
www.ki-ts.com

Brandbeskyttelse 11/2019

Knauf Insulation Fire-teK®-system til ventilationskanal 
EI 30 (ve ho i  o)  S og EI 60 (ve ho i  o)  S 
testet i overensstemmelse med EN 1366-1



Knauf Insulation Fire-teK®-system
Systembeskrivelse til ventilationskanaler

Knauf Insulation Fire-teK®-systemet leverer forebyggende brandbeskyttelse til 
ventilationskanaler. Systemet anvender trådvævsmåtter af mineraluld med rivefast 
aluminiumsfolie forstærket med glasfibertråd på den ene side. Ud over at yde 
beskyttelse i tilfælde af brand har Knauf Insulation Fire-teK®-systemet også gode 
termiske og akustiske isoleringsegenskaber.

Systemet har en isoleringstykkelse på 60 eller 80 mm. Trådnettet er allerede foret 
med mineraluld og kan derfor også installeres på steder, hvor pladsen er trang. 
Afhængigt af den anvendte isoleringstykkelse kan en brandmodstandsevne på op til 
60 minutter garanteres.

BRANDBESKYTTELSE

Bygningsmaterialer og byggeele-
menter eller bygningsdele

Bygningsmaterialer som f.eks. mine-
raluldsplader klassificeres i henhold til 
deres brandreaktion. Klassifikationen af 
bygningsmaterialers brandreaktion regu-
leres af EN 13501-1. Knauf Insulation 
Fire-teK®-systemets mineraluldsmåtter har 
en A1-klassifikation, hvilket betyder, at de 
er ikke-brændbare, og at de i tilfælde af 
brand ikke forårsager nedsat sigtbarhed 
som følge af røgudvikling.

Bygningsmaterialer og 
byggeelementer eller 
bygningsdele

Byggematerialer, som f.eks. 
trådvævsmåtter af mineraluld, 
klassificeres i henhold til deres 
brandreaktion. Klassifikationen af 
byggematerialers brandreaktion 
reguleres af  
EN 13501-1. 

Knauf Insulation Fire-teK®-systemets 
trådvævsmåtter af mineraluld har 
en A1-klassifikation, hvilket betyder, 
at de er ikke-brændbare, og at de 
i tilfælde af brand ikke forårsager 
nedsat sigtbarhed som følge af 
røgudvikling.
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Brandmodstandsdygtige linjer, 
som f.eks. kanaler, der er 
isoleret i overensstemmelse med 
brandsikkerhed, er dele, der 
klassificeres i overensstemmelse med 
EN 13501-3. Her kan der f.eks. 
gives følgende information:

 Varigheden af 
brandmodstandsevnen

 Retningen af 
brandmodstandsvarighedens 
klasse

 Lodret/vandret montering af 
bygningselementet eller -delen

 Røgisolering

Eksempler på brandmodstandsevne i bygninger

Brand inden i kanal (i  o)  S
I henhold til klassifikationen EN 13501-3 henviser brand indeni til kanal B, hvilket opfylder kravene til brandmod-
standsevne fra indersiden af kanalen til det udvendige miljø.

Brand uden for ventilationskanal  (o  i)  S
I henhold til klassifikationen EN 13501-3 henviser brand udenfor til kanal A, hvilket opfylder kravene til brandmod-
standsevne fra ydersiden til indersiden af kanalen.
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Knauf Insulation  
Fire-teK®-systemet

Anvendelse

Knauf Insulation Fire-teK®-systemet med trådmåtten Fire-teK® WM 908 GGA 
er udviklet til brug i vandrette og lodrette ventilationskanaler. Den maksimale 
diameter på ventilationskanalen er 1000 mm.

