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Productvoorstelling
Doorzichtige rechthoekige brandwerende ventilatieroosters Ge60 en Ge90 worden geplaatst in massieve wanden om
brandvoortplanting tegen te gaan. De roosters zijn opgebouwd uit kunststof hulzen gevuld met brandwerend opzwellend
materiaal en hebben een brandweerstand van resp. 60 en 90 minuten.
•
•
•
•
•
•
•

Getest volgens EN 1364-1
Geschikt voor inbouw in massieve wand
Doorzichtig
Kunststofhulzen gevuld met opzwellend materiaal (vanaf 100°C)
Onderhoudsvrij
Contact met water vermijden
Rooster voor binnentoepassing

Gamma
Minimale afmetingen

Maximale afmetingen

min 100 x 100

max 800 x 400

B x H (mm) (*)

(*) B (Breedte) en H (Hoogte) per stap van 50mm.

Massieve
wand

Brandclassificatie

volgens EN 1364-1

Ge 60

Ge 90

EI 60 (ve)

EI 90 (ve)

EW 60 (ve)

EW 90 (ve)

Betonwand 100mm

ve = ventilatierooster rechtstreeks in muur geplaatst
W= Radiatie gradiënt
E= Vlamdichtheid
I= Thermische isolatie

Goedkeuringen

en testrapporten

Al onze brandwerende ventilatieroosters worden onderworpen aan:

ISO : Certificaat: ISO 9001:2008
2

Ge60/Ge90

G4-B

Brandwerend ventilatierooster

06/2011

Hn-5

Afmetingen

Wn-5
Opslag

50

en behandeling

Aangezien het brandwerend rooster een veiligheidselement is, is een bijzondere zorg inzake stockage en behandeling
noodzakelijk.

Let op:
• Alle vormen van beschadiging vermijden
• Contact met water vermijden
• Contact met hitte vermijden

Onderhoud

en reiniging

Als er te veel stof op het oppervlak zit, kunt u dit reinigen met een zachte doek. Gebruik geen schuursponsje, alkalisch/zuur
reinigingsmiddel of vluchtig oplosmiddel zoals alcohol en thinner. Het gebruik van dergelijke materialen kan beschadiging
tot gevolg hebben.

Plaatsing
• Het brandwerend ventilatierooster dient geplaatst te worden met de lamellen horizontaal
• De plaatsing dient steeds te gebeuren conform het proefverslag
• De roosters zijn niet geschikt voor mechanische ventilatietoepassingen
De brandwerende roosters Ge60 en Ge90 werden getest in gestandaardiseerde draagconstructie, volgens de norm EN
1364-1. De behaalde resultaten zijn geldig voor gelijksoortige draagconstructies met een brandweerstand en/of dikte en/of
dichtheid gelijk dan of groter dan de draagconstructie van de test.

Voorbeelden van gelijksoortige constructies
cellenbetonwand dikte 100mm + dichtheid
550 kg/m³ + brandweerstand resp. ≥ 60' & 90'

gemetselde wand in holle of volle stenen, gewapend beton, beton,
lichte beton, ...+ brandweerstand resp. ≥ 60' & 90'
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