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UTMÄRKANDE EGENSKAPER

•   Brandklassade 
brandskyddsskivor 

•   Lätta att skära till

•   Swedcert typgodkännande 0625

•   Testad enligt EN 1366-4

•   Akustikprovningar enligt: ISO 
140-3:1995

PRODUKTINFORMATION
 
Beskrivning
Nullifire FB747 är en stenullsskiva 
belagd med vattenburen 
brandskyddsbeläggning för ljud och 
brandtätning i olika byggmaterial.

Användningsområde
Nullifire FB747 kan användas vid 
tätning  mellan betong, lättbetong, 
trä, stål och skivmaterial, samt vid 
kabelgenomföringar, kabelstegar, rör 
mm. Se installationsanvisning. Vid 
tätning skall även Nullifire FS701 Akryl 
samt FS721 eller FS711 Akrylmassa 
användas.

Kulörer
Vit

Förpackning 
1200 x 600 x 60 mm3

Skyddsföreskrifter 
Läs noga säkerhetsdatabladet för 
produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering
• Kontrollera vilken brandklass 

tätningen skall uppfylla samt vilka 
genomföringar som går mellan 
brandcellerna. Följ sedan särskild 
installationsanvisning. 

Rengöring
Samla ihop torrt   

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

Lagringstid/Lagringstemperatur
12 månader i oöppnad 
originalförpackning vid +5°C till +25°C.

Begränsningar
Ej för utomhusbruk

Teknisk service
Tremco’s 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.

TEKNISK INFORMATION

Densitet 160 kg/m3

Akustikvärden - Ljudreduktion
Rw (C, Ctr) = 27 dB (två skivor)
Rw (C, Ctr) = 21 dB (en skiva)

Boverket
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Installationsanvisning
Nullifire FB747 är brandskyddsskivor av 
stenull belagda med brandskyddande 
akrylbeläggning avsedd för brandtät-
ning i betong-, mur-, lättbetong-, 
gipsväggar samt betongbjälklag. Nulli-
fire FB747 har dimensionen 1200 x 600 
x 60 mm3. Vid installation av produkten 
skall även Nullifire FS701 alternativt 
Nullifire FS711 eller FS721 användas.
Vid installation skall alltid montagey-
torna vara rena, dvs fria från smuts, 
damm och fett etc. Montageytorna skall 
också vara torra. Kontrollera alltid att 
aktuell vägg eller bjälklag i sig uppfyller 
de fastställda brandkraven, E eller EI 
följd av ett tidskrav i minuter.
Max öppning är  2,5 m2 i vägg samt  
3,9 m2 i golv. Vid flera öppningar bred-
vid varandra är minsta avstånd mellan 
öppningarna 400 mm i gipsväggar 
samt 250 mm i lättbetong, betong och 
murväggar.

1. I betong, lättbetong, murverk upp-
fyller denna tätning EI 60

2. I gipsväggar uppfyller denna 
tätning EI 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan. Pressa 
därefter in skivan i öppningen.

5. Täta skarven mellan väggen och 
brandskivan med Nullifire FS701.

Denna lösning är även tillämplig i 
lätt- och betongbjälklag EI60.

Kabelstege och kabelränna
1. I betong, lättbetong, murverk 

uppfyller denna tätning EI 60
2. I gipsväggar uppfyller denna 

tätning EI 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Kabelstegen eller kabelrännan 
skall vara fast fixerad.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan.. Pressa 
därefter in skivan i öppningen runt 
kabelstegen.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt kabelstegen med 
Nullifire FS701.

7. Applicera FS711 alt. FS701 eller 
FS721 150 mm ut på kabelste-
gen, detta skall göras på båda 
sidor av genomföringen. Skikt-
tjocklek skall vara 2 mm.

Denna lösning är även tillämplig i 
lätt- och betongbjälklag E60

Enstaka eller buntade kablar.
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning enligt tabell 1.
2. I gipsväggar uppfyller denna 

tätning enligt tabell 1. Gipsväggar 
skall kortlas och tätas i genom-
föringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Denna tätning är tillämplig för 
kablar enligt tabell 1 (på nästa 
sida).

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan. Pressa 
därefter in skivan i öppningen 
runt kablarna. Vid kabelmontage 
efter skivan är installerad göres 
håltagning med lämpligt verktyg 
och FS701 alt. FS711 eller FS721 
appliceras i genomföringen.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt kabel/kablar med 
Nullifire FS701.

7. Applicera FS711 alt FS701 eller 
FS721 150 mm ut på kabeln eller 
kablarna. Detta skall göras på 
båda sidor av genomföringen. 
Skikttjocklek skall vara 2 mm.

