
Grafitfogmassa
FS705

  Utmärkande egenskaper

• Upp till 2-timmars 
brandmotstånd

• Testad med plaströr Ø 125 mm

• Testad i fogning upp till 20 mm

• Testad med metallrör, kablar, 
kabelstegar, kabelbuntar och 
kabelrännor.

• ETA 14/0111

• Provad enligt EN1366-3 och EN 
1366-4

• Klassad enligt EN 13501-2: 2007

• CE enligt ETAG -026

• Lufttät upp till 600 Pa

• Akustik upp till 63 dB

• Användbar med FB747-50 
brandskivar

  

  PRODUKTINFORMATION

Beskrivning 
Nullifire FS705 Grafitfogmassa 
är en vattenburen grafitbaserad 
produkt för ljud- och brandtätning i 
byggkonstruktioner. Vid brand sväller 
produkten upp och sluter tätt vid 
genomföringar av plaströr, kablar, 
kabelstegar och metallrör. Produkten 
tätar och isolerar vid genomföringar i 
gipsväggar och betong/murväggar.

Användningsområde
Nullifire FS705 Grafitfogmassa är 
utvecklad för att sluta tätt öppningar i 
händelse av brand. När plaströr smälter 
och brinner av sväller produkten 
upp och sluter tätt samt förhindrar 
spridning av rökgaser och värme. 
Produkten är också användbar till 
metallrör, kablar och kabelbuntar även 
telekommunikationskablar. Nullifire 
FS705 kan också användas i fogar i 
betong samt gipsväggar.

Kulörer
Grå NCS S 8000-N

Förpackning
310 ml patron, 12 st/kartong

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för
produkten innan arbetet påbörjas.

APPLICERING

• Kontrollera att brandtätning går att 
göra rätt m.a.p. genomföringar, vägg- 
eller golvtyp och FS705. 

• Kontrollera att förhållandena 
på arbetsplatsen är inom 
specifikationerna.

• Kontrollera att det finns tillräckligt 
med utrymme runt genomföringarna 
för FS705.

• Underlaget skall vara rent, torrt, fritt 
från damm, lösa partiklar, fett etc.

• Kontrollera om ev. bottningsmaterial 
skall installeras, se tabeller. Läs även 
särskild installationsanvisning.

FS703 är ej lämplig för brandtätning 
av plaströr, använd FS705. Vid andra 
installationer än de beskrivna här 
och i särskild installationsanvisning, 
konsultera tremco illbruck.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom 
återförsäljare. Ring 031-570010 för 
information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid/Lagringstemperatur
Produkten är hållbar i 12 månader vid 
lagring i torra utrymmen mellan  
+5 °C och +25 °C.

Teknisk service
tremco illbrucks produktspecialister ger 
gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti
tremco illbrucks produkter är av hög 
kvalitet och standard. Varje produkt 
som har applicerats enligt: a) tremco 
illbrucks skriftliga instruktioner, eller 
b) instruktioner som tremco illbruck 
har rekommenderat som visat sig vara 
felaktiga, ersätts med kostnadsfria 
produkter.

tremco illbruck förbehåller sig rätten 
till ändringar av databladen utan 
föregående meddelande, i linje med 
kontinuerlig utveckling och förbättring.
tremco illbruck tar inget ansvar för 
denna information fast den är publicerad 
i god tro och anses vara korrekt.

Begränsningar
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FS705 
Grafit

Teknisk information
Egenskaper Provstandard

Komposition Vattenburen akrylfogmassa med 
grafit.

Densitet 1,3

Viskositet Tixotropisk

Appliceringstemperatur +5 °C till +35 °C

Yttorr 15 minuter vid 25 °C och 50% RF

Härdtid 1,7 mm/dygn

Shore A ISO 7619 – 1:2010 68

pH 8 - 9

Svälltemperatur 180 °C

Svällning Upp till 20 ggr

VOC 18 g/l, 1,2% vikt.

Lufttäthet EN 1026 600 Pa EN 1026 – 100Pa 11,1/16,7 
m3/h/m2

Akustik EN 10140:2-2010 Upp till 63 dB

Brandteknisk prestanda

Genomföringar i gips- eller betong/murvägg som är minst 100 mm tjock

Applicera FS705 minst 20 mm runt röret x 25 mm djupt. Ingen extra isolering krävs.

