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GENERELT
 � Brandmodstandsdygtig efter EN 13501-3:2005

EI 180 S
(500 Pa)

EI 120 S
(500 Pa)

EI 90 S
(500 Pa)

EI 60 S
(500 Pa)

Fa
st 

væ
g

Montering i massiv adskillende væg EI 120 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Vægdensitet mindst 500 kg/m³
Tætning med mørtel eller gipsstuk
ve (i o)

W -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i massiv adskillende væg EI 120S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Vægdensitet mindst 500 kg/m³
Tætning med gipsplade og rockwool med en densitet på 100 kg/m³
ve (i o)

D -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i massiv adskillende væg EI 180 S

Vægtykkelse mindst 140 mm
Vægdensitet mindst 500 kg/m³
Tætning med mørtel
ve (i o)

W
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Le
tvæ

g

Montering i let adskillende gipspladevæg EI 120 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Densitet af rockuld i væg mindst 100 kg/m³
Tætning med gipsplade og mørtel eller gipsstuk
ve (i o)

W -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i let adskillende gipspladevæg EI 90 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Densitet af rockwool i væg mindst 100 kg/m³
Tætning med gipsplade og rockwool med en densitet på 100 kg/m³
ve (i o)

D - -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i lodret letvæg (gips) EI 120 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Vægdensitet mindst 995 kg/m³
Tætning med gipsstuk
ve (i o)

W -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1000 X 600

B X H
min. 200 X 200

maks. 1000 X 600

B X H
min. 200 X 200

maks. 1000 X 600

Montering i lodret letvæg (gips) EI 90 S

Vægtykkelse mindst 70 mm
Vægdensitet mindst 995 kg/m³
Tætning med gipsstuk
ve (i o)

W - -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1000 X 600

B X H
min. 200 X 200

maks. 1000 X 600

Lo
ft

Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 180 S

Loftstykkelse mindst 140 mm
Loftsdensitet mindst 2200 kg/m³
Tætning med mørtel
ho (i o)

W
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 120 S

Loftstykkelse mindst 150 mm
Loftsdensitet mindst 650 kg/m³
Tætning med mørtel
ho (i o)

W -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 90 S

Loftstykkelse mindst 100 mm
Loftsdensitet mindst 650 kg/m³
Tætning med  mørtel
ho (i o)

W - -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B x H er de mindste og største nominelle mål (grundlinje x højde) af brandspjældet udtrykt i mm
ve Vertikal installation
ho Horisontal installation
(i o) Brand indefra og udefra
Pa Pascal undertryk
E Integritet
I Termisk isolering
S Røgtæthed
W Tætning med bindemidler
D Tørtætning
Cert. nr. 1812-CPR-1006 EN 15650
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 � Weichschott-tætning

EI 180 S
(300 Pa)

EI 120 S
(300 Pa)

EI 90 S
(300 Pa)

EI 60 S
(300 Pa)

Fa
st 

væ
g

Montering i fast, lodret væg med Weichschott-tætning EI 90 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Vægdensitet mindst 500 kg/m³
Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk lak
ve (i o)

W - -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Le
tvæ

g

Montering i lodret letvæg (gipsplade) med Weichschott-tætning EI 90 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Densitet af rockuld i væg mindst 100 kg/m³
Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk lak
ve (i o)

W - -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Montering i lodret letvæg (gips) med Weichschott-tætning EI 90 S

Vægtykkelse mindst 100 mm
Vægdensitet mindst 995 kg/m³
Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk lak
ve (i o)

W - -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

Lo
ft

Montering i loft med Weichschott-tætning EI 120 S

Lofttykkelse mindst 150 mm
Loftdensitet mindst 650 kg/m³
Tætning i rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk lak
ho (i o)

W -
B X H

min. 200 X 200
maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B X H
min. 200 X 200

maks. 1500 X 800

B x H er de mindste og største nominelle mål (grundlinje x højde) af brandspjældet udtrykt i mm
ve Vertikal installation
ho Horisontal installation
(i o) Brand indefra og udefra
Pa Pascal undertryk
E Integritet
I Termisk isolering
S Røgtæthed
W Tætning med bindemidler
D Tørtætning
Cert. nr. 1812-CPR-1006 EN 15650

 � Sammenføjning af flere spjæld til store kanaler

1.  Det er tilladt at montere 2 sammenføjede spjæld med lodret akse. Maksimal størrelse: 1670x1500, 3070x800, 1500x1670.
2.  Det er ikke tilladt at sammenføje mere end to spjæld.
3.  Det er ikke tilladt at sammenføje to spjæld oven på hinanden i lodret akse.
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 � Gennemhulning af væggen til spjæld monteret sammen

1.  Hul til montering af to sammenføjede spjæld ved siden af hinanden med vandret akse.
2.  Hul til montering af to sammenføjede spjæld oven på hinanden med vandret akse.

