
tbt firestop compo
 brandtätnings-
   systemet som 
        gör jobbet

Marknadens kanske enklaste systeM

• typgodkänd för genomgående och bruten isolering på  

   ventilationskanaler och VVs rör.

• tätar utan väggförstärkning.

• ljudklassad – testad hos dnV Ingemansson.

• kabelstegar behöver inte kapas vid genombrott av brandceller.

• Brandtekniskt uppnås klass el 60 redan med 30 mm  

   brandskyddsmassa.

• större prefabricerade block finns för större igensättningar.
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 användningsområde

TBT brandskyddsmassa är en gipsbaserad brand-
skyddsmassa avsedd för brandtätning av genomför-
ingar i bjälklag/väggar av betong, lättbetong eller 
tegel. massan är även godkänd för brandtätning i 
gipsväggar utan kortlingar i hålkanter.

provningar

TBT brandskyddsmassa är provad vid sp och Trätek 
för vvs-, ventilations- och kabelgenomföringar 
i brandcellsavskiljande väggar och bjälklag av 
betong, lättbetong och tegel samt lättväggar med 
stålregelstomme. Brandklasser el 30, el 60 och el 
90. Typgodkännande swedcert nr 0295. norges 
Branntekniske Laboratorium as, sintef aa-173. 
Ljudtester är gjorda hos dnv ingemansson.

BLandning – appLicering

mät upp pulver och tillsätt vatten enligt nedan. 
Blanda massan till en jämn konsistens.

spackling: 4 volymdelar TBT brandskyddsmassa och  
1 volymdel vatten ger en massa som är lätt att  
applicera med murarverktyg.

gjutning: 2 volymdelar TBT brandskyddsmassa och  
1 volymdel vatten ger en lättflytande massa för  
igengjutning av genomföringar i bjälklag.

maTeriaLåTgång

1 kg pulver ger ca 1 liter färdig massa. Tjocklek,  
se tabell för respektive användningsområde.

håLTagningar för nya kaBLar och rör

nya hål i tätningar tas upp med träborr eller hålsåg. 
efter ny kabel- eller rördragning tätas genomför-
ingen med brandskyddsmassa.

armering

en oarmerad gjutning med tjockleken 100 mm kla-
rar spännvidder upp till 1,5 m förutsatt att lasterna 
inte överstiger Vistelselast (Bkr 03, kap 3:41) och 
att gjutningen har erforderliga upplag i båda ändar.

en oarmerad gjutning med tjockleken 60 mm klarar 
spännvidder upp till 1,2 m. dock får lasten ej över-
stiga 1kn/m2  och därför är denna typ av gjutning 
endast lämpad för ytterst svåråtkomliga utrymmen 
och bör bara belastas i nödfall. även denna gjutning 
kräver erforderliga upplag i båda ändar.

en lastupptagande gjutning får ej understiga 60 mm 
i tjocklek.

efTerBehandLing

TBT brandskyddsmassa kan övermålas med de flesta  
förekommande färger.

skyddsåTgärder

TBT brandskyddsmassa innehåller inga hälsoskadliga 
ämnen. Undvik att andas in damm. vid kontakt med 
hud, tvätta med tvål och vatten. vid stänk i ögonen, 
skölj med vatten så att materialet avlägsnas. vid 
förtäring eller kvarstående besvär skall läkare kon-
taktas.

Tekniska daTa

färg: vit

arbetstemperatur: Lägst 0°c

densitet: 800 - 900 kg/m3

ph-värde: 6,5 - 7,5

Tryckhållfastighet: ca 9 mpa

material: 1-komponent glasfiberarmerad  
 gipsbaserad massa med perlit

öppentid: färdigblandad massa bör förbrukas  
 inom 45 minuter

värmekonduktivitet: ej isolerande på kablar. reduktion  
 av märkström i kablar ej nödvändig

Toxiditet: innehåller inga vådliga ämnen

övrigt: TBT brandskyddsmassa är gas-,  
 rök-, och vattentät 

Beständighet: god beständighet mot vatten,  
 oljor och syror

Lagring: 12 månader i torrt utrymme

förpackning: papperssäck

tbt firestop compo
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