm

Kanalerne skal støttes.

L-jern og selvskærende skruer

Derfor monteres vinkeljern 50 x 50 x 4 mm under, og i
visse tilfælde over kanalen. Se skema.

Se tillige vejledningen om brand-isolering af de enkelte kanaltyper på de forrige sider.

Under en brand vil ventilationskanalerne og brandskottet blive udsat for store belastninger.

Ved vægge sættes sådanne L-jern på begge sider af
væggen. Ved dæk kun på oversiden.
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L-jern fastgøres i væg/dæk med skruer i metaldybler. I kanalen
fastgøres L-jern med selvskærende skruer pr max 150 mm.

Disse materialer skal bruges:
Isolering med Conlit Alu Brandmåtte på runde
og rektangulære kanaler

Isolering med Conlit Brandplade
på rektangulære kanaler
Hav altid med
Conlit Brandplade, 60 mm, m/u armeret alufolie
Conlit Klæber
Svejsestrittere, 60 mm
Søm, 5 x 150 mm (6”)
Skruer, selvsk. 3,2 x 16 mm
Alustrimmel eller -tape, ca 80 mm
Løs stenuld til stopning af fuge
Vinkelprofil i stål, 30 x 30 x 3 mm (afstivning ved væg)
Vinkelprofil i stål, 50 x 25 x 1,5 mm (gennemføring i dæk)

Hav altid med
Conlit Alu Brandmåtte, 60 mm
Vindseltråd
Svejsestrittere
Skruer, selvsk. 3,2 x 16 mm
Løs stenuld til stopning af fuge
Vinkelprofil i stål, 30 x 30 x 3 mm (afstivning ved væg)
Vinkelprofil i stål, 50 x 25 x 1,5 mm (gennemføring i dæk)
Montage af kanaler

Lukning af gennemføring med
Conlit Brandskotplade

DS 428, 3. udgave, ”Norm for brandtekniske foranstaltninger
ved ventilationsanlæg” skriver om brandsikring af ophæng:

Hav altid med
Conlit Brandskotplader
Conlit Klæber, i spand eller fugepistol
Conlit Brandfugemasse Akryl
Vinkelprofil, 50 x 50 x 4 mm (erstatter 50 x 25 x 1,5 mm i dæk)
Skruer, selvsk. 3,2 x 16 mm
Skruer til fastgørelse i væg

3.11(4)P
For brandisolerede kanaler skal bæringers afstand, samt
spændinger i disse dimensioneres i henhold til anvisninger
fra producenten af brandisoleringen.
Dimensionering af ophæng

Smalle og brede lukninger
Huller op til 20 mm bredde stoppes med stenuld. Større
åbninger lukkes med Conlit Brandskotplade, se skema på s. 6.

≥ 30 mm

≥ 30 mm

Trækspænding i bæring max 9 N/mm2 (kold).
Bæringsafstande og bæringers tværsnit fastlægges af
kanalproducenten og/eller det projekterende firma.
ROCKWOOL A/S har udført de nødvendige tests.
Se ROCKWOOL A/S hjemmeside www.rockwool.dk

Kanaler langs væg og loft
Det forudsættes, at brandmodstanden for aktuel væg/loft
svarer mindst til EI60[BS60]. Ved gennemføringerne benyttes de lukningsmetoder, som er anvist i denne vejledning.

≥ 30 mm

≥ 30 mm

Hvor kanaler ligger max 120 mm fra vægge og lofter kan
nedenstående løsninger anvendes. Dette er anvist af Dansk
Brandteknisk Institut i sagsnr. PH13328 og PH13344.

Conlit Alu Brandmåtte fastholdes mod væggen med
fladjern 30 x 3 mm. Fastskrues pr. max. 500 mm.
Conlit Brandplade fastholdes på kanalen med svejse-strittere.
På væggen, i tæt kontakt med kanalens isolering, klæbes
“kantbjælke”. Conlit Alu Brandmåtte kan fastholdes
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og sikres mod nedskridning med svejsestrittere.
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Der skal ved projektering og udførelse
af ventilations-anlæg træffes nødvendige foranstaltninger for:
- at forhindre brandspredning gennem anlægget
- at forhindre røgspredning gennem anlægget
- at forhindre brand- og røgspredning ved gennemføringer.
Løsningerne i denne vejledning fra ROCKWOOL A/S tilfredsstiller de krav, der stilles til brandsikrede ventilationskanaler EI30 / E60.
Uddrag af DS 428, 3. udgave. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg.
Se www.rockwool.dk

Firma stempel:

ROCKWOOL A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
www.rockwool.dk
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