X1 X2 Y1 Y2

Fast, lodret væg EI 120 S B1 + 80 mm Btot + 80 mm H1 + 80 mm Htot + 80 mm

Lodret letvæg i gipsplade EI 120 S B1 + 100 mm Btot + 100 mm H1 + 100 mm Htot + 100 mm

Lodret letvæg i gipsplade EI 90 S B1 + 75 mm Btot + 75 mm H1 + 75 mm Htot + 75 mm

Lodret letvæg i gips EI 120 S B1 + 80 mm Btot + 80 mm H1 + 80 mm Htot + 80 mm

Lodret letvæg i gips EI 90 S B1 + 80 mm Btot + 80 mm H1 + 80 mm Htot + 80 mm

Vandret loft EI 180 S B1 + 130 mm Btot + 130 mm H1 + 130 mm Htot + 130 mm

Vandret loft EI 120 S B1 + 130 mm Btot + 130 mm H1 + 130 mm Htot + 130 mm

Vandret loft EI 90 S B1 + 130 mm Btot + 130 mm H1 + 130 mm Htot + 130 mm

 � Betjening

 � Manuel / Manuel med magnet

1.  Håndtag til manuel åbning
2.  Beskyttelsesdåse
3.  Håndtagets position når spjældbladet er åbent
4.  Håndtagets position når spjældbladet er lukket
5.  Håndtag til magnetenhed (på udgave med magnet)
6.  Indikator for spjældblad lukket
7.  Indikator for spjældblad åbent
8.  Knap til manuel lukning

Lukkemetode for spjældblad
Automatisk lukning med termosikring

Betjeningsmekanismen har et varmefølsomt element, som automatisk luk-
ker spjældbladet, når temperaturen i kanalen overstiger 70 °C (eller 95 °C for 
udgaven med sikring på 95 °C).
Mulighed for at lukke spjældet manuelt ved at trykke på den viste knap.
Hvis den manuelle mekanisme er udstyret med en elektromagnet er det mu-
ligt at lukke spjældet med fjernbetjening.
Mekanismen i udgaven med manuel betjening med magnet har en elektro-
magnet, som i tilfælde af strømafbrydelse (udgave med magnet med afbry-
delse) eller i tilfælde af strømtilførsel (udgave med magnet med tilslutning) 
beordrer lukning af spjældbladet.
Åbningsmetode for spjældblad
Åbningen af spjældet skal udføres med ventilationssystemet standset.
Hvis spjældet er blevet lukket manuelt med knappen eller via fjernbetjening 
med elektromagnet (for udgave med magnet), kan det åbnes manuelt ved 
at dreje håndtaget mod uret.
På udgaverne med elektromagnet der udløser ved strømafbrydelse skal de 
før spjældet åbnes strømforsynes, og der skal trækkes i magnetens håndtag.
Hvis spjældet er blevet lukket pga. indgreb fra det varmefølsomme element, 
kan det åbnes manuelt ved at dreje håndtaget mod uret efter at have udskif-
tet det varmefølsomme element.
Positionsmikroafbrydere
På anmodning kan spjældet udstyres med en positionsmikroafbryder (eks-
traudstyr SA/SC/S2), som signalerer spjældbladets stilling (åben eller lukket). 
Se afsnit El-tilslutning for yderligere oplysninger.
Fjernbetjent lukning
Med elektromagnet med strømtilførsel eller -afbrydelse (kun for udgave 
WK45M).
Temperatur som det varmefølsomme element er justeret til 
for automatisk lukning
70 °C±7 °C (standard)
95 °C±9 °C (på anmodning)
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 � Udgave med Belimo-motor