Denna lösning är även tillämplig i 
lätt- och betongbjälklag.  
Se tabell 1. 
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Kablar Väggmaterial Brandklass

Upp till Ø 80 mm
Betong, lättbetong, murverk 
eller gips minst 100 mm

E 30, EI 30

4 x 185 mm2 D:o E 60, EI 60

4 x 10 mm2 D:o E 60, EI 60

5 x 1,5 mm2 D:o E 60, EI 60

Buntade 20 st 4 x 10 mm2 D:o E 60, EI 60

Buntade 20 st 5 x 1,5 mm2 D:o E 60, EI 60

Buntade 20 x 2 st x 0,6 mm2 D:o E 60, EI 60

Upp till Ø 80 mm
Golv, lätt- eller betong-
bjälklag

E 60

Tabell 1. Isolerade kablar
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning E 60, EI 30
2. I gipsväggar uppfyller denna tät-

ning E 60, EI 30. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Kablar upp till Ø 80 mm  isolerade 
med 40 mm, 140 kg m3, brandk-
lassad isolering. Kabelisolering 
140 mm ut på båda sidor.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan. Pressa 
därefter in skivan i öppningen 
runt kablarna. Vid kabelmontage 
efter skivan är installerad göres 
håltagning med lämpligt verktyg 
och FS701 alt. FS711 eller FS721 
appliceras i genomföringen. 
Kabelisoleringen kan då anslutas 
mot brandskyddsskivan.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt kabel/kablar med 
Nullifire FS701.

Denna lösning är även tillämplig i 
lätt- och betongbjälklag EI 60.

Oisolerade metallrör
1. I betong, lättbetong, murverk 

uppfyller denna tätning E 60
2. I gipsväggar uppfyller denna 

tätning E 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Stål och kopparrör enligt tabell 2.
5. Applicera Nullifire FS701 alt. 

FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan. Pressa 
därefter in skivan i öppningen runt 
röret eller rören.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt rör med Nullifire 
FS701.

Denna lösning är även tillämplig i 
lätt- och betongbjälklag E 60.

Rörtyp Vägg- 
material

Brand- 
klass

Stålrör upp 
till Ø 220 
mm, 6 mm 
godstjocklek

Betong, 
lättbetong, 
murverk 
eller gips 
minst 100 
mm

E 60

Kopparrör 
upp till Ø 63 
mm, 1,5 mm 
gods

D:o E 60

Rörtyp Golv- 
material

Brand- 
klass

Stålrör upp 
till Ø 220 
mm, 6 mm 
godstjocklek

Betong, 
lättbetong, 
murverk 
eller gips 
minst 100 
mm

E 60

Kopparrör 
upp till Ø 63 
mm, 1,5 mm 
gods

D:o E 60

Tabell 2.
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Isolerade metallrör
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning E 60, EI 60
2. I gipsväggar uppfyller denna tät-

ning E 60, EI 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Stål och kopparrör enligt tabell 3 
isolerade med 40 mm, 140 kg m3, 
brandklassad isolering. Rörisoler-
ing i rörets fulla längd. Rörisol-
eringen kan också ansluta mot 
brandskyddsskivan.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapy-
tor. Pressa därefter in skivan i 
öppningen runt röret eller rören.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt rören med Nullifire 
FS701.

Denna lösning är även tillämplig i 
lätt- och betongbjälklag EI 60

1. I betong, lättbetong, murverk, 
minst 140 mm, uppfyller denna 
tätning EI 120.

2. I gipsväggar uppfyller denna 
tätning EI 120. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskivor till-
passas noggrant med en fintan-
dad såg och/eller kniv.

4. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan. Pressa 
därefter in skivorna i öppningen.

5. Täta skarven mellan vägg och 
brandskiva med Nullifire FS701.

Kabelstege och kabelränna
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning E 120, EI 60
2. I gipsväggar uppfyller denna 

tätning EI 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskivor till-
passas noggrant med en fintan-
dad såg och/eller kniv.

4. Kabelstegen eller kabelrännan 
skall vara fast fixerad.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivan. Pressa 
därefter in skivorna i öppningen 
runt kabelstegen.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skivor och runt kabelstegen med 
Nullifire FS701.

Tabell 3. 
Rörtyp Vägg- 

material
Brand-
klass

Stålrör upp 
till Ø 220 
mm, 6 mm 
godstjocklek, 
isolerade.

Betong, 
lättbetong, 
murerk eller 
gips minst 
100 mm

E 60,  
EI 60

Kopparrör 
upp till Ø 
63 mm, 1,5 
mm gods, 
isolerade.

D:o
E 60,  
EI 60

Rörtyp Golv- 
material

Brand-
klass

Stålrör upp 
till Ø 220 
mm, 6 mm 
godstjocklek, 
isolerade.

Betong, 
lättbetong, 
murerk eller 
gips minst 
100 mm

E 60,  
EI 60

Kopparrör 
upp till Ø 
63 mm, 1,5 
mm gods, 
isolerade.

