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Brandwerende afdichtingsystemen 

PYRO-SAFE® ES Eenvoudig te installeren systeem voor het afwerken van 
kabeldoorvoeren. 

   Geschikt voor kabels (Ø 21 mm) en kabelbundels 
        (≤Ø 100 mm / ≤ 21 mm) 

   Zowel geschikt voor enkele als meerdere elektra buizen, met of 
        zonder of kabels

   Geschikt voor HVAC (aircoleidingen)

Brandwerendheid

EI 30–EI 90 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑14/0418

PYRO-SAFE® Flammotect  
enkel steenwolschot 

Afdichtingssysteem gebaseerd op steenwolschotten / coating / pasta. 
Geschikt voor kabels / bundels, kabelgoten, brandbare en niet‑       
brandbare leidingen en brandkleppen in wanden en vloeren met een 
brandwerendheid tot 30, 60 en 90 minuten. 

   Geschikt voor grote openingen
   Verouderings‑ en vochtbestendig 
   Goede geluidswerende eigenschappen 
   Solid emulsion (viscose) Hybrid pasta / coating                                    
   Breed toepasbaar

Brandwerendheid

max. EI 90 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑14/0418

PYRO-SAFE® Flammotect 
dubbel steenwolschot

Afdichtingssysteem gebaseerd op steenwolschotten / coating / pasta. 
Geschikt voor kabels / bundels, kabelgoten, brandbare en niet‑       
brandbare leidingen en brandkleppen in wanden en vloeren met een 
brandwerendheid tot 120 minuten. 

   Geschikt voor grote openingen
   Verouderings‑ en vochtbestendig 
   Goede geluidswerende eigenschappen 
   Solid emulsion (viscose) Hybrid pasta / coating                                    
   Breed toepasbaar 

Brandwerendheid

EI 120 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑14/0418

PYRO-SAFE® Flammotect 
4 laags systeem 240 min.

Afdichtingssysteem gebaseerd op steenwolschotten en speciale 
brandwerende coating voor alle soorten kabels in steenachtige wanden 
en vloeren.   

   Installatie van bekabeling en kabelbundels
   Vocht bestendig 
   Breed toepasbaar 

Brandwerendheid

EI 240 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑14/0418

PYRO-SAFE® Flammotect-A 
Voegafdichting 

Brandwerend afdichten van lineaire voegen d.m.v. het steenwolschot 
systeem en Flammotect‑A coating voor horizontale en verticale voegen 
tussen steenachtige wanden en vloeren. 

   Voor voegen tot 200 mm breed 
   Eenvoudige en betrouwbare afdichting 
   Geschikt om vanaf één zijde met beperkte toegang te installeren 

Brandwerendheid

max.EI 240 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑18/0237

PYRO-SAFE® is een geregistreerd handelsmerk van SVT en staat voor bewezen kwaliteit en betrouwbare 
producten. De producten worden ontwikkeld en geproduceerd in eigen productie faciliteiten. Dit garandeert 
de beste brandwerende oplossingen. 
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ROKU® Endless Collar Brandwerende manchet op rol met hoogwaardige grafietinleg voor de 
afdichting van brandbare leidingen met ≤Ø 160 mm.  

   Geringe installatie hoogte 
   Toepasbaar in zowel droge als vochitige ruimte 
   Praktische handleiding op verpakking weergegeven 

Brandwerendheid

tot EI 240 acc. 
EN 13501 en 
ETA‑13/0640

ROKU® AWM II 

 

Brandwerende manchetten met hoogwaardige grafietinleg voor de 
afdichting van brandbare leidingen met ≤Ø 400 mm. 

   Zeer geringe installatie hoogte 
   Vaste maatvoering voor snelle montage 
   Toepasbaar in zowel droge als vochtige ruimte 

Brandwerendheid

tot EI 240 acc. 
ETA‑11/0208
U/U montage 

ROKU® FSC4 Brandwerende manchetten met grafietinleg voor de afdichting van 
brandbare leidingen met ≤Ø 160 mm. 