1.  Kontakt til manuel lukning
2.  Håndtag til manuel åbning
3.  Positionsindikator
4.  Spjældbladetsлезвие låsearm

Lukkemetode for spjældblad
Automatisk lukning med termosikring
Betjeningsmekanismen har et varmefølsomt element, som automatisk luk-
ker spjældbladet, når temperaturen i kanalen eller omgivelserne overstiger 
72 °C (eller 95 °C for udgaven med sikring på 95 °C).
For at lukke spjældet når motoren er strømforsynet, skal man trykke på kon-
takten på temperaturføleren eller slå strømmen fra.
Åbningsmetode for spjældblad
Åbningen af spjældet skal udføres med ventilationssystemet standset.
For at åbne spjæld med elektrisk servomotor, skal man koble strømmen til 
motoren. Se afsnit El-tilslutning for yderligere oplysninger.
For manuelt at åbne spjældet skal man bruge det medfølgende håndsving 
og dreje forsigtigt med uret, indtil indikatoren er på positionen 90°. For at 
standse spjældbladet i åben position, skal man betjene håndtaget som vist 
på figuren.
For at standse spjældbladet i åben position på versionerne VGB/DGB skal 
man dreje håndsvinget en smule mod uret.
Under den manuelle åbning må motoren ikke være strømforsynet.
Positionsmikroafbrydere
Udgaverne med motor er som standard udstyret med to mikroafbrydere, 
som signalerer spjældbladets stilling (åben eller lukket). Se afsnit El-tilslut-
ning for yderligere oplysninger.
Fjernbetjent lukning
Hvis strømmen til motoren afbrydes, lukkes spjældet.
Temperatur som det varmefølsomme element er justeret til 
for automatisk lukning
72 °C±7 °C (standard)
95 °C±9 °C (på anmodning)

 � Udgave med Siemens-motor

1.  Kontakt til manuel lukning
2.  Håndtag til manuel åbning
3.  Skruetrækker
4.  Positionsindikator

Lukkemetode for spjældblad
Automatisk lukning med termosikring
Betjeningsmekanismen har et varmefølsomt element, som automatisk luk-
ker spjældbladet, når temperaturen i kanalen eller omgivelserne overstiger 
72 °C (eller 95 °C for udgaven med sikring på 95 °C).
For at lukke spjældet når motoren er strømforsynet, skal man trykke på kon-
takten på temperaturføleren eller slå strømmen fra.
Åbningsmetode for spjældblad
Åbningen af spjældet skal udføres med ventilationssystemet standset.
For at åbne spjæld med elektrisk servomotor, skal man koble strømmen til 
motoren. Se afsnit El-tilslutning for yderligere oplysninger.
For manuelt at åbne spjældet skal man bruge det medfølgende håndsving 
og dreje forsigtigt mod uret, indtil indikatoren er på positionen 90°. For at 
standse spjældbladet i åben stilling, skal man med en skruetrækker dreje 
skruen vist på figuren mod uret.
Under den manuelle åbning må motoren ikke være strømforsynet.
Positionsmikroafbrydere
Udgaverne med motor er som standard udstyret med to mikroafbrydere, 
som signalerer spjældbladets stilling (åben eller lukket). Se afsnit El-tilslut-
ning for yderligere oplysninger.
Fjernbetjent lukning
Hvis strømmen til motoren afbrydes, lukkes spjældet.
Temperatur som det varmefølsomme element er justeret til 
for automatisk lukning
72 °C±7 °C (standard)
95 °C±9 °C (på anmodning)

EL-TILSLUTNING
 � El-forbindelser

El-tilslutningen skal udføres af kvalificeret og faglært personale.
Slå strømmen fra inden der udføres nogen form for indgreb på de elektriske 
dele og sørg for, at strømmen ikke kan slås til igen hverken utilsigtet eller 
ved et uheld.
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1.  Mikroafbryder SC (spjæld lukket) - på anmodning
2.  Mikroafbryder SA (spjæld åbent) - på anmodning
3.  Magnet - på anmodning
4.  Kabler til magnet

 � Stilling for mikroafbryderne SC/SA’s kontakter

1.  Tilslutning ”NC” af mikroafbryderen SC med lukket spjæld (lukket spjældblad åbner 
kredsen)

2.  Tilslutning ”NO” af mikroafbryderen SC med lukket spjæld (lukket spjældblad lukker 
kredsen)

3.  Tilslutning ”NC” af mikroafbryderen SA med lukket spjæld (åbent spjældblad åbner 
kredsen)

4.  Tilslutning ”NO” af mikroafbryderen SA med lukket spjæld (åbent spjældblad lukker 
kredsen)

 � Kabling til magnet 230 V AC

1.  Strømforsyning 230 V AC
2.  Magnet
3.  Ensretter

 � Kabling til magnet 24 V DC

1.  Strømforsyning 24 V DC
2.  Magnet

 � WK45 - Udgave med motor

Belimo-motorer:
BFL24T, BFN24T, BF24T, BFL230T, BFN230T, BF230T.

Siemens-motorer:
GNA126, GGA126.
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Siemens-motorer:
GNA326, GGA326.

El-tilslutning af spjældmotorer
Spjældet tilsluttes til el-installationen på følgende måde:

Kontrollér, at strømforsyningens spænding og frekvens svarer til servo-
motorens (se typeskiltet).
Udfør tilslutningerne efter det følgende skema.