D:o
E 60,  
EI 60
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Enstaka eller buntade kablar.
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning enligt tabell 4.
2. I gipsväggar uppfyller denna 

tätning enligt tabell 4. Gipsväggar 
skall kortlas och tätas i genom-
föringen.

3. Nullifire FB747 brandskivor till-
passas noggrant med en fintan-
dad såg och/eller kniv.

4. Denna tätning är tillämplig för 
kablar enligt tabell 4.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapytor 
på brandskyddsskivorna. Pressa 
därefter in skivan i öppningen runt 
kablarna. Vid kabelmontage efter 
skivorna är installerade göres 
håltagning med lämpligt verktyg 
och FS701 eller FS711 appliceras 
i genomföringen.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt kabel/kablar med 
Nullifire FS701.

Kablar Väggmaterial Brandklass

Upp till Ø 80 mm
Betong, lättbetong eller 
murverk  minst 140 mm

E 120, EI 30

4 x 185 mm2 D:o E 120, EI 60

4 x 10 mm2 D:o E 120, EI 60

5 x 1,5 mm2 D:o E 120, EI 60

Buntade 20 st 4 x 10 mm2 D:o E 120, EI 60

Buntade 20 st 5 x 1,5 mm2 D:o E 120, EI 60

Buntade 20 x 2 st x 0,6 mm2 D:o E 120, EI 60

Upp till Ø 80 mm Gips minst 140 mm E 120, EI 30

4 x 185 mm2 D:o E 120, EI 60

4 x 10 mm2 D:o E 120, EI 60

5 x 1,5 mm2 D:o E 120, EI 60

Buntade 20 st 4 x 10 mm2 D:o E 120, EI 60

Buntade 20 st 5 x 1,5 mm2 D:o E 120, EI 60

Buntade 20 x 2 st x 0,6 mm2 D:o E 120, EI 60

Tabell 4.
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Isolerade metallrör
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning E 120, EI 60
2. I gipsväggar uppfyller denna tät-

ning E 60, EI 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskivor till-
passas noggrant med en fintan-
dad såg och/eller kniv.

4. Stål och kopparrör enligt tabell 5 
isolerade med 40 mm, 140 kg m3, 
brandklassad isolering. Rörisoler-
ing i rörets fulla längd. Rörisol-
eringen kan också ansluta mot 
brandskyddsskivorna.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapy-
tor. Pressa därefter in skivan i 
öppningen runt röret eller rören.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt rören med Nullifire 
FS701.

Rörtyp Väggmaterial Brandklass

Stålrör upp till Ø 220 mm,  
6 mm godstjocklek, isolerade.

Betong, lättbetong eller 
murverk 140 mm

E 120, EI 60

Kopparrör upp till Ø 63 mm,  
1,5 mm gods, isolerade.

D:o E 60, EI 60

Stålrör upp till Ø 220 mm,  
6 mm godstjocklek, isolerade.

Gips minst 140 mm E 60, EI 60

Kopparrör upp till Ø 63 mm,  
1,5 mm gods, isolerade.

D:o E 60, EI 60

Tabell 5.

Ventilationskanaler, med eller  
utan spjäll
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning E 60, EI 60
2. I gipsväggar uppfyller denna tät-

ning E 60, EI 60. Gipsväggar skall 
kortlas och tätas i genomföringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Ventilationskanal med max 
tvärsnittsyta av 1250 x 1250 mm2. 
isolerad med 40 mm, 140 kg m3, 
brandklassad isolering. Kanali-
solering i kanalens  fulla längd. 
Kanalisoleringen kan också 
ansluta mot brandskyddsskivan 
istället för att vara genomgående.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapy-
tor. Pressa därefter in skivan i 
öppningen runt ventilationskana-
len.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt rören med Nullifire 
FS701.

 

Ventilationskanaler, med eller  
utan spjäll
1. I betong, lättbetong, murverk upp-

fyller denna tätning E 120, EI 120
2. I gipsväggar uppfyller denna 

tätning E 120, EI 120. Gipsväggar 
skall kortlas och tätas i genom-
föringen.

3. Nullifire FB747 brandskiva tillpas-
sas noggrant med en fintandad 
såg och/eller kniv.

4. Ventilationskanal med max 
tvärsnittsyta av 1250 x 1250 mm2. 
isolerad med 40 mm, 140 kg m3, 
brandklassad isolering. Kanali-
solering i kanalens  fulla längd. 
Kanalisoleringen kan också 
ansluta mot brandskyddsskivan 
istället för att vara genomgående.

5. Applicera Nullifire FS701 alt. 
FS711 eller FS721 på alla kapy-
tor. Pressa därefter in skivan i 
öppningen runt ventilationskana-
len.

6. Täta skarven mellan vägg, brand-
skiva och runt rören med Nullifire 
FS701.


