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Teknisk datablad:  

 

 

 

 

 

 

Stopseal® brandplade er en coatet mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruk-

tioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler, kabelbakker, stål- og kobberrør mv.   

Stopseal® brandplade leveres coatet én- eller to-siddet. Brandpladerne udskæres med en smule overmål, hvorefter de 
presses ind i udsparingen og fikseres, dette vil gøre det efterfølgende fugearbejde væsentligt bedre og nemmere.  
 
Stopseal® brandpladen findes i 3 udgaver.       
 

Varenummer Produktbeskrivelser Format Tykkelse Coatet Densitet 

000013 Stopseal® brandplade 1S 1200 x 600 mm 50 mm Én side 140 kg/m3 

000014 Stopseal® brandplade 2S 1200 x 600 mm 50 mm Begge sider 140 kg/m3 

000015 Stopseal® brandplade 2S 
(skaffevare) 

1200 x 600 mm 60 mm Begge sider 160 kg/m3 

 

Pyrocoustic® akryl brandfuge anvendes i forbindelse med Stopseal® brandplade til forsegling af alle samlinger, samt 

omkring installationer. Pyrocoustic® akryl brandfuge lukker af for brand, røg, luft og lyd.  Fugemassen vil intumisere og 

danne en kappe når den eksponeres for varme i forbindelse med brand. På den måde forhindres gennemtrængning af 

brand og røg. Pyrocoustic® akryl brandfuge er beskrevet i ETA-13/1069 og ETA-13/1070.  

 

Pyropro HPE® grafit brandfuge anvendes ved specifikke gennemføringer. Mere herom i de følgende illustrationer. 

Pyropro HPE® grafit brandfuge er ligeledes beskrevet i ETA-14/0044. 

 
 
 
 

Stopseal® brandplade Egenskaber 

Reaktion på brand Klassifikation E – EN 13501-1 

Brandmodstand Op til EI120 – EN 1366-3 

European Technical Assessment ETA-14/0005, ETAG 026 – Part 1 & 2 

CE-Mærke 1121-CPR-JA5021 

Holdbarhed – working life 25 år i henhold til ETA-14/0005 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produktnavn Stopseal® brandplade 

Produktkode T1250DP 

Dato for oprettelse 02/02/2015 

Version 02 

Unik ID kode PDS SSBATT 

Kort om produktet: 

Produktdata: 
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Tekniske egenskaber Resultater og dokumentation 

Akustisk isolering 1 stk. Stopseal® brandplade 50 2s 
Akustisk isolering 2 stk. Stopseal® brandplade 50 2s  

38 dB (+/- 2 dB) – EN 10140 
60 dB (+/- 2 dB) – EN 10140 

Luft gennemstrømning 600 Pa – EN 1026 

Coatningens tykkelse 1 mm – 2,2 kg WFT/m2 

Varmelevningsevne 0,034 W/mK ved 10°C 

Brandpladens kerne Stenuld 

Pladevægt Stopseal® brandplade 50 2s  
Pladevægt Stopseal® brandplade 60 1s 

8,2 kg (11,4 kg/m2) 
8,5 kg (11,8 kg/m2) 

 
 
 
 

Stopseal® brandplade udgør ingen miljømæssig fare. Produktet lagres indendørs, tørt og frostfrit ved temperaturer 
mellem +5° - +30°C.  

For detaljer om sundhed og sikkerhed, se sikkerhedsdatablad eller kontakt venligst FIREProtect.dk 
 
 
 
 
 
Stopseal® brandplade er produceret i EU og opfylder kravene i overensstemmelse med EN ISO 9001:2008.  
For information vedr. brandtest og brandklassifikationer kontaktes FIREProtect.dk 
Certificering nr. CF 513 
 
 

 
 

 Brandmodstand testet iht. EN 1366-3 EI 60 EI 90, BS 476 – 240 min. 

 Brandklassificering EN 13501-2. 

 Certificeret af 3. part akkreditering CF 513.  

 IET (IEE) 17. version “Fire Stop” overholder regulativ 527.1-3 – Elektriske installationer. 

 BS 7671-2008 afsnit 42 & 52 – Brandmodstand i elektriske installationer. 

 Brandmodstand testet i fleksible vægge, faste vægge & etageadskillelser, kompositpaneller, CLT vægge og Dura-stål 
vægge.  

 Luftgennemtrængelighed iht. EN 1026 til 600 Pa.  

 Lydisolering iht. EN 10140 op til 60 dB.  

 Egnet til indendørs brug uden yderligere miljøbeskyttelse.  

 Forbliver fleksibel imellem -5° C. til +70° C.  