1 Negativ (jævnstrøm) eller neutral (vekselstrøm)
2 Positiv (jævnstrøm) eller fase (vekselstrøm)
3 Fase
4 Neutral
S1 Almindelig mikroafbryder for spjæld lukket
S2 Normalt lukket mikroafbryder for spjæld lukket
S3 Normalt åben mikroafbryder for spjæld lukket
S4 Almindelig mikroafbryder for spjæld åbent
S5 Normalt lukket mikroafbryder for spjæld åbent
S6 Normalt åben mikroafbryder for spjæld åbent

 � Elektriske specifikationer

Manuel
Manuel med magnet
Udgave med Belimo-motor
Udgave med Siemens-motor

Forsyningsspænding og effektforbrug -

Magnet der udløser ved strømafbrydelse:
P=4,5 W (udgave med 24V DC eller 230 V DC)

Magnet der udløser ved strømtilslutning:
P=4,5 W (udgave med 24V DC eller 230 V DC)

Motor 24V AC/DC (WK45VMB):
Belimo BFN24T
Ved åbning: 4 W
I standby: 1,4 W

Motor 230V AC (WK45DMB):
Belimo BFN230T
Ved åbning: 5 W
I standby: 2,1 W

Motor 24V AC/DC (WK45VGB):
Belimo BF24T
Ved åbning: 7 W
I standby: 2 W

Motor 230V AC (WK45DGB):
Belimo BF230T
Ved åbning: 8 W
I standby: 3 W

Motor 24V AC/DC (WK45VPS):
Siemens GNA126
Ved åbning: 3,5 W
I standby: 2 W

Motor 230V AC (WK45DPS):
Siemens GNA326
Ved åbning: 4,5 W
I standby: 3,5 W

Motor 24V AC/DC (WK45VGS):
Siemens GGA126
Ved åbning: 6 W
I standby: 1,5 W

Motor 230V AC (WK45DGS):
Siemens GGA326
Ved åbning: 6 W
I standby: 2,5 W

Positionskontakter
Udgave med manuel tilbagestilling:
15 - 400V
1,8 A

Udgave med motor tilbagestilling:
Siemens: AC 24V…230V / 6 (2)A
Belimo: DC 5 V…AC 250V / 1 mA…3 A (0,5A)

Lukketid for spjældblad Fjeder: 1 s Motor: < 30 s

Kapslingsklasse IP42 IP42 UDGAVE MED MAGNET
IP54 UDGAVE MED MOTOR

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN
Brandspjældene produceret af MP3 behøver ingen vedligeholdelse.
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 � Periodiske eftersyn
Der skal udføres periodiske eftersyn med de intervaller, som den nationale 
lovgivning foreskriver.

De periodiske eftersyn skal udføres som angivet i DS 428.4

 � Bortskaffelse
Bortskaffelse i tilfælde af destruktion skal ske i overensstemmelse med na-
tional lovgivning. For elektriske og elektroniske dele henvises også til EU 
Direktiv 2011/65. 

MONTERING
Målene på tegningen er i millimeter.

 � Minimumsafstande
Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig plads til, at betjeningsmekanismen kan 
fungere og til vedligeholdelse.

I overensstemmelse med artikel 7 og 13 i EN 1366-2 respektere de minimum-
safstande nedenfor angivne.

Brandspjæld installen inden lodret væg brandspjæld installeret i loft

Montering a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] Sidestillet montering

Fa
st 

væ
g

Montering i massiv adskillende væg EI 180 S
Tætning med mørtel 70 75 - - Ja. Enkelt luftkanal

Montering i massiv adskillende væg EI 120 S
Tætning med mørtel eller gipsstuk 70 75 - - Ja. Enkelt luftkanal

Montering i massiv adskillende væg EI 120S
Tætning med gipsplade og rockuld med en densitet på 100 kg/m³ 70 75 - - Ja. Enkelt luftkanal

Le
tvæ

g

Montering i let adskillende gipspladevæg EI 120 S
Tætning med gipsplade og mørtel eller gipsstuk 70 75 - - Ja. Adskilte 

luftkanaler.

Montering i let adskillende gipspladevæg EI 90 S
Tætning med gipsplade og rockuld med en densitet på 100 kg/m³ 70 75 - - Ja. Adskilte 

luftkanaler.

Montering i lodret letvæg (gips) EI 120 S
Tætning med gipsstuk 70 75 - - Ja. Adskilte 

luftkanaler.

Montering i lodret letvæg (gips) EI 90 S
Tætning med gipsstuk 200 75 - - Ingen

Lo
ft

Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 180 S
Tætning med mørtel - - 70 75 Ja. Adskilte 

luftkanaler.

Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 120 S
Tætning med mørtel - - 70 75 Ja. Adskilte 

luftkanaler.

Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 90 S
Tætning med mørtel - - 70 75 Ja. Adskilte 

luftkanaler.

 � Weichschott-tætning

Brandspjæld installen inden lodret væg brandspjæld installeret i loft

Montering a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] Sidestillet montering

Fa
st 

væ
g Montering i fast, lodret væg med Weichschott-tætning EI 90 S

Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk 
lak

70 75 - - Ja. Enkelt luftkanal

Le
tvæ

g

Montering i lodret letvæg (gipsplade) med Weichschott-tætning EI 
90 S
Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk 
lak

70 75 - - Ja. Enkelt luftkanal

Montering i lodret letvæg (gips) med Weichschott-tætning EI 90 S
Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk 
lak

70 75 - - Ja. Enkelt luftkanal

Lo
ft Montering i loft med Weichschott-tætning EI 120 S

Tætning med rockuld med en densitet på 140 kg/m³ og endotermisk 
lak

- - 200 75 Ingen
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1. Lodret sidevæg
2. Loft
a. Afstanden mellem brandspjæld installen inden lodret væg
b. Afstanden mellem brandspjæld og lodret sidevæg / loft
c. Afstanden mellem brandspjæld installeret i loft
d. Afstanden mellem brandspjæld og lodret sidevæg

 � Montering i massiv adskillende væg EI 120 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 120 S monteret i faste, lodrette 
vægge, garanterer kun isolering mod brand og varme i 120 minutter, hvis de 
er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtighed, der er klassificeret 
som mindst REI 120, har en tykkelse på mindst 100 mm og en tæthed på 
mindst 500 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Brandspjældene i serie WK45 kan derfor også monteres i murstens- eller be-
tonvægge, som har en tykkelse på mindst 100 mm.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen, som har grundlinje og højde, 
der er 80 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefales ikke 
at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromittere var-
meisoleringen.
For vægge lavet af betonblokke, mursten eller hule elementer anbefales det 
at montere en forstærkningsbjælke over åbningen.
I vægge bygget med hule elementer anbefales det desuden at sørge for, at 
hullet bores i et område med massive elementer (for eksempel porebeton-
blokke) for at sikre, at mørtlen til tætning sidder korrekt fast.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med mørtel som er egnet 
til brug i brandmodstandsdygtige konstruktioner - klasse M10 eller derover; 
eller gipsstuk.

B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1.  Mørtel M-10, EN998-2 eller gipsstuk

 � Montering i massiv adskillende væg EI 120S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 120 S monteret i faste, lodrette 
vægge, garanterer kun isolering mod brand og varme i 120 minutter, hvis de 
er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtighed, der er klassificeret 
som mindst REI 120, har en tykkelse på mindst 100 mm og en tæthed på 
mindst 500 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Brandspjældene i serie WK45 kan derfor også monteres i murstens- eller be-
tonvægge, som har en tykkelse på mindst 100 mm.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen, som har grundlinje og højde, 
der er 80 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefales ikke 
at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromittere var-
meisoleringen.
For vægge lavet af betonblokke, mursten eller hule elementer anbefales det 
at montere en forstærkningsbjælke over åbningen.
I vægge bygget med hule elementer anbefales det desuden at sørge for, at 
hullet bores i et område med massive elementer (for eksempel porebeton-
blokke) for at sikre, at mørtlen til tætning sidder korrekt fast.
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 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med rockwool med en 
densitet på 100 kg/m³.
Dæk rockwoolen på begge sider af væggen med et gipslag, der har en tyk-
kelse på mindst 12,5 mm pr. side, så der dannes en ramme med en bredde 
på 100 mm.
B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1.  Udfyldning i gipsplade, tykkelse 12,5 mm
2.  rockwool, 100 kg/m³

 � Montering i massiv adskillende væg EI 180 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 180 S monteret i massive adskil-
lende, garanterer kun isolering mod brand og varme i 180 minutter, hvis de 
er monteret i vandret adskillende bygningsdele med en brandmodstands-
dygtighed, der er klassificeret som mindst REI 180, har en tykkelse på mindst 
140 mm og en densitet på mindst 500 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Brandspjældene i serie WK45 kan derfor også monteres i vægge i mursten 
eller beton, som har en tykkelse på mindst 140 mm.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen, som har grundlinje og højde, 
der er 80 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefales ikke 
at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromittere var-
meisoleringen.
For vægge lavet af betonblokke, mursten eller hule elementer anbefales det 
at montere en forstærkningsbjælke over åbningen.
I vægge bygget med hule elementer anbefales det desuden at sørge for, at 
hullet bores i et område med massive elementer (for eksempel porebeton-
blokke) for at sikre, at mørtlen til tætning sidder korrekt fast.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 185 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med mørtel som er egnet 
til brug i brandmodstandsdygtige konstruktioner - klasse M10 eller derover.