PVC-rör Ø 40mm godstjocklek 1,9 mm EI 120 C/U

PVC-rör Ø 125mm godstjocklek 9,2 mm EI 60 C/U

ABS-rör Ø 40mm godstjocklek 1,9 mm EI 120 C/U

HDPE-rör Ø 40mm godstjocklek 2,0 mm EI 120 C/U

Genomföring av isolerade metallrör i gips- eller betong/murvägg som är minst 100 mm tjock.

Koppar/stålrör Ø 40 mm godstjocklek 1,5 – 14,2 mm som är isolerade med 32 mm Armaflex E 120 C/U 
EI 30 C/U

Koppar/stålrör Ø 40 - 159 mm godstjocklek 2,0 – 14,2 mm som är isolerade med 32 mm Armaflex E 120 C/U 
EI 30 C/U

Koppar/stålrör Ø 40 - 159 mm godstjocklek 2,0 – 14,2 mm som är isolerade med 30 mm x 80 kg/m3 
rörskål av glasull, Pipelane SGR

E 120 C/U 
EI 30 C/U

Genomföring av oisolerade plaströr i gips- eller betong/murvägg som är minst 120 mm tjock

PVC-rör Ø 40mm godstjocklek 1,9 mm. FS705 10 mm runt röret x 25 mm djupt. Ingen extra isolering. EI 120 C/U

PVC-rör Ø 125 mm 4,8 – 7,4 mm godstjocklek. FS705 16 mm runt röret x 25 djupt. Fyll med isolering, 
30 mm djupt, 80 kg/m3.

EI120 C/U

HDPE-rör Ø 63 mm, 7,2 mm godstjocklek. Max öppning 300 x 100 mm, kablar upp till Ø 21mm. Ingen 
extra isolering.

EI120 C/U

HDPE-rör Ø 90 mm, 9,2 mm godstjocklek. FS705 12,5 mm runt röret x 25 mm djupt. Ingen extra isol-
ering.

EI120 C/U

ABS-rör Ø 90 mm, 9,2 mm godstjocklek. FS705 12,5 mm runt röret x 25 mm djupt. Ingen extra isoler-
ing.

EI120 C/U
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Genomföring av isolerade metallrör i gips- eller betong/murvägg som är minst 120 mm.

Koppar/stålrör Ø 60 mm godstjocklek 0,8 – 14,2 mm som är isolerade med 32 mm Armaflex. 20 mm 
runt röret x 25 mm djupt. Ingen extra isolering.

EI120 C/U 
EI90 C/U

Koppar/stålrör Ø 15 mm godstjocklek 0,8 – 7 mm som är isolerade med 13 mm Armaflex. 15 mm runt 
röret x 25 mm djupt. Ingen extra isolering.

EI120

Linjär fogning i gips- och betong/murvägg som är minst 120 mm.

Fogning på båda sidor mot bottningslist. Max fogbredd 20 mm. Fogdjup 25 mm. EI 120

Genomföring i FB747-50 dubbla brandskivor i gips- eller betong/murvägg, minst 100 mm.

Koppar/stålrör Ø 40 mm godstjocklek 1,5 – 14,2 mm isolerat med 30 mm metallfolierad glasull, min 
80 kg/m3. Applicera15 mm runt röret x 15 mm djupt.

E 90 U/C  
EI 60 U/C

Koppar/Stålrör Ø 40-159 mm  2,3 – 14,2 mm gods Isolerat med 30 mm metallfolierad glasull, min 80 
kg/m3. Applicera15 mm runt röret x 15 mm djupt.

EI 60 U/C

Elkablar upp till Ø 21 mm. EI 60

Elkablar  Ø 22 - 80 mm. E 60  
EI 45

Kabelstegar och kabelrännor EI 60

Telekommunikationskablar typ ”F”, buntade Ø 100 mm. EI 60

Omantlade elkablar upp till Ø 17 mm EI 30 E 60  
EI 30

Omantlade elkablar Ø 18 – 24 mm E 60  
EI 15

Stål eller kopparkanal upp till Ø 16 mm E 60  
EI 15

Plastkanal, VP, upp till Ø 16 mm EI 60

Genomföring i FB747 dubbla brandskivor i betong/murvägg, minst 150 mm.  
Isolera med stenull, 40 mm, 40 kg/m3 200 mm på båda sidor.
Elkablar upp till Ø 22mm till 80mm E 120 EI 90

Kabelstegar och kabelrännor EI 120

Telekommunikationskablar typ ”F”, buntade Ø 100 mm. EI 120

Omantlade elkablar upp till Ø 24 mm EI 120

Elkablar upp till 21 mm EI120


