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På de følgende sider finder du 3 metoder, til at udføre dokumenterede brandlukninger i 
skakte. Fordele og ulemper ved de 3 metoder er beskrevet i skemaet sidst i denne vejled-
ning.

Løsning 1 – FireFree® B280 Brandgips - Den præaccepterede løsning, BR18:
Denne løsning er baseret på en fælles skaktløsning, hvor alle installatører trækker deres installationer, og 
hvor der slutteligt støbes med brandgips i skakten.

Fremgangsmåden for denne løsning er følgende: 

• Der afholdes projekteringsmøde hvor placeringer og typer af installationer gennemgås og evntuelle 
justeringer foretages.

• Den udførende installatør (VVS, EL og Ventilation) gennemgår materialet og kommenterer på valgte 
typer af installationer. 

• Scandi Supply a/s udfærdiger et endeligt notat, med beskrivelse af løsninger for hver eneste installation, 
herunder isoleringstype, evt. krav til brandpakning samt afstande mv.

• Når brandlukningsarbejdet påbegyndes, monteres en støbeplade under dækket, alternativt lægges en 
50 mm FireFree® Støbeplade i spænd i etagedækket/skakten.

• Der udføres første prøvestøbning on-site, hvor vi gennemgår de faktiske forhold, herunder afstande 
mellem installationer, størrelse på hullet mv.

• Når alle installatører er færdige med at trække installationer, støbes der med 50-100 mm FireFree® 
B280 Brandgips. Gipsen er dokumenteret til alupex, pex, ventilationsrør,  
plastrør, plastrør med kabler, kabler og kabelstiger mv.

Gips

FireFree® B780 Brandpakning

Plastrør

FireFree® Støbeplade
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Løsning 2 – Beton:
Denne løsning forudsætter, at der anvendes beton i overensstemmelse med Eurocode, dvs. rådgiver 
beskriver kravene for overholdelse af eksempelvis EI 60. Beton er ikke en dokumenteret brandlukning, og 
derfor ikke en præaccepteret løsning. Dermed skal brandrådgiveren acceptere løsningen med beton, og 
derfor påtage sig ansvaret. Støbning i beton vil kræve, at der udføres brandlukninger omkring hver enkelt 
installation.

Ved installationer i borede huller er det vanskeligt, at udføre brandlukninger i selve dækket efter betonen 
er støbt. Det skal derfor være brandlukninger, der kan monteres inden støbning eller efterfølgende udenpå 
betonen.

Når man udfører selve betonstøbningen, skal man blandt andet være opmærksom på følgende: (Bemærk 
det er statikeren der fastsætter krav jf. Eurocode)
• Den rigtige type beton! - altså som defineret i Eurocode. 
• Armering/strittere jf. Eurocode
• Minimum 150 mm tykkelse, idet brandlukninger oftest er dokumenteret i minimum  

150 mm dæk.

Herefter kan der anvendes systemer til brandlukning af installationer som eksempelvis:
• Kabler - FireFree® Trækrør støbt i betonen eller FireFree® B790 Brandbøsning.
• Faldstamme i plast – FireFree® B790 Brandbøsning, eller FireFree® B780 brandpakning.
• Stål/Alupex – FireFree® Easyfix.
Ovenstående er blot eksempler på typer af brandlukninger. 

Efterfølgende skal installationerne, som oftest fuges for at lukke for røg, da betonen  
trækker sig.

Plastrør

Beton
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Løsning 3 – Åbne gennemgående skaktløsninger:
Skakte kan udføres som brandadskillende i dæk eller i vægge ind til skakten. Såfremt man vælger at lade 
dækket være åbent, kan der være udfordringer med at udføre dokumenterede brandlukninger i skaktvæg-
gen. Pladsen er ofte minimal, og det kan derfor være svært at komme op i skakten og brandsikre de enkelte 
gennemføringer indefra. En åben skaktløsning vil kræve stor koordinering mellem de enkelte fag. Tidsmæs-
sigt kan det være en ulempe.

Når der skal udføres dokumenterede brandlukninger i vægkonstruktioner, stilles der nogle krav til væggens 
konstruktion samt, om der skal brandlukkes fra én side eller begge sider. 
Ved konstruktioner under 150 mm, stilles der oftest krav til brandlukning fra begge sider af væggen, hvorfor 
det kan være vanskeligt at udføre i praksis. 

En traditionel skaktvæg med 2-3 lag gips på en stålregel er ikke egnet til brandlukninger. Der findes ikke 
dokumenterede brandlukninger til denne type konstruktion og det vil derfor være en afvigelse jf. bygnings-
reglementet (BR). 