 Let at bruge fiberfri fugemasse.  

 Stopseal® brandplade 50mm tykkelse opretholder 4 timers brand- og røgmodstand, samt op til 2 timers isolering.  

 Forventet levetid over 25 år.  

 Velegnet til større åbninger i vægge og etageadskillelser, evt. med ekstra forstærkning.  

 Bidrager positivt til ”Green Building” / bæredygtig byggeri. 
 
 
 

Opbevaring, lagring & bortskaffelse: 

Overensstemmelse: 

Fordele: 

Tekniske egenskaber: 
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FSI bidrager positivt til ”Green Building” ved at have en produktionspolitik om 100% genbrug og 0% deponering på alle 

produkter.  

Stopseal® brandplade bidrager positivt til ”Green Building” med følgende: 

 Lav VOC (luftkvalitet). 
 Ingen energikilde er påkrævet til montage, såsom el-værktøj. 
 Støvfri. 
 Lav ozonnedbrydning, potentiel (ODP). 
 Lav effekt på global opvarmning, potentiel (GWP). 
 Ingen vandforurening. 
 Røg- og lufttæt. 
 Lyd reducerende egenskaber. 
 Termisk isolerende. 
 Genbrug af emballage. 
 Bidrager ikke til luftforurening. 
 Udleder ikke halogenholdige biprodukter. 
 Indeholder ingen østrogenholdige materialer. 
 Stopseal® brandplade har en forventet holdbarhed på mere end 25 år. 

 

 

Konstruktion: Minimum tykkelse: Minimum densitet: 

Murede og beton vægge 100 mm 650 kg/m3 

Etagedæk 150 mm 650 kg/m3 

Gipsvæg 100 mm 2 lag gips á 12,5 mm på begge sider. 50 mm kerne af stenuld 

 

I ovennævnte konstruktioner kan Stopseal® brandplade anvendes. Systemet er dokumenteret til at lukke åbninger op 

til 730 x 1200 mm (Bredde x Højde) eller 600 x 600 mm afhængig af konstruktionen. Mellem to eller flere åbninger skal 

en minimumsafstand på 200 mm overholdes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø: 

Krav til konstruktion: 
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Murede- eller betonvæg: Minimum 150 mm tyk. Densitet: min. 650 kg/m3. 

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 2 stk. Stopseal® brandplade 50 1s, som monteres centralt i åbningen.  

Kabel-stige/bakke: isolere 200mm med stenuld på begge sider af gennemføringen 

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge ved alle samlinger og installationer. 

 

Gennemføring Klassifikation 

Elektrisk kabel op til Ø21 mm EI120 

Elektriske kabler, enkelt eller bundtede op til Ø80 mm EI90 

Kabelstiger / Kabelbakker EI120 

Tele.om kabler, enkelt eller bundtede op til 100 mm EI120 

Ikke isolerede elektriske kabler op til Ø24 mm EI120 

Stål og Kobberrør op til Ø16 mm EI120 

Plastrør op til Ø16 mm EI120 

 

 

Installation: 
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Murede-, beton- eller gipsvæg:  

Minimum 100 mm tyk.                                                                                                               

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 2 stk. Stopseal® brandplade 50 1s, som monteres centralt i åbningen.  

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge ved alle samlinger og installationer. 

Gennemføring Klassifikation 

2 stk. Stopseal® brandplade uden gennemføringer EI120 

Elektrisk kabel op til Ø21 mm EI60 

Elektriske kabler, enkelt eller bundtede op til Ø80 mm EI45 

Kabelstiger / Kabelbakker EI60 

Tele.om kabler, enkelt eller bundtede op til 100 mm EI60 

Ikke isolerede elektriske kabler op til Ø17 mm EI30 

Stål og Kobberrør op til Ø16 mm EI15 

Plastrør op til Ø16 mm EI60 
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Murede-, beton- eller gipsvæg:  

Minimum 100 mm tyk.                                                                                                               

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 2 stk. Stopseal® brandplade 50 1s, som monteres centralt i åbningen.  

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge imellem brandpladen og konstruktionen.        

Med glasuld, fuges 15x15mm med Pyropro HPE® brandfuge rundt om installationer. 