B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Mørtel M-10, EN998-2

 � Montering i let adskillende gipspladevæg EI 90 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 90 S monteret i lodrette letvæg-
ge (gipsplader), garanterer kun isolering mod brand og varme i 90 minutter, 
hvis de er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtighed, der er klas-
sificeret som mindst EI 90 og har en tykkelse på mindst 100 mm.
Laboratorieafprøvningerne er blevet udført med en vægtykkelse på 100 mm 
med to lag gipsplader med en tykkelse på 12,5 mm pr. facade og isoleret 
med rockwool med en densitet på 100 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen med en ramme af metalprofiler 
til gipsplader (tykkelse på mindst 0,6 mm), som har en grundlinje og højde, 
der er 75 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefales ikke 
at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromittere var-
meisoleringen.
Udskæringens sider skal være dækket med et lag gipsplade, der er lige så 
bredt som væggens tykkelse.

 � Placering af spjældet
Sæt de fire monteringsbeslag, varenr. WKGY100, (se afsnit for yderligere op-
lysninger) på de fire hjørner på brandspjældets flange.
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med rockwool med en 
densitet på 100 kg/m³ og et dobbelt lag gips, så det har en samlet tykkelse 
på 25 mm på hver side.
Dæk tætningen på begge sider af væggen med et gipslag, der har en tyk-
kelse på mindst 12,5 mm pr. side, så der dannes en ramme med en bredde 
på 100 mm.
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B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Udfyldning i gipsplade, tykkelse 12,5 mm
2. Udfyldning i gipsplade, tykkelse 12,5 mm
3. rockwool, 100 kg/m³
4. Monteringsbeslag WKGY100 (tilbehør som skal bestilles særskilt, én størrelse til alle 

typer spjæld og til alle murtykkelser)
5. rockwool, 100 kg/m³
6. Gipsplade med tykkelse 12,5 mm

 � Montering i let adskillende gipspladevæg EI 120 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 120 S monteret i lodrette let-
vægge (gipsplader), garanterer kun isolering mod brand og varme i 120 
minutter, hvis de er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtighed, 
der er klassificeret som mindst EI 120 og har en tykkelse på mindst 100 mm.
Laboratorieafprøvningerne er blevet udført med en vægtykkelse på 100 mm 
med to lag gipsplader med en tykkelse på 12,5 mm pr. facade og isoleret 
med rockwool med en densitet på 100 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen til enkelt spjæld
Der skal være en firkantet åbning i væggen med en ramme af metalprofiler 
til gipsplader (tykkelse på mindst 0,6 mm), som har en grundlinje og højde, 
der er 100 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefales ikke 
at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromittere var-
meisoleringen.
Udskæringens sider skal være dækket med et lag gipsplade, der er lige så 
bredt som væggens tykkelse.

 � Placering af spjældet
Sæt de fire monteringsbeslag, varenr. WKGY100, (se afsnit for yderligere op-
lysninger) på de fire hjørner på brandspjældets flange.
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med mørtel kategori M10 
eller højere, eller gipsstuk.
Dæk tætningen på begge sider af væggen med et gipslag, der har en tyk-
kelse på mindst 12,5 mm pr. side, så der dannes en ramme med en bredde 
på 100 mm.

B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Udfyldning i gipsplade, tykkelse 12,5 mm
2. Udfyldning i gipsplade, tykkelse 12,5 mm
3. Mørtel M-10 eller bedre, eller gipsstuk
4. Monteringsbeslag WKGY100 (tilbehør som skal bestilles særskilt, én størrelse til alle 

typer spjæld og til alle murtykkelser)
5. rockwool, 100 kg/m³
6. Gipsplade med tykkelse 12,5 mm

 � Montering i lodret letvæg (gips) EI 90 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 90 S monteret i lodrette gipslet-
vægge ”carreaux de plâtre”, garanterer kun isolering mod brand og varme i 
90 minutter, hvis de er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtig-
hed, der er klassificeret som mindst EI 90, har en tykkelse på mindst 70 mm 
og en densitet på mindst 995 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen, som har grundlinje og højde, der 
er 80 mm større end brandspjældets nominelle mål.
Det anbefales ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at 
kompromittere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 220 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med gipsstuk.
B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Gipsstuk

