FIREFLY VENTILERADE
BRANDTÄTNINGAR TILL TAKFÖTTER
TENMAT ventilerade brandtätningar för
takfötter möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att uppfylla kraven på
brandavskiljande förmåga enligt Boverkets
Byggregler, BBR.
TENMAT ventilerade takfotsstopp är en
flexibel produkt som medför ett snabbt och
enkelt montage på byggarbetsplatsen.
Brandtätningen består av ett svällband som
expanderar kraftigt redan vid låga
temperaturer och som därför är förlåtande för
ojämnheter i luftspalten.
Produkten häftas, skruvas eller spikas fast
direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts
sedan expandera upp mot råsponten, eller
annan motyta beroende på konstruktionens
utformning. Endast fyra fästelement krävs per
meter, vilket gör att monteringen går snabbt.
TENMAT passiva brandskyddsprodukter är
alla utförligt brandtestade enligt Europeiska
standarder. Produkterna testas i de vanligt
förekommande  konstruktionsmaterialen,
inkluderat trä, för att göra testerna så lika den
verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver
brandtester har livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.
För mer information, besök
www.passivabrandskydd.se
På nästa sida visas hur produkten monteras i
takfötter.

Funktioner
• Effektivt sätt att brandtäta
ventilerade takfötter i enlighet
med BBR
• Monteras enkelt med
häftklammer mellan
takstolarna
• Levereras på rulle och kapas
med kniv till rätt längd
• Kostnadseffektiv
• Brandmotstånd upp till
60 minuter
• Utförligt brandtestad i olika
konstruktionsmaterial
• Expanderar 25-30 gånger sin
egen tjocklek och är därmed
förlåtande för ojämnheter i
luftspalten

Monteringsanvisning

1. Rulla ut brandstoppet

2. Skär av brandstoppet med passande
längd. Bandet skall passa snävt mellan
takstolarna. Eventuell skarvning av brandstoppet görs enkelt kant i kant utan något
överlapp.

3. Häfta, skruva, eller spika fast
brandstoppet längs mitten med ett avstånd
om max 250 mm mellan varje fästelement och
max 125 mm från kanterna. Använd 14 mm
korrosionsfri klammer alternativt skruv eller
spik med huvud om max 11,5 mm i diameter.
Försäkra att ingenting hindrar brandstoppet
från att expandera fritt i en brandsituation.

4. Färdigt. För frågor gällande specifika
utföranden av takfotsventilation, montering av
insektsnät, mm, var vänlig kontakta Tenmat.

Om TENMAT
TENMAT är en ledande tillverkare
av specialiserade, högpresterande
konstruktionsmaterial och komponenter
med mer än 100 års erfarenhet.
Den diversifierade produktportföljen
inkluderar lager- och slitkomponenter,
passiva brandskydd, tekniska keramer,
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högtemperaturmaterial samt lameller för
pumpar och kompressorer.
Moderbolaget i företagsgruppen är
Diamorph AB med säte i Stockholm.
TENMAT har sitt huvudkontor i Manchester
i England med helägda dotterbolag i USA,
Tyskland, Frankrike och Italien.
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