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Laagspanning
BRANDWERENDE

BARRIÈRE

Homologaties

Klasse tot EI 120 
Niet giftig

Expansie tot 5 maal het volume

Conform de norm 
EN 1365-2 • 1363-1

INSTALLATIE
Bijzondere toepassingen zijn niet 
noodzakelijk: de bescherming moet 
boven de lamp in het plafond, direct 
op het paneel worden aangebracht.

Neem voor afwijkende afmetingen 
contact op met Raytech.

FSCF
Vlamwerende barrière voor het afdekken van lampen FSCF.
Onbrandbare, koepelvormige barrière voor de afdekking en bescherming van inbouwspots 
in verlaagde plafonds de vuurbestendigheid van plafonds en verlaagde plafonds. Voorkomt 
de verspreiding van het vuur en verlaagt aanzienlijk de temperatuur tussen het verlaagde 
plafond en het plafond.

•     Verpakt met niet-giftige mineraalvezels

•  Brandbestendig en gemaakt 
van uitzettende samenstellingen 

•  Voorkomt de oververhitting van de lamp

•   Flexibel, licht en zelfondersteunend

•  Eenvoudig te installeren en te verwijderen

      

Product Afmeting (mm) Type

FSCF 250 250 x 280 Kegelvormig

FSCF 350 350 x 230 Koepelvormig

  

INSTALLATIE
Bijzondere toepassingen zijn niet 
noodzakelijk: de bescherming moet 
boven de lamp in het plafond, direct 
op het paneel worden aangebracht.

Neem voor afwijkende afmetingen 
contact op met Raytech.

FSCI
Vlamwerende zwellende barrière voor de afdekking van 
schakelaars FSCI.
Niet-ontvlambare en niet-uitzettende barrière voor het afdekken van schakelaars en inbouw-
aansluitingen, behoudt de brandvrije afdichting van de wanden. Bevat een elektrische doos 
type 503. Verlaagt de temperatuur in de tussenruimte van de gipsen wand.

FSSE
Brandwerende niet-uitzettende barrière voor 
elektriciteitskasten.
Niet-uitzettende barrière voor beveiliging tegen brand van aan de wand ingebouwde 
elektrische systeemelementen.

•    Verpakt met niet-ontvlambare vezels 
en uitzettende ladingen

•  Beschermt tegen de verspreiding 
van brand

•    Wordt in de elektriciteitskast aangebracht

•  Beschermend, met hoog uitzettend 
vermogen  

•  Garandeert integriteit van de wand bij brand

Product Afmeting (mm)

FSCI 150 150 x 150

Product Voor elektriciteitskasten

FSSE 01 Tot drie vruchten (type 503)

FSSE 02 Tot zes vruchten (type 506)

INSTALLATIE
Bijzondere 
toepassingen zijn 
niet noodzakelijk: de 
bescherming moet 
op de doos, direct op 
het paneel, worden 
aangebracht.

INSTALLATIE
De beveiligingen 
worden in de 
kast geplaatst 
voordat de 
vruchten worden 
aangebracht; 
bescherm de 
geribbelde 
leidingen die 
langs de wand 
lopen met 
FST-E-25/32.

75 mm

100 mm

75 mm

100 mm

75 mm

100 mm

75 mm

Elektriciteitskast

Geribbelde 
leiding 

125 mm

Niet-uitzettende 
strip 
FST-E

Beschermend
FSSE

Homologaties

Klasse tot EI 120 
Niet giftig

Conform de norm 
EN 1364-1

Homologaties

Klasse tot EI 120 
Niet giftig

Conform de norm 
EN 1364-1
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