
Designad för att skydda före det händer
Wisecure PFP FR Brandtejp är designad för att upprätthålla brandmotståndet hos bran-

davskiljande väggar och golv när dessa bryts av plaströr, ledningar eller metallrör
med kontinuerlig brännbar isolering och kan användas i gipsväggar,

murade eller betongväggar och betonggolv.

WISECURE BRANDTEJP

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

BRANDSÄKER UPP  
TILL EI 240
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UPP TILL 315 MM
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CE 
MÄRKT

INT MULTI240



INT240

MULTI

AVSEDD ANVÄNDNING AV RÖR RÖRÄNDE ÖPPEN/SLUTEN 4)

1) U/U-villkor kan också användas
2) U/C-, C/U- och U/U-villkor kan också användas

REGNVATTENRÖR, PLAST
PÅ TAK C/U 1)

VIDARE NEDAN C/C 2)

DRÄNERINGS- ELLER AVLOPPSRÖR
VID DRÄNERING C/U 1)

VIDARE NEDAN C/C 2)

RÖR I SLUTEN KRETS  (VATTEN, GAS, VAKUUMSYSTEM, EL. ETC.) – C/C 2)

RÖR MED ÖPPNA ÄNDAR OCH MINST 50 CM RÖR PÅ BÅDA SIDOR – U/U

Wisecure PFP FR Brandtejp är designad för att upprätthålla brandmot-
ståndet hos brandavskiljande väggar och golv när dessa bryts av plas-
trör, ledningar eller metallrör med kontinuerligt brännbar isolering, och 
kan användas i gipsväggar, mur- eller betongväggar och betonggolv.

Varje rörlindning består av en grafitbaserad reaktiv svällande remsa, 
som reagerar på värme och stänger öppningen som det mjukgörande 
plaströret eller rörisoleringen lämnar vid en brand.

Rörlindningen monteras helt runt rören eller isoleringen och fästs med 
den självhäftande fliken. Det ringformiga utrymmet runt rörlindningen 
tätas med Wisecure PFP FR EX bruk eller Wisecure PFP FR-skivor.

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
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Wisecure PFP FR Brandtejp har utformats för att upprätthålla brand-
motståndet hos separerande väggar och golv där de bryts av en eller 
flera byggnadstjänster. Skivan består av en kärna av stenull, tätad med 
Wisecure PFP FR Beläggning på 1 eller båda sidorna. Val av skiva 
belagd på 1 eller båda ytorna bestäms av installationsöverväganden 
och brandmotståndskrav. När den installeras på plats ska Wisecure 
PFP FR Skiva användas med Wisecure PFP FR Akryl för tätning runt 
servicegenomföringar och den intilliggande avskiljande konstruktionen.

Tekniskt godkännande: ETAG 026-2
Typgodkännande enligt: EN 13238:2010
Expansionsförhållande: 28:1
Expansionstryck: 55 N
Grafitvikt: 1,3 kg/m per mm tjocklek
Grafitdensitet: 1300 kg/m
Normal expansionstid: Mindre än 10 minuter
Minsta expansionstemperatur: 150 °C
Hållbarhet enligt ETAG 026-2: Z2 avsedd för användning i interna 
förhållanden med andra luftfuktighetsklasser än Z1, exklusive temper-
aturer under 0 °C
Förvaring: Förvaras i temperaturer mellan 5 ̊C och 30 ̊C
Installationstemperatur
Färg: Antracit
Livslängd: Under normala förhållanden; 30 år +

Den säkra expanderande
brandtejpen

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



PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

ATT BESTÄLLA & SPECIFICERA

INSTALLATION

UNDERHÅLL

PROD KOD STORLEK AVSEDD ANVÄNDNING

AFPFPPW55 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 55MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø55MM

AFPFPPW82 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 82MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø82MM

AFPFPPW110 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 110MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø110MM

AFPFPPW125 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 125MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø125MM

AFPFPPW160 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 160MM PLASTRÖR OCH RÖR≤ Ø160MM

AFPFPPW200 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 200MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø200MM

AFPFPPW250 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 250MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø250MM

AFPFPPW315 WISECURE PFP FR BRANDTEJP 315MM PLASTRÖR OCH RÖR ≤ Ø315MM

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 / AFPFPPW55 / 
Wisecure PFP FR Brandtejp 55mm / 55mm

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

Vi har tekniska representanter som hjälper till vid val och specifikation av produkterna på denna sida och bör konsulteras för exakt installation och 
produktlämplighet. Säkerställ ett tidigt engagemang med oss själva, konstruktörer, huvudentreprenör och specialistinstallatörer inför eventuell 
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 mejla 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

RÖRÄNDKONFIGURATIONER

Vid provning av rör kan man välja att inte täcka (eller stänga) röret, eller kapa röret inne i ugnen eller utanför
ugnen, eller på båda sidor. Den valda konfigurationen beror på den avsedda användningen av röret och/eller installationsmiljön. Koden som 
definierar om ett rör är täckt anges efter brandklassificeringen. Till exempel EI 60 C/U vilket innebär att röret var kapslat inne i ugnen och utan lock 
utanför ugnen. Testkonfigurationen definierar möjliga godkännanden.



Ett brandsäkert skydd
Wisecure PFP FR Brandtejp är designad för att upprätthålla brandmotståndet hos bran-

davskiljande väggar och golv när dessa bryts av plaströr, ledningar eller metallrör
med kontinuerlig brännbar isolering och kan användas i gipsväggar,

murade eller betongväggar och betonggolv.

WISECURE BRANDTEJP

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 
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