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Riktige produkter 
for å hindre og forsinke 
spredning av brann

Passiv brannsikring 
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Passiv brannsikring innebærer å 
hindre eller forsinke en oppstått 
brann i å spre seg videre fra én 
branncelle til en annen. En boen-
het regnes som én branncelle.

Sikkerheten for mennesker som 
bor og oppholder seg i en byg-
ning starter faktisk med de som 
bygger bygningen. Ved nybygg 
er passiv brannsikring en del 
av totalentreprisen og innbakt 
i byggeprosessen.

Hva med etterinstallasjoner 
i brannklassifiserte vegger og 
dekker i eksisterende bygg? 
F.eks. når det er behov for 
tekniske gjennomføringer 
av rør og kabler osv? Ved 
slike tiltak gjelder sam-
me branntekniske krav 
som ved nybygg. 

Her spiller håndverkere, mon-
tører, vaktmestere og vedlike-
holdspersonell en uhyre viktig 
rolle. Det handler faktisk om 
livreddende installasjoner. 

Casco leverer et system av 
produkter for fuging og tetting 
som tilfredsstiller branntekniske 
forskrifter ved rehabilitering, 
vedlikehold og etter-
installasjoner.

Det handler om å 
redde liv og verdier.
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Den mest brannsikre delen av 
en bygning består av hele, 
massive og ubrutte elementer 
i vegger og etasjeskiller. Mens 
alle sprekker, skjøter, hull og 
sammenføyninger representerer 
potensielle svakheter ved brann. 
Her stilles det særskilte krav til 
materialbruk og tettesystemer.

Passiv brannsikring går ut på å 
hindre spredning og gjennom- 
slipp av flammer, røyk og brann-
gasser. Hensikten med Cascos 
fuge/tette-system er derfor å 
etablere robuste forseglinger 
som ekspanderer og tetter når 
kabler, rør og kanaler smelter og 
bryter sammen på grunn av 
varmeutviklingen fra en brann. 

Sentrale områder er fuging og 
tetting rundt gjennomføringer 
for kabler, rør og kanaler; rundt 
vinduer og dører, samt beveg- 
elsesfuger i veggkonstruksjoner.

Det handler om å forsterke 
det svakeste ledd.
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Tenk deg at det skal ettermon-
teres en ny ventilasjonskanal 
i en boligblokk. Ny gjennom-
gående kabling i et rekkehus. 
Kanskje et nytt opplegg for 
avløpsrør i en leiegård.

Denne typen tekniske gjennom-
føringer vil medføre inngrep 
i brannklassifiserte bygnings-
deler, som skillevegger og 
dekker mellom boenheter 
(brannceller). Her er det viktig 
at håndverkeren eller montøren 
som står for installasjonen, har 
lett tilgang til arbeidsprodukter 
som er riktige og forskrifts-
messige, slik at byggets brann-
sikkerhet er intakt også etter 
inngrepene.

Et komplett system av fuge/
tette-produkter for pas-
siv brannsikring inngår i 
standardsortimentet 
hos byggevarehus og 
forhandlere som fører 
Cascos sortiment. 
Presentasjon av disse 
på de neste sidene.

Vi i Casco teknisk support er 
her for deg som er håndverker, 
montør, vaktmester eller på 
annen måte har oppgaver 
innenfor utbedring, vedlikehold 
og installasjoner i bygg. Har 
du spørsmål om egenskaper 
eller bruk av våre brannfore-
byggende produk-
ter, er det bare å 
ta kontakt.

Sikkerhet for liv 
og verdier starter med 
håndverkeren.
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Brannhemmende akryl fuge-
masse som kan brukes til de 
fleste branntettinger.

Brukes rundt gjennomføringer 
av kabler, rør, ventilasjonskana-
ler mm. Videre, til fuging rundt 
vinduer og dører, samt fuger i 
brannvegg.

Gir en brannsikker tetting. Akryl-
fugen ekspanderer ved høy 
varme (ca 140 °C) og forsegler 

hull/åpninger etter smeltede og 
bortbrente gjennomføringer. Slik 
hindres gjennomslipp av flam-
mer og røykgasser. 

Fås i to farger og to emballasje-
størrelser: 310 ml. fugepatron 
(hvit og grå) og 600 ml. ”pølse” 
(hvit).

Casco FireAcrylic brukes i kom-
binasjon med Casco FireBoard 
eller Casco FireBacking.

