
Produkt 8 
ENVIROBRIK

Ring til vort tekniske team for mere information: 32142122 eller email info@lifeguarders.com

Envirobrick-09-13

■ Midlertidig eller permanent brand-
beskyttelses løsning for forsejling og 
tætning omkring rør,kabelbakker, kab-
ler i væg, loft og gulv åbninger. 
■ Lavet af brandmodstandsdygtig skum
tilsat intumeserende materiale

■ Støv og fibre fri

■ Nem installation (kan nemt tilskæres
med kniv og formes efter behov uden 
brug af specialværktøj)

Nem at forme til ønsket form og størrelse

Op til 4 timers brandbeskyttelse

ENVIROGRAF
PASSIVE FIRE PREVENTION PRODUCTS

®

■ Akustiske egenskaber i henhold til DS/EN ISO 140 Del 4 ( 57 dB )
■ Brandbeskyttelse i op til 4 timer efter EN13501-2:2007 + A1:2009 EI 90 og E 120

Intumeserende brand "mursten" og tætning



Nem installation, lægges ligesom mursten. Anvendelig til væg, loft og gulv.

Ring til vort tekniske team for mere information: 32142122 eller email info@lifeguarders.com

PRODUKT DETALJER

Tilskæres til ønsket størrelse

EM215/2 Intumescent blok 
2 timers brandsikring

EM215/4 Intumescent blok
  4 timers brandsikring

Envirobrick er udviklet til den mest universelle brandlukning

Envirograf® sort AM Intumescent mastik kan 
anvendes til at fylde huller og samlinger



Ved brand vil 2 timers blokkens 
skumcenter stoppe ild og røg og den 
intumeserende belægning vil 
ekspandere og  forsejle åbningen.

4 timers Enviroblok er belagt med 
Envirograf® Intumescent coat som 
forsejler og tætner skumkærnen i takt 
med at den ekspandere. Hele åbningen 
bliver herved et fast område der 
effektivt beskytter mod ild og røg.

Begge Envirobrik typer  vil forsejle og 
tætne kabler, kabelbakker, PVC rør og 
metalrør. Ventilationsrør og lignende.
Til større rør og åbninger anbefaler vi 
at anvende enten type EB (produkt 16 
eller type WPCS (Produkt 13). Disse 
fås i alle størrelser og kan desuden 
monteres uden på åbninger eller til 
renoveringsopgaver.

CB Intumescent blok   
4 timers brandsikring

PRODUKT DETALJER

Huller eller hulrum i gipsvægge.

Afhængig af vægtykkelse kan ENVIROBRIK 
anvendes på såvel den korte led 130 mm eller 
den lange led 200 mm eller tilskæres så den 
passer i åbningen.

Ved vægtykkelser 
større end 200 mm 
levere vi holdere 
efter mål, hvor i  EN-
VIROBRIK kan pla-
ceres. Det betyder at 
man kan placere 
ENVIROBRIK kun på 
én side eller på 
begge sidder med 
hulrum imellem

Undgå støv, insekter og géner fra 
sædvanlig hulrums isolering.

Ring til vort tekniske team for mere information: 32142122 eller email info@lifeguarders.com

REF: holder til BRIK

Cirkulærer tætninger til fyldning af runde huller eller rør, kan 
skæres og tilpasses omkring rør, kabler, gennemføringer m.v.  



ENVIROBRIK KAN LEVERES I ALLE ØNSKEDE STØRRELSER
DU KAN FYLDE ALLE HULLER OG ÅBNINGER MED EN/F FILLER KIT 

EN/F FILLER KIT

Ring til vort tekniske team for mere information: 32142122 eller email info@lifeguarders.com

ORDER REFERENCER
REKTANGULÆR

EM215/2   200mm lang x 130mm bred x 50mm høj   2 timers brandsikring
EM215/4   200mm lang x 130mm bred x 50mm høj   4 timers brandsikring

CIRKULARE RINGE TIL INDVENDIGE HULLER

Ref. Diameter Rating Ref. Diameter  Rating
CB65/2 65mm 2 timer CB65/4 65mm 4 timer

CB75/2 75mm 2 timer CB75/4 75mm 4 timer

CB100/2 100mm 2 timer CB100/4 100mm 4 timer

CB125/2 125mm 2 timer CB125/4 125mm 4 timer

CB150/2 150mm 2 timer CB150/4 150mm 4 timer

CB200/2 200mm 2 timer CB200/4 200mm 4 timer

CB250/2 250mm 2 timer CB250/4 250mm 4 timer

CB300/2 300mm 2 timer CB300/4 300mm 4 timer

Alle størrelser op til 125mm levers i bokse á 10 stk. 150mm og opefter leveres i bokse á 4 stk. 
Alle andre leveres størrelser leveres efter ordre inden for 72 timer

2 timers brandsikring - 40mm tykkelse                 4 timers brandsikring - 50mm tykkelse

Leveres i bokse á 5 stk.

ORDER REFERENCER
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  EM215/4 CB Ring
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