Gennemføring Isolering Klassifikation 

Kobberrør op til Ø40 mm                 
1,5-14,2mm 

Stenuld/Glasuld – 100 cm gennemløbende, min. 80 
kg/m3 

E90 U/C 
EI 60 U/C 

Kobberrør Ø40-160mm                  
2,3-14,2mm 

Stenuld/Glasuld – 100 cm gennemløbende, min. 80 
kg/m3 

EI 60 U/C 

Stålrør op til Ø40mm                       
1,7-14,2 mm 

Stenuld/Glasuld – 100 cm gennemløbende, min. 80 
kg/m3 

E90 U/C 
EI 60 U/C 

Stålrør Ø40-160mm                        
2,3-14,2 mm 

Stenuld/Glasuld – 100 cm gennemløbende, min. 80 
kg/m3 

EI 60 U/C 
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Murede- eller betonvæg:  

Minimum 150 mm tyk. Densitet: min. 650 kg/m3. 

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 1 stk. Stopseal® brandplade 50 2s, som monteres centralt i åbningen. 

Gennemføringen wrappes ind i Thermal Defence Wrap 30 cm ud på begge sider.                 

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge rundt om alle installationer. 

Gennemføring Klassifikation 

Elektriske kabler, enkelt eller bundtede op til Ø80 mm EI60 

Kabelstiger / Kabelbakker EI60 

Tele.om kabler, enkelt eller bundtede op til 100 mm EI60 

Ikke isolerede elektriske kabler op til Ø24 mm EI60 
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Murede- eller betonvæg:  

Minimum 150 mm tyk. Densitet: min. 650 kg/m3. 

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 2 stk. Stopseal® brandplade 50 1s, som monteres så den coatede side vender 

udad og flugter med konstruktionens overflade.                                                                           

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge rundt om alle installationer. 

Gennemføring Klassifikation 

Elektrisk kabel op til Ø21 mm EI120 

Elektriske kabler, enkelt eller bundtede op til Ø80 mm E120/EI90 

Kabelstiger / Kabelbakker EI120 

Tele.om kabler, enkelt eller bundtede op til 100 mm EI120 

Ikke isolerede elektriske kabler op til Ø24 mm EI120 

Stål og Kobberrør op til Ø16 mm EI120 

Plastrør op til Ø16 mm EI120 
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Murede-, beton- eller gipsvæg:  

Minimum 100 mm tyk.                                                                                                               

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

PipeBloc PWP® brandpakning monteres i Stopseal® brandplade 50 mm, således at de flugter med brandpladernes 

coatede yderside. Der monteres brandpakninger på begge sider af konstruktionen. Brandpladen tilskæres nogle 

millimeter oversize, således at der er plads til brandpakningen.                                                                                                                   

Efter montagen af PipeBloc PWP® brandpakning fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge rundt om installationerne, 

samt uden på konstruktionen i en trekantfuge på minimum 6 mm, som vist på illustrationen herunder.                                                                                                  

Alle samlinger og fuger mellem Stopseal® brandplade og konstruktionen fuges ligeledes med Pyrocoustic® akryl 

brandfuge. Fugen af Pyrocoustic® akryl brandfuge lukker installationen af og forhindrer spredning af kold røg, ild og 

gasser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemføring Klassifikation 

PVC-rør <Ø50 mm, 1,8 mm godstykkelse EI120 U/C 

PVC-rør >Ø50-<Ø160 mm, 6,2 mm godstykkelse EI90 U/C 

PVC-rør >Ø50-<Ø160 mm, 6,2-9,5 mm godstyk.  EI120 U/C 

PVC-rør >Ø160-<Ø200 mm, 7,7 mm godstykkelse EI120 U/C 

PVC-rør >Ø160-<Ø200 mm, 7,7-9,6 mm godstyk.  EI120 U/C 

PP-rør <Ø50 mm, 2,9 mm godstykkelse EI120 U/C 
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PP-rør >Ø50-<Ø160 mm, 4,0 mm godstykkelse EI90 U/C 

PP-rør >Ø50-<Ø160 mm, 4,0-14,6 mm godstyk.  EI120 U/C 

PP-rør >Ø160-<Ø200 mm, 4,9 mm godstykkelse EI90 U/C 

PP-rør >Ø160-<Ø200 mm, 4,9-18,2 mm godstyk.  EI120 U/C 

PP-rør <Ø250->Ø200 mm, 4,9-10,1 mm godstyk. EI20 U/C 

PE-rør <Ø50 mm, 2,9 mm godstykkelse EI120 U/C 

PE-rør >Ø50-<Ø160 mm, 4,9 mm godstykkelse EI15 U/C 

PE-rør >Ø50-<Ø160 mm, 4,9-9,5 mm godstyk.  EI90 U/C 

PE-rør >Ø160-<Ø200 mm, 4,9 mm godstykkelse EI15 U/C 

PE-rør >Ø160-<Ø200 mm, 4,9-18,4 mm godstyk.  EI120 U/C 

 

Etagedæk:  

Minimum 150 mm tyk. Densitet: min. 650 kg/m3. 