Casco FireAcrylic

Brannhemmende fugeskum for 
fuging av Leca, mellom betong-
elementer osv. Skummet klarer 
brannmotstand på 240 minutter 
ved dybde på 20 cm. Er testet 
på EI-30 tredører.

Casco FireFoam har også svært 
gode lydtettende egenskaper, 
58 dB ved 100 mm fugedybde.

Casco FireFoam

Dytteremse i AES-fiber for bak-
dytting/ifylling av hulrom, 
sprekker og åpninger som skal 
fuges. Fungerer som mothold 
for Casco FireAcrylic brannhem-
mende fugemasse. Fleksibelt 
materiale som fyller godt. 
Mindre irriterende for hud enn 
f.eks. mineralull. Motstår tempe-
raturer på over 1400 °C. 

Casco FireBacking leveres 
i remser á 25 x 48 x 600 mm.
 

Casco FireBacking

Brannhemmende plate for luk-
king av åpninger og utsparinger 
i vegger og dekker ved gjen-
nomføring av tekniske installa-
sjoner som f.eks. kabler, rør og 
ventilasjonskanaler.

Platen har en steinullkjerne med 
høy tetthet, påført brannhem-
mende maling. Fås i to utførel-
ser: malt på en eller begge sider, 
alt etter ønske om brannmot-
stand.

Svært tidsbesparende metode 
sammenlignet med f.eks. tradi-
sjonell igjenmuring.

Casco FireBoard

• FireEx Mortar 
Brannhemmende gipsmørtel for 
igjenstøping av større utsparing-
er i vegger og dekker ved gjen-
nomføring av kabler, rør, kanaler 
mm. Brukes mot de fleste døde 
materialer, som mur, tegl, leca, 
gips, metall etc. Brukes ikke mot 
bygningsdeler med svikt/beveg-
else.

Herdet masse kan slipes og bor-
res i. Pen overflate. Farge: hvit. 
Kan overmales etter behov. 

• FireEx Castboard
Minerallullplate som benyttes 
ved brannhemmende forsegling 
av åpninger i vegger og dekker. 
Brukes til å bygge mothold/ 
støpeplate for påstøp av gips-
mørtel Casco FireEx Mortar. 
Platetykkelse 50 mm.

Casco FireEx

Tetningsmateriale i grafitt for 
innhylsing/surring rundt rør 
og kabelbunter som skal føres 
gjennom brannklassifiserte 
vegger og dekker.

De tekniske gjennomføringene 
pakkes inn med FirePipe Wrap. 
Deretter branntettes rundt hul-
let med FireBoard eller FireEx 
Mortar. Ved varmeutvikling svel-
ler materialet og fyller ut hul-

rommet etter smeltede og 
bortbrente kabler/rør, slik at det 
etableres en fullverdig brann-
hemmende tetting. 

Casco FirePipe Wrap fåes på 
25 m. rull og som strips i diverse 
hendige lengder.

Ved behov, suppleres tettingen 
med Casco FireAcrylic.

Casco FirePipe Wrap
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FireAcrylic

FireAcrylic Hvit Art.nr.  6801 46110 
Brannhemmende  Emb:  25 x 310 ml.
akrylfugemasse EAN:  7311980139202
 NOBB:  45844752

FireAcrylic Grå Art.nr.  6802 46110
Brannhemmende Emb:  25 x 310 ml.
akrylfugemasse EAN:  7311980139226
 NOBB:  45848225

FireAcrylic

FireAcrylic Hvit Art.nr.  6801 49110 
Brannhemmende Emb:  10 x 600 ml.
akrylfugemasse EAN:  7311980139219
 NOBB:  45844835

FireFoam

FireFoam Art.nr.  6803 54110 
Brannhemmende Emb:  12 x 750 ml.
fugeskum EAN:  7311980139233
 NOBB:  45852183

FireBoard SS

FireBoard ensidig Art.nr.  6804 01110 
Brannhemmende plate Emb:  Pakn. á 3 stk.
ensidig malt. EAN:  7311980139240
50 x 300 x 400 mm NOBB:  45842001  

FireBoard DS

FireBoard tosidig Art.nr.  6805 01110 
Brannhemmende plate Emb:  Pakn. á 3 stk.
tosidig malt. EAN:  7311980139257 
60 x 300 x 400 mm NOBB:  45844222

FireBacking

FireBacking Art.nr.  6806 01110 
Dytteremse, 25 x 48 x 600 mm Emb:  Kartong (15 stk.) 
 EAN:  7311980139264
 NOBB:  45841320

