
 Brandsäkra före det händer
Wisecure PFP Akryl brandskyddsfog används för att täta konstruktioner mot spridning 

av brand, rök och brandgaser. Den kan även användas tillsammans med mineralull brand-
klass A1/A2 eller PFP brandskyddsboard.

WISECURE BRANDSKYDDSFOG

Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart 
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68 

Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se
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AVSEDD ANVÄNDNING AV RÖR RÖRÄNDE ÖPPEN/SLUTEN 4)

1) Föreslagen i EN 1366-3:2009. 2) Bedömning baserad på tester.
3) Metallrör bör ha brandklassat stöd. 4) U/U-klassade brandtätningar täcker C/U, U/C och C/C. C/U-klassade brandtätningar täcker U/C och C/C. U/C-klassade 
brandtätningar täcker C/C.

DAGVATTENRÖR
VID DRÄNERING U/U 1)

INTE VID DRÄNERING C/C 2)

DRÄNERINGS- ELLER AVLOPPSRÖR

VENTILERAT AVLOPP U/U 1)

OVENTILERAT AVLOPP U/C 1)

AVLOPP M/VATTENLÅS U/C 1)

INTE VID DRÄNERING C/C 2)

RÖR I SLUTEN KRETS (VATTEN, GAS, LUFT, EL ETC.) C/C 2) 3)

RÖR FÖR RÖKGASÅTERVINNINGSSYSTEM U/C 1)

RÖR MED ÖPPNA ÄNDAR OCH ≥ 50CM LÄNGD PÅ BÅDA SIDOR U/U 2)

RÖR SOM STÖDS AV UPPHÄNGNINGSSYSTEM, METALL
BRANDKLASSAT STÖD C/U 1)

EJ BRANDKLASSAD U/C 1)

RÖR FÖR AVFALLSHANTERING, METALL U/C 1)

Wisecure PFP brandskyddsfog är framtagen för att förhindra spridning 
av brand och rök genom öppningar i brandklassade väggar  
och golvbjälklag. Utöver den brandskyddande funktionen är fogen 
också ljudisolerande. 

Efter härdning har fogen en viss elasticitet för att ta upp rörelser i 
konstruktionen.

Vid brandexponering skapar PFP FR Akryl en robust brandtätning 
genom bildandet av en hållbar svällande massa.

Wisecure PFP FR Akryl kan med fördel användas tillsammans med 
brandskyddande fyllnadsmaterial exempelvis mineralullsisolering klass 
A1/A2 eller PFP brandskyddsboard.
Se monteringsanvisningen för detaljerad beskrivning av olika applika-
tioner.

Spara tid och rädda liv där 
varje sekund räknas

Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart 
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68 
Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se

1 TIMMA  UPP TILL EI 240 FÖR INOMHUS-
BRUK

UPP TILL 12.5% CE 
MÄRKT



6. Vid installation av fyllnadsmaterial, 
exempelvis mineralull, tillskär detta något 
överdimensionerat innan drevning. Det bör 
göras för att säkerställa god täthet. Se även till 
att tillräckligt djup uppnås.

7. Fyll mellanrummet med fog till önskat djup. 
Se ritningar på sidorna 2 till 21 för vägledning 
om applicering i olika situationer! Om 
installationen inte måste uppfylla någon 
specifik brandklassning rekommenderas att  
ett förhållande mellan bredd och djup 
på 2:1 används, med minsta tjocklek på 
tätningsmaterial 12 mm.

8. Applicera tätningsmedlet generöst för att 
förhindra eventuella luftbubblor. Avsluta med 
att släta ut fogen med en fuktig fog-kniv, fog-
slätare, eller mjuk pensel. 

9. Wisecure PFP FR Akryl kan övermålas med 
de flesta emulsions- eller alkydfärger.

1. Innan du applicerar fogen, se till att ytan 
på alla rör och kablar samt omgivande 
konstruktion är fri från alla lösa föroreningar, 
damm och fett.

2. Om fogen ska appliceras på ytor som inte tål 
direkt kontakt bör lämplig ytbehandling
göras (kontakta Wisecure för vägledning). 
På färger som är känsliga för tätningsmedel 
rekommenderas grundning med primer.

3. Då produkten är vattenbaserad kan 
korrosion uppstå på vissa metaller. 
I dessa fall är det lämpligt att applicera ett 
tätskikt mellan fog och metallytan. 

4. När fogen installeras mot bearbetade 
gipsskivor kan exponerade kanter fuktas med
vatten, alternativt kan akrylen spädas ut 
med en mindre mängd vatten, för att grund-
behandla ytorna. Det hjälper vidhäftningen och 
förhindrar överdriven fog-krympning.

5. Vid applicering av fog i ihåliga golvplattor 
eller mellan skivor i vägg, bör brandtätningar 
som specificeras som enkelsidiga installeras 
från golvets undersida. Förutsatt att det finns
tillräcklig mycket betong under hålrummet för 
att följa installationsguiden. Om så inte
är fallet bör cirkulära hålrum fyllas med 
mineralullsisolering som med samma tjocklek 
som golvplattan. Alternativt, monteras 
brandtätning på båda sidor.

