Teknisk Beskrivelse til Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan,
Passiv brandsikring af EL og VVS tekniske installationer

Vedligeholdelse af passiv brandsikring i bygninger er et krav iht. BR18 og derfor et krav iht. dansk byggelov.
Man er som bygningsejer / bruger forpligtet til at føre tilsyn af de installeret passive brandsikringsinstallationer i bygningen.
Det samme gør sig gældende ved nye og eksisterende installationer i bygninger hvor i der er installeret passiv brandsikring.
Håndtering i praksis:
Alle tilgængelige gennemføringer tilses visuelt hvorpå der noteres luknings nr. eller værelse nummer.
Herefter noteres en evt. bemærkning, såfremt dette forefindes. Installationer som er skjulte kan/skal naturligvis ikke tilses da disse
typisk vil være nedstøbte eller indbygget i skakte, væge osv.
Det er en fordel at man fra gang til gang tager billeder af hver lukning som dokumentation, disse vil kunne bruges som reference
På et senere tidspunkt eller ved næste kontrol.
En installationsteknisk gennemføring skal til hver en tid være intakt som da den blev installeret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal
skaden udbedres med samme system som der installeret så man opnår den rette sikring af systemgodkendelse
iht. ETA iht. EAD 350454-00-1104, eller alternativt ETA iht. ETAG 026 part 2, Produkter skal være testet iht. EN1366-3 & EN13501-2.
Passive brandsikringssystemer kan ikke kombineres medmindre de fysisk er testet ved hjælp af en brandafprøvning.
I dette beskrivelsesdokument vil man kunne følge de forskellige produktbeskrivelser for Armacell GmbH - Armaprotect systemet,
og sikre at installationerne er intakte og at man sikrer systemets levetid og bygningens brandsikkerhed.
Hvis man er i tvivl om sit system, skal man søge byggeteknisk rådgivning af uddannet installatør eller rådgiver.

Armaprotect Seal - Akryl fuge 310ml:
Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect Brandhæmmende Akryl,

Produktinformation:
Armaprotect Brandhæmmende Akryl er en intumiserende fugemasse som forhindrer spredning af røg og ild via fuger og åbninger i
brandadskillende vægge eller etagedæk. Armaprotect Brandhæmmende Akryl er funktionstestet og godkendt til lineær- og
gennemføring i form af fuger/brandtætninger iht. EN 1366-3 / EN 1366-4 samt klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI120
Fugemassen er intumiserende hvilket gør at fuge er ekspanderende i tilfælde af brand ved tekniske installationer.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandhæmmende Akryl skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
Følgende punkter skal sikres:
- Fugen/brandtætningen er intakt og uden revnedannelser
- Fugen/brandtætningen er tætsluttet omkring væg/etagedæk og eventuelt gennemførte installationer
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning
Vigtigt! notat omkring Armaprotect 1000 A1 færdigblandet gips:
Hvis dette u-brændbare A1-lukningsmateriale er anvendt omkring et metalrør skal man sikre at gipsen sidder tæt op imod væg samt
det gennembrydende emne eller isoleringsmateriale. Produktet er designet til at modstå temperatur over 1000 grader celsius
Samme kontrol kriterier gør sig gællende som ved den Brandhæmmende Akryl.
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Armaprotect Seal X - Grafit fuge 310ml:

Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect Brandhæmmende Grafit fuge,

Produktinformation:
Armaprotect Brandhæmmende Grafit er en intumiserende fugemasse som forhindrer spredning af røg og flammer via åbninger i
brandadskillende vægge eller etagedæk hvor der anvendes Alupex kompositrør eller andre isoleret eller u-isoleret tekniske
installationer af plast eller metal. Armaprotect Brandhæmmende Grafit er funktionstestet og godkendt til gennemføring i form af
fuger/brandtætninger iht. EN 1366-3 samt klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI120. Fugemassen ekspanderer optil 20 gange sin
egen størrelse/tykkelse ved varmepåvirkning på over 135 oC.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandhæmmende Grafit skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
Følgende punkter skal sikres:
- Fugen/brandtætning er intakt og uden revnedannelser
- Fugen/brandtætning er tætsluttet omkring væg/etagedæk og eventuelt gennemførte installationer
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning

Armaprotect Collar - Brandmanchet/rørmanchet:
Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect Brandmanchet/rørmanchet

Produktinformation:
Armaprotect Brandmanchet forhindrer spredning af røg og flammer via brandbare-plastrør samt kabelinstallationer i
brandadskillende vægge eller dæk i form af telecom type F max. 21mm. Armaprotect Brandmanchetterne er intumiserende og
funktionstestet og godkendt til gennemføring iht. EN 1366-3 samt klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI240.
Armaprotect Brandmanchet består af en delt grøn lakeret stålramme som fastgøres rundt om de tekniske gennemføringer med en
enkel låseanordning/slip – produktet består af forskellige størrelser samt dimensioner.
Stålrammen indeholder et grafitbaseret materiale som reagerer på varme og lukker hullet i forbindelse med brand.
Armaprotect Brandmanchet fastgøres til væggen eller etagedækket i de påmonterede stålflanger med betonskruer, betonanker,
firescrew, eller hulrumsdybler af godkendt stål materiale.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandmanchet skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
Følgende punkter skal sikres:
- Brandmanchetten er intakt og alle stålflanger er udfyldte med passende skruer og/eller lign, til den konkrete konstruktion
- Brandmanchet er montere korrekt og tilpasset mængden af kabler eller rør og derved tætslutter for bl.a. lyd og koldrøg
- Bagstop samt røgfuge som er placeret, i væg må ikke sidde inde i selve brandmanchetten
- Brandhæmmende akrylfuge som sidder mellem brandmanchet og konstruktion er tæt og intakt
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning
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Armaprotect Wrap - Brandpakning:
Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect brandpakning

Produktinformation:
Armaprotect brandpakning er designet for at opretholde brandmodstanden i brandadskillende vægge eller etagedæk, når
disse brydes med gennemgående tekniske installationer af brandbare-rør med/uden brandbar rørisolering samt metalrør med
brandbar isolering. Hver brandpakning består af et plastindpakket grafitbaseret materiale som reagerer på varme og brandtætner
åbningen, Armaprotect Brandpakning er intumiserende og funktionstestet og godkendt til gennemføring iht. EN 1366-3 samt
klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI120. Armaprotect Brandpakning produceres i forskellige dimensioner i en let monterbar
plastindpakning med selvklæbende tape samt i større rulle a 25 meter.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandpakning skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
.
BEMÆRK! – Brandpakninger er som regel installeret i selve brandadskillelsen og kontrolleres derfor kun visuelt, det er på ingen
måde tilladt at åbne en brandtætning. Hvis dette er tilfældet, skal det retableres efter montagevejledningen.
Følgende punkter skal sikres:
- Armaprotect brandplade eller Armaprotect brandgipsmørtel er tætsluttet rundt om installationsgennemføringerne.
- Eventuelle revnedannelser tætnes med Armaprotect brandhæmmende akryl.
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt.
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning

Armaprotect Brandplade 2-Sidet – glat eller rillet:
Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect Brandhæmmende Brandplade 2-Sidet

Produktinformation:
Armaprotect Brandplade forhindrer spredning af brand og røg gennem åbninger med tekniske installationer i
brandklassificerede vægge og etageadskillelser. Armaprotect brandplader består af en mineraluldsplade med en særlig høj
(Massefylde: 140-160 kg/m3), som er overmalet med en brandhæmmende maling på begge sider af brandpladen
(Maling: 1,3 – 1,4 kg/l). i minimum 1mm tykkelse. Armaprotect Brandplader er en systemplade som er funktionstestet og godkendt
til gennemføring iht. EN 1366-3 samt klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI120, og kan derfor anvendes sammen med de øvrige
Armaprotect produkter.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandplade skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
Følgende punkter skal sikres:
- Armaprotect brandplade er tætsluttet omkring væg/dæk samt de monteret gennemføringer
- Overfladen må ikke have synlige revnedannelser eller huller
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning
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Armaprotect 1000-HS Brandgips mørtel:
Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect Brandgipsmørtel