 � Montering i lodret letvæg (gips) EI 120 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 120 S monteret i lodrette gips-
letvægge ”carreaux de plâtre”, garanterer kun isolering mod brand og varme 
i 120 minutter, hvis de er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtig-
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hed, der er klassificeret som mindst EI 120, har en tykkelse på mindst 100 mm 
og en densitet på mindst 995 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen, som har grundlinje og højde, der 
er 80 mm større end brandspjældets nominelle mål.
Det anbefales ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at 
kompromittere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med gipsstuk.
B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Gipsstuk

 � Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 90 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 90 S monteret i betonlofter, ga-
ranterer kun isolering mod brand og varme i 90 minutter, hvis de er monteret 
i lofter med en brandmodstandsdygtighed, der er klassificeret som mindst 
REI 90, har en tykkelse på mindst 100 mm og en densitet på mindst 650 
kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for lofter, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af loftet
Der skal være en firkantet åbning i loftet, som har grundlinje og højde, der er 
130 mm større end brandspjældets nominelle mål.
Det anbefales ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at 
kompromittere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 193 mm ud af loftet.
Det er lige gyldigt om mekanismen befinder sig over eller under loftet.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og loftet med mørtel som er egnet 
til brug i brandmodstandsdygtige konstruktioner - klasse M10 eller derover.

B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Mørtel M-10, EN998-2

 � Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 120 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 120 S monteret i betonlofter, 
garanterer kun isolering mod brand og varme i 120 minutter, hvis de er 
monteret i lofter med en brandmodstandsdygtighed, der er klassificeret 
som mindst REI 120, har en tykkelse på mindst 150 mm og en densitet på 
mindst 650 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for lofter, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af loftet
Der skal være en firkantet åbning i loftet, som har grundlinje og højde, der er 
130 mm større end brandspjældets nominelle mål.
Det anbefales ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at 
kompromittere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 193 mm ud af loftet.
Det er lige gyldigt om mekanismen befinder sig over eller under loftet.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og loftet med mørtel som er egnet 
til brug i brandmodstandsdygtige konstruktioner - klasse M10 eller derover.
B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Mørtel M-10, EN998-2

 � Montering i vandret adskillende bygningsdele (loft) EI 180 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 180 S monteret i betonlofter, 
garanterer kun isolering mod brand og varme i 180 minutter, hvis de er 
monteret i lofter med en brandmodstandsdygtighed, der er klassificeret 
som mindst REI 180, har en tykkelse på mindst 140 mm og en densitet på 
mindst 2200 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for lofter, som har en større tykkelse og/eller densitet.
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Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af loftet
Der skal være en firkantet åbning i loftet, som har grundlinje og højde, der er 
130 mm større end brandspjældets nominelle mål.
Det anbefales ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at 
kompromittere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 185 mm ud af loftet.
Det er lige gyldigt om mekanismen befinder sig over eller under loftet.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og loftet med mørtel som er egnet 
til brug i brandmodstandsdygtige konstruktioner - klasse M10 eller derover.
B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1. Mørtel M-10, EN998-2

 � Montering i fast, lodret væg med Weichschott-tætning EI 90 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 90 S monteret i massive adskil-
lende, garanterer kun isolering mod brand og varme i 90 minutter, hvis de er 
monteret i vandret adskillende bygningsdele med en brandmodstandsdyg-
tighed, der er klassificeret som mindst REI 90, har en tykkelse på mindst 100 
mm og en densitet på mindst 500 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Brandspjældene i serie WK45 kan derfor også monteres i murstens- eller be-
tonvægge, som har en tykkelse på mindst 100 mm.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen, som har grundlinje og højde, der 
maksimalt er 800 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefa-
les ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromit-
tere varmeisoleringen.
For vægge lavet af betonblokke, mursten eller hule elementer anbefales det 
at montere en forstærkningsbjælke over åbningen.
I vægge bygget med hule elementer anbefales det desuden at sørge for, at 
hullet bores i et område med massive elementer (for eksempel porebeton-
blokke) for at sikre, at mørtlen til tætning sidder korrekt fast.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Brandspjældet kan ophænges fra loftet med forankringer på den nederste 
del af spjældet.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med en Weichschott-
tætning bestående af 2 plader rockwool, som hver har en tykkelse på mindst 
50 mm og en densitet på 140 kg/m³.