Monteringsanvisningar

Designad för att förhindra spridning av brand och rök genom fogar 
och öppningar i brandklassade väggar och golv (inklusive öppningar 
som bildas runt byggnadsgenomföringar); Wisecure PFP FR Acrylic 
kommer också att bibehålla den akustiska designprestandan.

När det utsätts för atmosfäriska förhållanden härdar tätningsmedlet, 
men det kommer att behålla en viss elasticitet för fogrörelser. Under 
brandexponering skapar Wisecure PFP FR Acrylic en robust brandtät-
ning genom bildandet av en hållbar svällande kol.

Wisecure PFP FR Akryl kan användas med ett lämpligt fyllnadsmate-
rial, t.ex. stenull eller Wisecure PFP FR underlagsmaterial för att säk-
erställa korrekt förhållande mellan bredd och djup och för att minska 
krympningen av tätningsmedlet under härdningen. Minsta djup och 
maximal bredd på skarvarna ingår i monteringsanvisningen.
 
CE-märkt: Godkänd över hela världen 
Certifiering:  Klassad för brandtätning av alla typer av konstruktioner 
och genomföringar 
Akustiska egenskaper: Ljudisolerande
Miljö: Miljö- och användarvänlig
Applicering:  Enkel att applicera med en slät ytfinish
Flexibel:  Tar upp rörelser -flexibel till 12,5 % 
Grundning: Ingen primer behövs i de flesta fall 
Material: För de flesta konstruktioner - betong, tegel, stål, gips, glas, 
plast och andra icke porösa material 
Torktid: Härdar snabbt, klibbfri efter 1 timme
Lagringstid: Lagringstid 18 månaders (under rätt förhållanden)

Den säkra expanderande
acrylformula

Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart 
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68 
Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se



ATT BESTÄLLA & SPECIFICERA

INSTALLATION

MAINTENANCE

Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart 
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68 
Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se

Vänligen kontakta oss och ange följande information - Kvantitet / Produktkod / Produktbeskrivning / Storlek Typiskt exempel:- 25 / AFPFPACW / 
Wisecure PFP FR Akryl - Patroner / 310 ml

Tel: 033-10 04 40 eller E-post: info@wisecure.se

Vi har tekniska representanter som hjälper till med val och specifikation av produkterna på denna sida och bör rådfrågas för exakt installation och 
produktlämplighet. Säkerställ ett tidigt engagemang med oss själva, konstruktörer, huvudentreprenörer och specialistinstallatörer innan någon 
installation. Andra branscher och/eller tillverkare kan behöva rådfrågas. För fördjupad information, specifikation och teknisk rådgivning vänligen 
ring vårt huvudkontor på tel 033-10 04 40 eller maila info@wisecure.se

Alla intresserade parter, konstruktörer, konstruktörer, huvudentreprenörer och specialistinstallatörer bör ge tillgång för att tillåta att de 
brandskyddande tätningarna regelbundet inspekteras och underhålls, samt register över sådant underhåll under minst 12 månader, enligt 
kravet i regelreformen Beställ och reparera vid behov. Hänvisning bör göras till ASFP TGD 17 – Uppförandekod för installation och inspektion av 
brandstopp.

KOMPETENS

YTTERLIGARE ANMÄRKNINGAR

Det är mycket viktigt att de som får förtroendet att designa eller installera en brandskyddsprodukt har den kompetens som krävs för att utföra 
uppgiften professionellt och noggrant. Den kompetensnivå som krävs kommer att stå i proportion till byggnadens förväntade komplexitet. Alla 
konstruktörer måste eliminera, minska eller kontrollera förutsebara risker som kan uppstå under installation, konstruktion eller underhåll när de 
förbereder eller ändrar konstruktioner. Beställare bör se till att huvudkonstruktören och huvudentreprenören utför sina uppgifter enligt CDM- 
bestämmelserna. ASFP:s grundkurs i passivt brandskydd ger viktig kunskap som en del av att visa kompetens och förståelse inom denna centrala 
brandskyddsspecialist.

Se ETA-bladet för användningsområden för denna produkt. För ytterligare information om installationskrav, se rörtillverkarens data och 
väggspecifikation för att säkerställa kompatibiliteten för denna produkt, om du är osäker, kontakta det tekniska teamet med tjänster och 
väggspecifikation på: tel 033-10 04 40 eller e-post info@wisecure .se

PRODUCT AVAILABILITY

PROD KOD PRODUKTBESKRIVNING FÄRG STORLEK

AFPFPACW WISECURE PFP FR ACRYLIC - PATRONER VIT 310 ML



Ett brandsäkert skydd
Wisecure PFP FR Akryl kan användas med ett lämpligt fyllnadsmaterial, t.ex. stenull eller 
Wisecure PFP FR underlagsmaterial för att säkerställa korrekt förhållande mellan bredd 
och djup och för att minska krympningen av tätningsmedlet under härdningen. Minsta 

djup och maximal bredd på skarvarna ingår i monteringsanvisningen.

WISECURE ACRYLFORMULA

Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart 
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68 

Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se
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