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Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produkt-illustrasjonene 
er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis 
det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

  BRANNKLASSIFISERING - TABELL
TETTING I VEGG AV MURTE KONSTRUKSJONER ≥ 150MM

LYDKLASSIFISERING

  GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE 

Type tetting
Maksimum bredde

Utførelse
Minimum dybde

Klassifisering

Horisontal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 150mm 1) EI 180-H-X-F-W 20

Horisontal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 140mm 2) EI 240-H-X-F-W 20

Vertikal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 150mm 1) EI 60-V-X-F-W 20

Vertikal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 140mm 2) EI 240-V-X-F-W 20

FR SKUM

  INSTALLASJON 
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Montasjeanvisning i henhold til
sertifikat ETA 15/0822

GRAFT® FR Skum er designet for å opprettholde brannmotstanen i 
vegger når disse brytes med åpne fuger i betong og mur.

GRAFT® FR Skum er ett en-komponent polyuretan skum som
herder ved absorpsjon av fuktigheten. Det hefter utmerket til de
fleste materialer og vil ikke nedbrytes over lengre tid når det 
førstk  har herdet

GRAFT® FR Skum har også gode egenskaper innen termisk 
konduktivitet (0,0354 W/mK)

1) Skummet bør tildekkes eller overmales på begge sider.

2) Skummet må tildekkes på begge sider med ≥ 5mm IPT.

Konstruksjon Lydklasse

Ensidig fuge ≥ 50mm dybde & ≤ 30mm bredde 61 dB RW

Hvis man fuger med større dybde, tosidig eller med bakdytt så vil 
man oppnå samme eller høyere lydisolering enn angitt ovenfor. 
Lydisoleringen gjelder kun skummet og ikke andre elementer i 
bygningskonstruksjonen.

Lydklassen angitt er testet ved det akkrediterte laboratoriet BM 
Trada i Storbritannia i henhold til EN ISO 10140-2. Testrapport kan 
leveres ved forespørsel.

  SERTIFISERING 

Denne montasjeanvisning er basert på produktets European 
Technical Assessment (ETA) utstedt av UL i henhold til regelverk 
(EU) nr 305/2011 på basis av ETAG 026-3, utgave 2011, samt 
nasjonale norske bestemmelser i henhold til Plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008, med byggteknisk forskrift av 1. juli 
2010 og tilhørende veiledning

1. Les Sikkerhetsdatabladet før bruk og benytt det beskrevne
verneutstyr.

2. Sørg for at overflater er frie for støv, løse partikler og fett.

3. Fuktighet er nødvendig for å forsikre en hurtig og jevn
 herdeprosess av skummet, og man bør sørge for at overflatene
holdes fuktig ved påføring (en sprøyteflaske for planter er ett
godt verktøy). Dette er spesielt viktig i varme og tørre arealer.

4. Boksen skal ristes godt 15-20 ganger. Monter pistolen til
boksen, men ikke fest den for hardt eller aktiver utløseren.

5. Boksen settes på hodet med pistolen pekende nedover for
påføring av skummet.

6. Skummet bør fylles i fuger og åpninger nedenfra og oppover,
lagvis. Hvert lag bør herde delvis før neste lag. Man bør være
forsiktig med å påføre for mye skum på en gang, fordi
ekspansjonen kan føre til spill og uønsket ekspansjon mot
myke materialer. Mengde skum reguleres med nøyaktig
regulering og tilting av utløseren.

7. Når fugen er fylt opp, kan tørket skum på utsiden av fugen
skjæres bort med liten sag eller kniv, for en fin finish.

8. Etter fuging bør skummet tildekkes med en solid beskyttelse,
som f.eks. lister da skummet ikke er særlig motstandsdyktig
mot skader eller UV-bestråling.