   Vaste maatvoering voor snelle montage 

Brandwerendheid

tot EI 240 acc. 
EN 13501 en 
ETA‑15/0907
U/C montage 

PYRO-SAFE® Novasit BM Brandwerende, lichtgewicht, krimpvrije mortel voor de afdichting van 
doorvoeren. Geschikt voor kabels / bundels, kabelgoten, brandbare en 
niet‑brandbare leidingen en brandkleppen in wanden en vloeren met een 
brandwerendheid tot 120 minuten. 

   Snelle installatie m.b.v. handmortelpomp 
   Goede geluidswerende eigenschappen 
   Geschikt voor grote openingen
   Verouderingsbestendig en vezelvrij 

Brandwerendheid

EI 120 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑16/0132

PYRO-SAFE® CT / CT-ML Brandwerende huls voor de doorvoer van bestaande en nieuwe elektra 
en data bekabeling in lichte scheidingswanden, steenachtige wanden en 
steenachtige vloeren met een brandwerendheid tot 120 minuten. 

   Eenvoudige installatie m.b.v. click systeem 
   Geschikt voor bestaande en nieuwe bekabeling 
   Kan zowel 100% gevuld als leeg geïnstalleerd worden 

Brandwerendheid

max. EI 120 acc. 
EN 13501‑2 en 
ETA‑16/0016

PYRO-SAFE® DG-SC Universeel toepasbare grafietkit voor brandbare leidingen. 

   Geschikt voor toepassingen binnen en buiten 
   Vocht‑ en UV‑bestendig 
   Zet uit bij hitte en vormt een isolerende laag 

Brandwerendheid

max. EI 120 acc. 
EN 13501‑2
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Brandwerende producten

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A 
Coating

conform ETA‑14/0418

12.5 kg emmer – Item No. 01155101

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A 
Solid emulsion (hybride coating)  

conform ETA‑14/0418

12.5 kg emmer – Item No. 01155106

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A  
Filler

conform ETA‑14/0418

12.5 kg emmer– Item No. 01155104

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A  
Filler

conform ETA‑14/0418

310 ml koker – Item No. 01155115

Steenwolschot 

Eén of beide zijden voorzien van een coating met  
PYRO‑SAFE FLAMMOTECT‑A
formaat 1000 x 600 mm, 60 mm

PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Brandwerende bandage 
conform ETA‑16/0268 
Voor niet‑brandbare leidingen met of zonder FEF isolatie 
Intumescerend (opschuimend) materiaal.
Rol 10 m, breedte: 125 mm – Item No. 01261000

PYRO-SAFE® DG-CR BS
Brandwerende bandage 
conform ETA‑16/0268
Geschikt voor brandbare leidingen                                
Intumescerend (opschuimend) materiaal 

PYRO-SAFE® DG-SC  
Filler

conform ETA‑16/0268

310 ml koker – Item No. 01157100

ROKU® EC Endless Collar
Brandwerende manchet op rol 

conform ETA‑13/0640

ROKU® EC Endless Collar U/U, 10 meter ROKU® Strip 
brandwerende wrap, 3 m metalen band 18 haken, 6 
labels – Item No. 01145300

ROKU® AWM II
Brandwerende manchet 

conform ETA‑11/0208

32 mm to 400 mm –  
Item No. 01142032–01142400

ROKU® FSC4
Brandwerende manchet 

conform ETA‑15/0907

50 mm to 160 mm –  
Item No. 01145050–01145160

PYRO-SAFE® NOVASIT BM
Brandwerende mortel 
conform ETA‑16/0132
Speciale vezel‑vrije mortel  

Zak van 20 kg – Item No. 01161030

PYRO-SAFE® GFM
Brandwerende mortel 

conform EN 998‑2

Zak van 25 kg – Item No. 01167030

PYRO-SAFE® CT Cable Tube
conform ETA‑16/0016
Lengte 150 mm, 200 mm, 300 mm 
Buitenzijde‑Ø 116,4 mm; binnenzijde‑Ø 107 mm

Item No. 01281-150; -200; -300

PYRO-SAFE® CT ML Cable Tube
conform ETA‑16/0016
Geschikt voor brandscheidingen onder computervloeren 
– lengte 200 mm

Item No. 01282200

Minerale wol 

Hoge brandwerendheidsklasse in overeenstemming met 
EN 13501‑1: A1 
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