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 1 stk. Stopseal® brandplade 50 2s, som monteres vilkårligt i åbningen.  

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge på en side langs pladens kanter. 

Gennemføring Integrity(E) – Insulation (I) Klassifikation 

Stopseal® brandplade 2s uden gennemføringer 79 min. – 63 min. EI60 
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Murede-, beton- eller gipsvæg:  

Minimum 150 mm tyk.  

Maksimal gennemføring: 1200 x 730 mm 

Der anvendes 1 stk. Stopseal® brandplade 50 2s, som monteres vilkårligt i åbningen.  

Der fuges med Pyrocoustic® akryl brandfuge på begge sider langs pladens kanter, samlinger 

og alle gennemføringer 

. 

Gennemføring Isolering Klassifikation 

Kobberrør, op til Ø108 mm  

1,5-14,2 mm 

40 mm Stenuld – 100 cm gennemløbende, min. 80 kg/m3 E60 C/U 

EI45 C/U 

Stålrør, op til Ø108 mm 

1,5-14,2 mm 

40 mm Stenuld – 100 cm gennemløbende, min. 80 kg/m3 E60 C/U 

EI45 C/U 
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Produktnavn: Stopseal® brandplade & Coating (med Pyrocoustic® akryl brandfuge) 

Coating/tørfilm tykkelse: Stopseal®  Coating/1mm tyk 

Densitet: 140kg/m³ minimum 

Plade: Installationer: Integritet: Isolation: 
 
 
 

1 plade, 50mm 

2-sidet 

 Kabelstiger (< 340mm bred og 100mm høj) 120 min 

 

60 min 

 Kabler op til 26mm diameter 120 min N/A 

 Stålrør op til 60mm diameter 120 min N/A 

 Plastrør op til 110mm diameter* 60 min N/A 

 Ventilationskanal (<445mm bred og 445mm høj) 120 min N/A 

 
 

2 plader, 50mm 

1-sidet 

 Kabelstiger (< 340mm bred og 100mm høj) 120 min 60 min 

 Kabler op til 26mm diameter 120 min 60 min 

 Stålrør op til 60mm diameter 120 min 30 min 

 Plastrør op til 110mm diameter* 60 min N/A 

 Ventilationskanal (<445mm bred og 445mm høj) 120 min N/A 

* Plastrør igennem brandplade skal kombineres med PipeBloc® brandpakning eller bøsning – alt. PipePro HPE® 

 
 

Maksimal hulstørrelse 

2400mm høj og 1200mm bred (120 min integritet) 
2880mm høj og 1440mm bred (60 min integritet) 
Afstanden imellem installationshuller i let-vægge bør være 400mm  og 240mm i 
homogene adskillelser 

 
 

Vægge 

Vægge skal have en minimums tykkelse på 130mm 
Minimums densitet for beton og murede vægge er 780kg/m³, for vægge af 
betonelementer  600kg/m³.  
Let-vægge af gips skal bestå af mindst 2 lag 12,5mm gipsplader på begge sider af min 
70mm stål reglar. 

 
 

Application Technique 

 Beton/murede vægge: 
Brandplader tilskæres med en smule overmål og fikseres central i udsparing eller 
ved to lag flugtende med murens kant. Brandplader fuges med Pyrocoustic® 
akryl brandfuge i alle samlinger, omkring installationer og langs pladernes 
kanter (mod mur) Let-vægge af gips skal bestå af mindst 2 lag 12,5mm gipsplader på 
begge sider af min 70mm stål reglar. 
 

Coat-Back Ikke påkrævet U Value N/A 
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Produktnavn: Stopseal® brandplade & Coating (med Pyrocoustic® akryl brandfuge) 

Coating/tørfilm tykkelse: Stopseal®  Coating/1mm tyk 

Densitet: 140kg/m³ minimum 

Plade: Installationer: Integritet: Isolation: 
 

1 plade, 50mm 

2-sidet 

 Kabelstiger (< 340mm bred og 100mm høj) 240 min 

 

N/A 

 Kabler op til 26mm diameter 240 min N/A 

 Lukninger uden installationer 240 min 60 min 

2 plader, 50mm 

1-sidet 

 Kabelstiger (< 340mm bred og 100mm høj) 240 min 60 min 

 Kabler op til 26mm diameter 240 min 60 min 

 Lukninger uden installationer 240 min 240 min 

 

Maksimal hulstørrelse 
1000mm høj og 660mm bred (maksimal areal 0,6 m²) 
Afstand mellem udsparinger bør være min 240mm i beton/murede konstruktioner 

Vægge Murene skal have en tykkelse på min 140mm og densiteten i beton/murede 
konstruktioner skal være 780kg/m³ og for betonelementer 600 kg/m³. 

