PROD 69 Brand och röklist

Produktbeskrivning:
Dessa lister finns i två huvudtyper och levereras som singel dörr set (SDS) eller dubbel dörr set (DDS).
Den första typen är producerad av utvidgande/isolerande material, med ytskikt i färgad vinyl eller
trälaminat. Den ena kanten har en rökborsteförsegling. På baksidan har listen självhäftande tejp för
enkel montering. För säkerhets skull bifogas små spik för användning i längdriktningen med 300mm
avstånd. Efter montering kan listen övermålas om man önskar (EJ rökborsten). Denna produkt finns i
brunt, vitt eller trälaminat (fanér). Expanderar vid 118-120 °C
Den andra typen (SDS/P eller DDS/P) är gjord som ett plastband med mjukt gummi, rökförsegling och
brandisolerande material. Även denna typ har självhäftande baksida för enkel montering och är
tillgänglig i vitt och brunt. Observera att det även på denna modell är det standard med rökborste på
gångjärnsidan medan andra typer av plast har gummiblad mot rökförsegling.
För underhåll / reparation levereras 1050 mm lister.
Minimum avstånd på 3.5mm krävs på öppningssidan och översidan av dörrkarmen medan 1 mm
avstånd krävs på gångjärnsidan där förseglingen går direkt över gångjärnen (detta hindrar inte
gångjärnens funktion).

Användningsområde:
Utanpåmonterade brand- och röklister kan monteras på enkla och dubbla dörrar på ett par minuter.
Efter montering kan listerna ytbehandlas med t. ex färg, undantaget rökborsten!

Prestanda:
Testad enligt BS476 Part 22 (1987) med resultat integritet upp till 66 minuter med ett glapp om 11
mm mellan dörr och karm. Intumescentmaterialet som finns i listerna har även testats enligt BS476
Part 23 (1987).

Beställningsreferenser:
Referens
ES/SDS #
ES/DDS #
ES/25/HS #
ES/30/PS #

Beskrivning
Standard brand- och röklist set, enkel dörr, 220x100 cm
Standard brand- och röklist set, dubbel dörrar, 220x200 cm
Underhåll/reparation
Standard enkel 1050mm del för ovansida eller öppningssida
Standard enkel 1050mm del för delbar gångjärnsida

# Tillgänglig i svart, brun, röd, vit och trälaminat. Vänligen kontakta Eld & Vatten för tillgänglighet av nya färger
och trätyper.

www.eldochvatten.com