FirePipe Wrap

FirePipe Wrap, rull Art.nr.  6817 11110 
Rør-struper Emb:  Rull 25 m.
 EAN:  7311980139363
 NOBB:  45853303

FirePipe Wrap

FirePipe Wrap 55 mm Art.nr.  6810 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 25 stk.
 EAN:  7311980139295
 NOBB:  45766745

FirePipe Wrap 82 mm Art.nr.  6811 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 25 stk.
 EAN:  7311980139301
 NOBB:  45828364

FirePipe Wrap 110 mm Art.nr.  6812 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 25 stk.
 EAN:  7311980139318
 NOBB:  45831414

FirePipe Wrap 125 mm Art.nr.  6813 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 20 stk.
 EAN:  7311980139325
 NOBB:  45831516

FirePipe Wrap 160 mm Art.nr.  6814 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 12 stk.
 EAN:  7311980139332
 NOBB:  45831520

FirePipe Wrap 200 mm Art.nr.  6815 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 1 stk.
 EAN:  7311980139349
 NOBB:  45852762

FirePipe Wrap 250 mm Art.nr.  6816 11110 
Rør-struper Emb:  Pakn. à 1 stk.
 EAN:  7311980139356
 NOBB:  45852762

FireEx Mortar

FireEx Mortar Art.nr.  6807 78110 
Brannhemmende Emb:  10 l. spann
gipsmørtel EAN:  7311980139271
 NOBB:  45840915

FireEx Castboard

FireEx Castboard 50 mm Art.nr.  6808 04110 
Underlagsmatte i mineralull Emb:  Pakn. à 4 stk.
for gipsmørtel. EAN:  7311980139288
50 x 600 x 1200 mm NOBB:  45851203 
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Casco FireFoam  
Brannhemmende fugeskum for fuging 
av leca, mellom betongelementer o.l. 
I tillegg til høy brannmotstand (240 
min. ved 20 cm dybde), har skummet 
gode lydtettende egenskaper (58 dB 
ved 100 mm dybde).

Casco FireAcrylic  
Brannhemmende akryl fugemasse for 
varierte branntettende formål. F.eks. 
fuging rundt gjennomføring av kabler, 
rør og kanaler; rundt vinduer og dører, 
samt fuger i brannvegg. 

Casco FireBacking  
Silikat dytteremse for bakdytting/ifyl-
ling av hulrom, sprekker og åpninger. 
Fleksibelt materiale som fyller godt. 
Danner mothold for fuging med Casco 
FireAcrylic.

Når du skal utføre etterinstalla-
sjoner der det er krav til brann-
hemmende tiltak, er det viktig 
at du har god oversikt og lett 
tilgang til de riktige produktene.

Med Cascos verktøykasse for 
brannsikring er du godt rustet til 
å utføre tetting og fuging ved de 
fleste tekniske inngrep i brann-
klassifiserte bygningsdeler. Riv 
gjerne ut denne produktguiden 
og ha den lett tilgjengeilg på 
kontoret, i en arbeidsmappe 
eller i servicebilen.

Casco FireBoard  
Brannhemmende plate for lukking 
av åpninger i forbindelse med ulike 
tekniske gjennomføringer (kabler/rør/ 
kanaler). Belagt med brannhemmende 
maling, ensidig eller tosidig. Svært 
tidsbesparende. 

Casco FirePipe Wrap  
Tetningsmateriale i grafitt, for pakking/ 
surring/innhylsing av rør, kabelbunter
o.l. Fås på rull eller som strips i div. 
lengder. Rask og hendig løsning. Tettin-
gen kan ved behov suppleres med 
Casco FireAcrylic.

Casco FireEx  
Tettesystem for større utsparinger/
gjennomføringer. Består av mineralull-
matte FireEx Castboard (støpeplate/
mothold) og brannhemmende gips-
mørtel FireEx Mortar (påstøp).

Verktøykasse 
for passiv 
brannsikring.
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Om Casco
Casco ble grunnlagt av 
Lars Amundsen i 1928 og er 
i dag en del av Akzo Nobel, 
en av verdens ledende pro-
dusenter av maling og lim.

Casco utvikler, produserer og 
selger produkter innenfor lim, 
lakk, sparkel og fugemasser. 
Dette gjør oss til en ledende 
leverandør til håndverkbransjen, 
fag- og byggevarehandelen. 

Akzo Nobel Coatings AS
Boks 565, 1411 KOLBOTN
Telefon: 66 81 94 00
casco@akzonobel.no
www.casco.no
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