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PRODUKTBESKRIVELSE: 
FSI Silverseal® brandgips er en gipsbaseret tætningsmasse, som er specielt designet til genetablering af 
brandmodstand i konstruktioner, og omkring installationer i vægge og etageadskillelser. 
FSI Silverseal® brandgips leveres i enten en ”Standard” (STD) eller en ”High Strength” (HS), hvor der er krav om ekstra bæreevne. 

Understøtter GREEN BUILDING og SVANEMÆRKET byggeri. 

INSTALLATION: 
1. Rengør åbningen eller fugen for støv, snavs og olierester
2. Anvendelsestemperatur skal helst ligge på min. 5° C ved blandingstidspunkt. 

• Blandingsforhold 2.5:1 - 3:1
3. Den samlede tætning skal en minimumstykkelse på 100mm. 

• Forbrug STD ca. + 4 sække pr. m²
• Forbrug HS ca. + 6 sække pr. m²

4. Når gipsen er støbt færdigt, kan overfladen glattes til en fin afslutning.

Installation: Produkt Udsparing: 

Max udsparing m/installationer STD 
HS 

1100x1100mm 
1800x1800mm 

Max. ikke understøttet spænd STD 
HS 

700mm 
1800mm 

Kontakt FIREprotect.dk ved større spænd. 

I installationsvejledningerne tages der udgangspunkt i brandmodstand på 60 min. Produkterne kan i de fleste tilfælde klare skrappere 
krav – kontakt derfor FIREprotect.dk hvis det foreskrives i byggeriet. 

Forbehold: 
Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre 
produktspecifikationer uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve 
installationerne eller byggeprojekterne, gives der ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge 
med brugen af produktet i dette dokument. 

Beskrivelse: Resultat: Test standard: 
Sortiment / densitet Standard (STD) / 850 – 950 kg/m³. 

High Strength (HS) / 1750-1900 kg/m³ 

Bæreevne 2.5k N/m² UDL 
Brandmodstand Op til 240 min. EN 1366-3 
Forordning EU nr.305/2011 ETAG 026-1, 026-2 & 026-3 

Brandcertificering European Technical Assessment - ETA 
ETA 20/1144 (STD) 
ETA 20/1145 (HS) 

Brandklassifikation EN 13501-2 
Levetid Over 20 år 
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Kabel EI60 - etagedæk 

Dimensioner: <80 mm 
Gips: 100 mm) 

Kabelbundt EI60 - etagedæk 

Dimensioner: <100 mm 
Gips: 100 mm 

Plastrør EI60 - etagedæk 

Dimensioner: 200 mm 
Pakning: 2 stk. (begge sider) 
Gips: 100 mm 

FIREProtect.dk 

FIREProtect.dk 

FIREProtect.dk 
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Industrivej 8 
6560 Sommersted 
Tel.: +45 41234700 

Uddannelsescenter 
Vallensbækvej 44 
2625 Vallensbæk 
Tel.: +45 41234700 
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