 
 

Applikationer 

 Beton/murede vægge: 
Brandplader tilskæres med en smule overmål og fikseres central I udsparing eller 
ved to lag flugtende med murens kant. Brandplader fuges med Pyrocoustic® 
akryl brandfuge i alle samlinger, omkring installationer og langs pladernes 
kanter (mod mur) 

Coat-Back Ikke påkrævet U Value N/A 
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Produktnavn: Stopseal® brandplade & Coating (med Pyrocoustic® akryl brandfuge) 

Coating/tørfilm tykkelse: Stopseal®  Coating/1mm tyk 

Densitet: 140kg/m³ minimum 

Plade: Installationer: Integritet: Isolation: 

2 plader, 50mm 

1-sidet 

 Kabelstiger (< 340mm bred og 100mm høj) 120 min 60 min 

 Kabler op til 26mm diameter 120 min 60 min 

 Lukninger uden installationer 120 min 120 min 

 

Maksimal hulstørrelse 
1200mm høj og 660mm bred (maksimal areal 0,72 m²) 
Afstand mellem udsparinger bør være min 240mm i beton/murede konstruktioner 

Vægge Murene skal have en tykkelse på min 115mm og densiteten I beton/murede 
konstruktioner skal være 780kg/m³ 

 
 

Applikationer 

 Beton/murede vægge: 
Brandplader tilskæres med en smule overmål og fikseres central I udsparing eller 
ved to lag flugtende med murens kant. Brandplader fuges med Pyrocoustic® 
akryl brandfuge i alle samlinger, omkring installationer og langs pladernes 
kanter (mod mur) 
En afstand på 240mm mellem udsparinger bør overholdes 

Coat-Back Ikke påkrævet U Value N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fireprotect.dk
http://www.fireprotect.dk/


  

Industrivej 8 – 6560 Sommersted - +45 4123 4700 – info@fireprotect.dk – www.fireprotect.dk – CVR.nr. 37507741 

 

 

mailto:info@fireprotect.dk
http://www.fireprotect.dk/


  

Industrivej 8 – 6560 Sommersted - +45 4123 4700 – info@fireprotect.dk – www.fireprotect.dk – CVR.nr. 37507741 

 

mailto:info@fireprotect.dk
http://www.fireprotect.dk/


  

Industrivej 8 – 6560 Sommersted - +45 4123 4700 – info@fireprotect.dk – www.fireprotect.dk – CVR.nr. 37507741 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fireprotect.dk
http://www.fireprotect.dk/


  

Industrivej 8 – 6560 Sommersted - +45 4123 4700 – info@fireprotect.dk – www.fireprotect.dk – CVR.nr. 37507741 

 

 

Stopseal Batts & Coating (with Pyrocoustic sealant) 
 
This Approval to the use of Stopseal Batts & Coating (with Pyrocoustic Sealant) for the fire protection where services are 
penetrating walls. The detailed scope is given in the Approval Matrix included in this Certifcate. This shows the thickness 
and acceptable services for Stopseal batts & Coating (with Pyrocoustic Sealant ) required fire resistance periods in 
accordance with BS 476: Part 20: 1987 of up to 240 minutes for differing services and wall constructions and up to 120 
minutes for floor constructions. The scope of this certification complies with the guidelines stated in the ASFP Redbook: 
3rd Edition for 3rd party certification schemes. 
 
This certification is designed to demonstrate compliance of the product or system specifically with Approved Document 
B (England and Wales, Section 2 of the Technical standards (Scotland), Technical Booklet E (N. Ireland). If compliance is 
required to other regulatory or guidance docu- ments there may be additional considerations or conflict to be taken into 
account. 
 

The product is approved on the basis of: 
 

•  Initial type testing 
•  Audit testing at the frequency specified inTS03 
•  A design appraisal against TS03 
•  Inspection and surveillance of factory production control 
 
The stud partition drywalls, masonry or concrete walls shall be at least 130mm thick and have at least the same fire rating 
as that required for the penetration seal. 
 
The services which may be fitted through the seals are cable ladders, cables, pipes and ducts as detailed within the 
Approval Matrix included in this Certificate 
 
The approval relates to ongoing production. Product and/or its immediate packaging is identified with the 
manufacturer’s name, the product name or number, the CERTIFIRE name or name and mark, together with the CERTIFIRE 
certificate number and application where appropriate. 
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