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGA

PRODUKT

Produktnavn Anvendelse af runde dele Brandmodstandsklasse Tæthed (kg/m3)) Tykkelse (mm)

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGA
Massivt loft

Gipsvæg
Massiv væg

El 30 (ve ho i  o)  S
80

60

El 60 (ve ho i  o)  S 80

  Klassifikation af brandreaktion i overensstemmelse med EN 13501-1    MW-EN 14303 T2 WS1-CL10
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Tekniske data Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGA

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGA

Egenskaber Symbol Beskrivelse  Enhed Testmetode

Reaktion på ild --- A1 – EN 13501-1

Varmeledningsevne 
afhænger af 
temperaturen

ϑ 50 100 200 300 °C

EN 12667
λ 0,040 0,046 0,062 0,084 W/(m·K)

ϑ 400 500 600 °C

λ 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

AS-kvalitet --- ≤ 10 ppm EN 13468

Vandabsorption Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Modstandskoefficient for 
vanddampdiffusion

μ 1 --- EN 14303

Fibres smeltepunkt --- ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Luftstrømsmodstand r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Silikonefri --- Fremstillet uden silikoneolieadditiv

Definition af 
brandmodstandsklasser i 
overensstemmelse med  
EN 13501-3:

Brandmodstandsklasse EI 30  
(ve ho i  o) S

Brandmodstandsdygtig ventilationskanal 
med en brandmodstandsvarighed 
på 30 minutter for lodrette og 
vandrette ventilationskanaler med en 
brandmodstandsevne fra indersiden og 
ydersiden af kanalen samt begrænsning 
af røglækagen.

Brandmodstandsklasse EI 60  
(ve ho i  o) S

Brandmodstandsdygtig ventilationskanal 
med en brandmodstandsvarighed 
på 60 minutter for lodrette og 
vandrette ventilationskanaler med en 
brandmodstandsevne fra indersiden og 
ydersiden af kanalen samt begrænsning 
af røglækagen.
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SYSTEM 

1. Skæring af trådvævsmåtterne

U = Isoleringens omkreds i mm
oD = Udvendig diameter på ventilationskanal i mm
s = Isoleringstykkelse på trådvævsmåtte i mm

Fordele ved Knauf Insulation Fire-teK®-systemet:

 Hurtigt og nemt at bruge:
 › Limning ved samlingerne er ikke nødvendigt
 › Standardiseret installation for EI 30 og EI 60
 › Der kræves ingen svejsestifter
 › Trådvæv er allerede påført måtten
 Matchende aluminiumslook
  Kompakt 60 mm eller 80 mm
  Ingen dobbeltlag ved kanalsamlinger
 Velegnet til støbte dele
  God termisk og akustisk isolering
 Mineraluld med ECOSE®-teknologi
 Eurofins-certificeringen Indoor Air Comfort Gold  

Standard

U = (oD + 2 · s) · л

oDs s
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Installationsvejledning

Knauf Insulation Fire-teK®-systemet yder kun den angivne brandmodstandsklasse for ventilationskanaler, hvis det 
installeres i overensstemmelse med retningslinjerne for installation.

Eksempel på skæring af trådvævsmåtterne

Ventilationskanal med en udvendig diameter på 100 mm for EI 30: Omkredse = (100 + 2 · 60) · л = 691 mm

Sektion til Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGA

 oD på kanal 
i mm

EI 30 måttens 
længde i mm

EI 60 måttens 
længde i mm

oD på kanal 
i mm

EI 30 måttens 
længde i mm

EI 60 måttens 
længde i mm

oD på kanal 
i mm

EI 30 måttens 
længde i mm

EI 60 måttens 
længde i mm

63 575 701 200 1005 1131 560 2136 2261

71 600 726 224 1081 1206 600 2261 2387

80 628 754 250 1162 1288 630 2355 2481

90 660 785 280 1256 1382 650 2418 2544

100 691 817 300 1319 1445 700 2575 2701

112 729 855 315 1366 1492 710 2607 2732

125 770 895 355 1492 1618 800 2889 3015

140 817 942 400 1633 1759 850 3046 3172

150 848 974 450 1790 1916 900 3203 3329

160 880 1005 500 1947 2073 950 3360 3486

180 942 1068 550 2104 2230 1000 3517 3643
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2. Installation af trådvævsmåtterne 