Panelerne skal dækkes på begge sider af væggen med endotermisk lak af 
typen PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-CT og indvendig kanttætning ud-
ført med tætningsmateriale af typen PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-S 
ACR.
B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1.  Fyldt med 50 mm tyk rockwool med en densitet på 140 kg/m³.
2.  Tætning af type PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-S ACR
3.  Endotermisk lak af type PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-CT

 � Montering i lodret letvæg (gipsplade) med Weichschott-tætning 
EI 90 S

Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 90 S monteret i lodrette letvæg-
ge (gipsplader), garanterer kun isolering mod brand og varme i 90 minutter, 
hvis de er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtighed, der er klas-
sificeret som mindst EI 90 og har en tykkelse på mindst 100 mm.
Laboratorieafprøvningerne er blevet udført med en vægtykkelse på 100 mm 
med to lag gipsplader med en tykkelse på 12,5 mm pr. facade og isoleret 
med rockwool med en densitet på 100 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af væggen
Der skal være en firkantet åbning i væggen med en ramme af metalpro-
filer til gipsplader (tykkelse på mindst 0,6 mm), som har en grundlinje og 
højde, der maksimalt er 800 mm større end brandspjældets nominelle mål. 
Det anbefales ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at 
kompromittere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af væggen.
Brandspjældet kan ophænges fra loftet med forankringer på den nederste 
del af spjældet.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med en Weichschott-
tætning bestående af 2 plader rockwool, som hver har en tykkelse på mindst 
50 mm og en densitet på 140 kg/m³.
Panelerne skal dækkes på begge sider af væggen med endotermisk lak af 
typen PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-CT og indvendig kanttætning ud-
ført med tætningsmateriale af typen PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-S 
ACR.
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B. Nominel længde af grundlinje (mm)
H. Nominel længde af højde (mm)
1.  Fyldt med 50 mm tyk rockwool med en densitet på 140 kg/m³.
2.  Tætning af type PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-S ACR
3.  Endotermisk lak af type PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-CT
4.  rockwool, 100 kg/m³
5.  Gipsplade med tykkelse 12,5 mm

 � Montering i lodret letvæg (gips) med Weichschott-tætning EI 90 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 90 S monteret i lodrette gipslet-
vægge ”carreaux de plâtre”, garanterer kun isolering mod brand og varme i 
90 minutter, hvis de er monteret i vægge med en brandmodstandsdygtig-
hed, der er klassificeret som mindst EI 90, har en tykkelse på mindst 100 mm 
og en densitet på mindst 995 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for vægge, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Vedere paragrafo Montering i fast, lodret væg med Weichschott-tætning EI 
90 S per maggiori dettagli

 � Montering i loft med Weichschott-tætning EI 120 S
Brandspjældene i serie WK45, klassificeret EI 120 S monteret i betonlofter, 
garanterer kun isolering mod brand og varme i 120 minutter, hvis de er 
monteret i lofter med en brandmodstandsdygtighed, der er klassificeret 
som mindst REI 120, har en tykkelse på mindst 150 mm og en densitet på 
mindst 650 kg/m³.
I henhold til standarden EN 1366-2 (afsnit 13.7) gælder testresultaterne også 
for lofter, som har en større tykkelse og/eller densitet.
Overhold de minimumsafstande som er angivet i afsnit Minimumsafstande

 � Gennemhulning af loftet
Der skal være en firkantet åbning i loft, som har grundlinje og højde, der 
maksimalt er 800 mm større end brandspjældets nominelle mål. Det anbefa-
les ikke at overskride de anviste mål med over 10 mm for ikke at kompromit-
tere varmeisoleringen.

 � Placering af spjældet
Brandspjældet skal anbringes i åbningen således, at delen med lukkemeka-
nismer rager 205 mm ud af loftet.
Det er lige gyldigt om mekanismen befinder sig over eller under loftet.
Den dobbelte test (med mekanismen inden i ilden og med mekanismen 
uden for ilden) har vist, at der ikke er en retning, som er at foretrække ved pla-
cering af spjældet, hverken hvad angår luftstrømningsretningen, eller hvad 
angår hvilken side som mest sandsynligt vil blive udsat for brand, som det 
også er anvist i standarden EN 1366-2 (afsnit 6.2).

 � Fyldmateriale
Fyld mellemrummet mellem spjældet og loft med en Weichschott-tætning 
bestående af 2 plader rockwool, som hver har en tykkelse på mindst 50 mm 
og en densitet på 140 kg/m³.
Panelerne skal dækkes på begge sider af væggen med endotermisk lak af 
typen PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-CT og indvendig kanttætning ud-
ført med tætningsmateriale af typen PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-S 
ACR.

1. Fyldt med 50 mm tyk rockwool med en densitet på 140 kg/m³.
2. Tætning af type PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-S ACR
3. Endotermisk lak af type PROMASTOP E PASTE eller HILTI CFS-CT


