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Installasjon
Montering av glassenheter i brannprodukter 

Sapa 3086/2086  EI30/EI60

Retningslinjer for korrekt håndtering av  
brannhemmende produkter
Brannhemmende glass består av floatglass med geleaktig brannhemmende, ekspanderende laminat. 

Glass laminatene er følsomme for følgende:

1. UV-stråling.

2. Vann.

3. Høy temperatur.

For å beskytte det brannhemmende glasset må følgende retningslinjer og 

fremgangsmåter følges:

Beskyttelse mot vann

• Kantene på hver glassenhet er sikret med et spesielt aluminiumsbånd som 

beskytter mot fuktighet og vann. 

• Båndet må ikke være skadet! Vær forsiktig under hele prosessen: under 

transport, lagring og installasjon.

Beskyttelse mot høye temperaturer

• Sikker temperatur, Pyrobel 17N: Mellom -40°C til +50°C 

• Sikker temperatur, Contraflam 60-3: Mellom -10°C til +45°C

• Sikker temperatur, Pyrobel 25: Mellom -40°C til +50°C 

• Unngå installering på steder der temperaturen overskrider 50 grader Celsius 

(f.eks. ved radiatorer, halogenbelysning osv.).

• Eksponert mot sollys må brannglass lages som isolerglass, der ytterglasset 

har folie laminat som stopper UV-stråling. Isolerglass, fasade- og persienne 

løsninger som akkumulerer varme, typisk mørke overflater, må beregnes og må 

ikke overstige angitt sikker temperatur.

Transport og lagring

• Transport må utføres i en «overbygd» lastebil. Brannhemmende glass 

skal ikke utsettes for UV-stråling, høye temperaturer eller fuktighet. Un-

der transport må det sørges for at båndet på glasskanten ikke skades.  

Sjekk at tapen er uskadet når da varene mottas, og før du signerer CMR.

• Lagring. Brannklasifiserte produkter skal oppbevares på et tørt sted i vertikal 

stilling og beskyttet mot direkte sollys.

Installering

Sertifikat og tekniske godkjenninger utstedes for hele produktets konstruksjon, 

det vil si at produktet er glasset når det presenteres for branntesting. Installering, 

maksimale parametre for glasset og hvordan glasset monteres defineres av de 

tekniske sertifikatene.

Monteringsmaterialer

Monteringsverktøy 
Medfølger ikke ved levering.

1. Glassklemme

Medfølger ved levering. 

2. Skruer M4x16

P/N 12163

Medfølger ved levering. 

3Innstillingsblokker av 

tre

Medfølger ved levering. 

4. Været sel

Art. nr. 18452.  

Medfølger ved levering. 

5.  Tetningsmiddel for 

branndører P/N 12222.  

Medfølger ved levering

1. Trådløs  

skrutrekker

2. Bits 3.Glassløfter
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Step 1.1 Baseklemmer kommer fast på 
fabrikken. Forsikre deg om at de er festet med 
skruer P / N 12163 på begge sider (1 stk for 
EI30, 4 stk for EI60)

Sokkel EI30

fest med en skrue

Sokkel EI60

fest med fire skruer

Stille blokker

stilling for

Inngangsdør

Stille blokker

stilling for

Fast vindu

Trinn1.2 Plasser innstillingsblokker og 
glassenhet i henhold til tegning og skjemaer 
nedenfor, direkte på baseklemmen.

Innstillingsblokk skal 

dekke hele glasskant-

en. Det kan krysse 

glasskanten helt mot 

bunnklemmen.

Innstillingsblokken skal 

plasseres flatt / flatt 

med glassets innven-

dige overflate.

Hengsel 

side
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Trinn 1.4 Fest glasset med vindusklemme. 
Plasser den flatt mot glasset og uten trykk. 
Fest klemmen med 2 stk. av skruer P / N 
12163

Trinn 1.3 Forsegl glassenheten med vær-
forsegling 18452 over hele omkretsen. Klipp 
den innstillingsblokkene grundig hvis den 
forstyrrer. Gjelder kun eksterne konstruksjoner.

Værsel, art. nr. 18452

Baseklemme

Glassklemme

Fest og tett glassenheten

Step 1.6 Forsegl glassaggregatet med tet-
ningsmasse P / N 12222 mellom brannglass 
og profil, helt rundt glasset / påfyllingspanelet.
Gjelder kun eksterne konstruksjoner.

Været sel, art. nr. 18452

 seal/mastic P/N 12222
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A - Installer horisontale glasslister.

B - Trykk horisontale pakninger ved å starte 
fra midten og trykk utover til hjørnene.

C - Installer vertikale glasslister.

D - Installer de vertikale pakningene i henhold 
til (B)

Step 1.8 Sett inn de indre pakningene ved å 
starte fra midten og trykk utover til hjørnene. 
Begynn med horisontalen. Fest deretter de 
vertikale glasslistene og pakningene.

Step 1.7 Sett inn glasslister, start med 
horisontalen.