INSTALLATION

oD ≤ 1000 mm

Kanalklemme

Gevindstang

Fire-teK® WM 908 GGA

Trådvævsmåtter med f.eks. bindetråd 

≤ 3000 mm

Afstand ≤ 1500 mm

7



Installationstrin

 Installation af de skårne trådvævsmåtter på ventilationskanaler
 Forbind langsgående og tværgående samlinger af trådnet med bindetråd eller kroge
 Svejsestifter eller klæbemiddel til aluminium er ikke påkrævet

Vær opmærksom på de maksimale mål

 Kanaldiameter ≤ 1000 mm
 Afstand mellem gevindstænger/ophængning ≤ 1500 mm
 Længde på de individuelle ventilationskanaler ≤ 3000 mm

Bemærk

De vandrette ventilationskanaler hænges op med gevindstænger (maks. trækstyrke 9 N/mm²). 
Ophængningsenhederne placeres i isoleringen, gevindstængerne må ikke isoleres. Brug ventilationskanaler med 
luftisoleringskrav i overensstemmelse med EN 12237.
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INSTALLATION

Trådvævsmåttesamlinger

Der må ikke være mellemrum i mineralulden 
ved samlingerne. Trådnettet skal derfor sys i de 
langsgående og tværgående samlinger med 
bindetråd eller sikres med bindetrådsløkker 
eller måttekroge (ikke vist). Stødsamlinger 
behøver ikke at blive fastgjort med klæbebånd til 
aluminium.  

Isoleringens vægt i kg. pr. meter (uden kanal)

 oD på kanal i mm EI 30 EI 60 oD på kanal i mm EI 30 EI 60

63 2,9 4,8 355 7,6 11,0

71 3,1 4,9 400 8,3 12,0

80 3,2 5,1 450 9,1 13,0

90 3,4 5,3 500 9,9 14,1

100 3,5 5,6 550 10,7 15,2

112 3,7 5,8 560 10,9 15,4

125 3,9 6,1 600 11,5 16,2

140 4,2 6,4 630 12,0 16,9

150 4,3 6,6 650 12,3 17,3

160 4,5 6,8 700 13,1 18,4

180 4,8 7,3 710 13,3 18,6

200 5,1 7,7 800 14,7 20,5

224 5,5 8,2 850 15,5 21,6

250 5,9 8,8 900 16,3 22,6

280 6,4 9,4 950 17,1 23,7

300 6,7 9,8 1000 17,9 24,8

315 7,0 10,1
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3. Installation i forbindelse med kanaler gennem vægge/loft

Mellemrummet mellem ventilationskanalen og brandvæggen/-loftet 
skal fyldes med mineraluld (tæthed: ≥ 80 kg/m³). Tildæk til sidst 
mellemrummet på begge sider med et brandsikkert tætningsmiddel, 
der skal have en lagtykkelse på ca. 5 mm. 
Bemærk: Begge sider af væggen skal være installeret som vist på 
billederne.
Bemærk: Egenskaber for det brandhæmmende tætningsmiddel: Kun 
silikatbaserede, uorganiske tætningsmidler med en modstandsevne på 
op til 1200 °C kan bruges.

 Montering af kanalklemme direkte på 
gennemskæringspunktet

 Montering af L-profilerne af stål (30 x 30 x 3 mm) til 
fastgørelse af ventilationskanalen på alle fire sider

 Samling af sektioner med kanalklemme og væg med skruer, 
Skruer: Ø 6,0 x 60 mm

3.2 Fastgørelse af ventilationskanalen3.1 Lukning af ringmellemrummet 

Mellemrum (≤ 30 mm) fyldt med mineraluld

Brandsikre tætningsmidler

Væggen/loftet skal have mindst samme brandmodstandsevne som brandsikringsisoleringen.
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INSTALLATION

Tværsnit af gennemskæringspunkt

Trådnetsmåtte  
Fire-teK® WM 908 GGA

Ventilationskanal

Detaljeret visning

Gipsvæg
(gipsvæg)

Massiv væg

Brandsikre tætningsmidler

Kanalklemme

Væg (gipsvæg)

Mineraluld 
(Tæthed = 80 kg/m³)

L-profil af stål
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I en gipsvæg tilpasses underkonstruktionen i 
gennemskæringsområdet som vist på billedet. Gipsvæggen 
skal have mindst samme brandmodstandsevne som 
brandsikringsisoleringen.