Produktinformation:
Armaprotect Brandgipsmørtel er et tørt hvidt pulver materiale, bestående af uorganiske komponenter.
Når Brandgipsmørtlen blandes med vand, dannes en isolerende brandtætningsmasse som forhindrer spredning af ild
og røg efter korrekt gennemhærdning. Brandgipsmørtlen anvendes til brandtætning af tekniske gennemføringer som bryder
brandklassificerede etageadskillelser samt vægeproduktet har en bæreevne på 2,5 kN/m² iht BS 6399-1
Armaprotect Brandgipsmørtel ekspanderer cirka 1-2 % under hærdningen, og sikrer dermed en tæt lukning af de tekniske
installationer samt op imod konstruktionen. Armaprotect Brandgipsmørtlen er testet og godkendt til
beton- og murstenskonstruktioner iht. EN1366-3 samt klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI120.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandgipsmørtel skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
Følgende punkter skal sikres:
- Brandgipsmørtelen er tætsluttet omkring væg/etagedæk og gennemførte installationer
- Overfladen ikke har synlige revnedannelser eller huller
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning

Armaflex Protect Brandbøsning:
Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan
Armaprotect Brandgipsmørtel

Produktinformation:
Armaflex Protect Brandbøsning er en cellegummi baseret rørskål som forhindrer spredning af røg og ild via åbninger i
brandadskillende vægge eller etagedæk hvor der anvendes Alupex kompositrør eller andre u-isoleret kobber/metalrør samt
tekniske installationer af pvc plast. Armaflex Protect Brandbøsning er testet og godkendt til gennemføring i form af rørinstallationer
iht. EN 1366-3 samt klassificeret iht. EN 13501-2 op til EI120, materielet ekspanderer optil 5% sin egen tykkelse ved
varmepåvirkning ved temperatur over 150 oC. Produktet er ideal til gennemføringer i skakte igennem etagedæk.
Armaflex Protect Brandbøsning er et såkaldt (standalone) system som alt efter rørtype kan anvendes som enkeltstående
brandbøsning hvori produktet opretholder både integritet og isolering = (EI). Armaflex Protect kan kombineres med både
mineraluld, cellegummi PUR/PIR materialer som er godkendt og testet til passiv brandsikring.
Eftersyn og kontrol:
Brandtætninger med Armaprotect Brandgipsmørtel skal efterses mindst én gang årligt samt afslutningsvis i
forbindelse med eftermontage af nye installationer i eksisterende lukninger.
Et eftersyn af brandtætninger mindsker risikoen for svigt i bygningens passive brandsikring
samt, at § 137 i Bygningsreglementet 2018 vedr. kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.
Følgende punkter skal sikres:
- Bøsningen er intakt og uden revnedannelser og anden tilstødende isolering er fastgjort korrekt.
- Bøsningen er limet korrekt i tilfælde af efter montage, samt trådet montageanvisningen NB! Trådning afhænger af rør dimension.
- Fugen/brandtætning er intakt og uden revnedannelser
- Fugen/brandtætning er tætsluttet omkring væg/etagedæk og selve brandbøsningen
- Brandmærkat er monteret korrekt samt udfyldt
Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres jf. produktets montageanvisning
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Lukning nr./ rum nummer

Observation samt bemærkninger til lukning/brandtætning
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Lukning nr./ rum nummer

Observation samt bemærkninger til lukning/brandtætning

Observationer samt dokumentation i form af billeder etc. Vedlægges denne rapport som kvalitetssikring.
Dato for udført tilsyn:
Installatør samt virksomhed:
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