Gipsvæg med detaljeret struktur

Ventilationskanal

Lodrette profiler

Bemærk: Lodret montering

 Lodretisolerede ventilationskanaler skal fastgøres  
for mindst hver 5 m.

 Svejsestifter eller klæbemiddel til aluminium er  
ikke påkrævet

 Du kan se monteringen  
› i monteringstrinnene ovenfor

 Det massive loft skal have mindst samme  
brandmodstandsevne som brandsikringsisoleringen.
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ECOSE®-TEKNOLOGI

Efter den succesfulde lancering af ECOSE® -teknologi i bygningsisoleringen har Knauf Insulation 
besluttet at udvide sin brug af denne innovative bindeteknologi til bygningsprodukter. 

Vores mineraluldsprodukter med ECOSE®-teknologi!
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ECOSE®-teknologiprodukter bruger et formaldehydfrit bindemiddel, der hovedsageligt er fremstillet af naturlige 
ingredienser, hvilket reducerer mængden af primærenergi i isoleringsmaterialerne. Det erstatter konventionelle 
bindemidler af fenol-formaldehyd-harpiks og giver produkterne deres brune farve, fordi de ikke indeholder 
farvestoffer. Denne teknologi er udviklet til Knauf Insulations mineraluldsprodukter for at forbedre deres miljøvenlighed 
uden at påvirke de termiske og akustiske isoleringsegenskaber eller brandbeskyttelsesegenskaberne. 

FORMALDEHYD-FRIE BINDEMIDLER 

Naturlige råmaterialer er hovedkomponenterne i 
dette bindemiddel. Der tilsættes ikke formaldehyd 
under produktionsprocessen. Produkter fremstillet 
med ECOSE®-teknologi indeholder ingen fenoler 
eller akrylharpikser.

BRUGERVENLIGE

Produkter med ECOSE®-teknologi er nemme at 
skære, de er lugtfri, skræddersyede og enkle at 
arbejde med.

TEKNISKE DATA

Brandsikkerhedsløsninger med ECOSE®-
teknologi er velegnede til brug primært til 
brandsikkerhed og sikrer med højeffektive 
isoleringsmaterialer, at løsningerne er 
energieffektive. Alle gældende standarder  
og retningslinjer følges.

MILJØVENLIGE

Fornyelige råmaterialer i bindemidlerne 
har erstattet næsten alle fossile, 
brændstofbaserede materialer. Vi sparer 
energi og reducerer strømforbruget samt  
CO2-udledningen.
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Alle produktkataloger og brugsanvisninger kan findes på vores websted.

Med forbehold for alle rettigheder, herunder også til behandling og omdannelse, fotomekanisk reproduktion og opbevaring på elektroniske medier. Kommerciel anvendelse 
af processer og procedurer, der præsenteres i dette dokument, er ikke tilladt. Alle tekniske data i dette dokument er givet i god tro. Det skal tilpasses, så de opfylder de 
specifikke forhold på byggepladsen. Sørg altid for, at du har den nyeste version af disse oplysninger. Designeren og bygningsentreprenøren er ansvarlige for korrekt 
installation og overholdelse af byggevedtægterne. Til trods for at der er udvist al omhu og forsigtighed, påtager ejeren af dette websted sig intet ansvar for aktualiteten, 
korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af den information, der er givet, eller for om informationen er opdateret. Derudover gælder alle relevante standarder og 
anerkendte teknologiske regler. Knauf Insulation sætter pris på ethvert forslag til forbedringer eller information om mulige fejl.

KITS FIRETEK MANUAL WM 908 GGA 11/2019 DAN ©  2019 Knauf Insulation d.o.o.

CONTACT
Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140 
42220 Novi Marof 
Kroatien
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com