Ved denne type af skaktløsninger, skal man altså være opmærksom på følgende:
• Brandlukningen skal kunne udføres fra en eller 2 sider i væggen jf. kravet i leverandørens dokumenta-

tion
• Konstruktionen skal overholde kravene specificeret i leverandørens anvisninger

Det er Scandi Supplys anbefaling at udføre brandlukningerne i dækket med et dokumenteret system, da 
ovenstående erfaringsmæssigt giver udfordringer for de projekterende og  
udførende på pladsen. 
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Alle 3 løsninger har fordele og ulemper. Vi har forsøgt at stille det op, uden dog at medtage alt, men kun de 
væsentligste pointer. 

Fordele Ulemper
Løsning 1 
FireFree B280® Brandgips:

• Én samlet løsning
• Røgtæt efter støbning
• Entreprenøren/rådgiver har styr på 

dokumentationen og kontrolpunkter
• Lille afstand imellem installationer = 

mere kompakt skakt
• Præaccepteret løsning, BR18

• Kræver tidlig koordinering mellem 
fagene/rådgiver/entreprenør for at 
sikre mest optimale (billigste) løsning

Løsning 2
Beton:

• Installatøren kan selv finde et system 
(Fordel for entreprenøren)

• Skakten kan lukkes hurtigt

• Ikke røgtæt
• Hvert fag brandlukker for sig selv
• Stor afstand mellem installationer
• Krav til armering
• Muligvis krav til anden type beton end 

overbetonen på dækkene
• Svært at brandlukke korrekt efterføl-

gende

Løsning 3 
Åbne gennemgående 
skaktløsninger:

• Installatøren kan selv finde et system 
(Fordel for entreprenøren)

• Skakten skal ikke lukkes efterfølgende i 
etagedækket

• Tilgængelighed i skakten
• Hvert fag brandlukker for sig selv
• Stor afstand mellem installationer
• Større krav til brandvægge(vægtyk-

kelse)
• Svært at brandlukke og kontrollere 

efterfølgende
• Vægtykkelse
• Stor koordinering af de enkelte fag

Husk at anvende produkter med en ETA-godkendelse til nettop dine installationstyper og den ønskede 
klassifikation. Er der det mindste tvivl om, at produktet er dokumenteret eller ej, spørg leverandøren om 
dokumentation for produktet, som sikkerhed for, at det lever op til gældende standard. En ETA sikrer do-
kumentation for, at produktet er blevet testet i henhold til EU standard, og dermed lever op til gældende 
lovgivning. 

Alle produkter fra Scandi Supply a/s har en ETA-godkendelse og testet i henhold til  
EN 1366-3. Scandi Supply a/s kan derfor levere en dokumenteret præaccepteret løsning i henhold til 
Bygningsreglementet, indenfor området passiv brandsikring. (ETA - European Technical Assessment)

Vi har gode erfaringer fra andre projekter, hvor vi har hjulpet med at optimere og sikre, at der udføres 
korrekt dokumenteret brandsikring. En gennemgang af projektet sammen med alle de faggrupper, som skal 
udføre passiv brandsikring, er samtidig med til at sikre et flow i samarbejdet mellem de forskellige faggrup-
per. Et flow, som i nogle tilfælde er med til at optimere den samlede pris for brandlukningen.

Vi tilbyder uforpligtende at gennemgå, hvilke de muligheder I har for at sikre, at brandsikringen udføres 
korrekt på dit næste projekt. Kontakt os gerne på telefon 76 24 48 00

Efterskrift
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Forbrug

Støbning, vand/gips: 1:2

Støbning, 1 sæk á 20 liter til 10 liter vand ca. 16 liter

Vand FireFree® B280 Brandgips

Færdigblandet 
klar til støbning

Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb.

10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter sp 33 sp

10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63 sække

10801 5705673002874 FireFree Støbeplade 1200x600x50 mm pl -

10709 5705673107098 FireFree Trækrør+ Ø40x150 mm stk. -

10711 5705673107111 FireFree Trækrør+ Ø63x150 mm stk. -

10713 5705673107135 FireFree Trækrør+ Ø90x150 mm stk. -

10715 5705673107159 FireFree Trækrør+ Ø110x150 mm stk. -

10717 5705673107173 FireFree Trækrør+ Ø40x250 mm stk. -

10719 5705673107197 FireFree Trækrør+ Ø63x250 mm stk. -

10721 5705673107210 FireFree Trækrør+ Ø90x250 mm stk. -

10723 5705673107234 FireFree Trækrør+ Ø110x250 mm stk. -

10725 5705673107258 FireFree Trækrør+ Ø40x400 mm stk. -

10727 5705673107272 FireFree Trækrør+ Ø63x400 mm stk. -

10729 5705673107296 FireFree Trækrør+ Ø90x400 mm stk. -

10731 5705673107319 FireFree Trækrør+ Ø110x400 mm stk. -

10201 5705673001402 FireFree B780 Brandpakning <Ø55 mm stk. 25 stk.

10205 5705673001426 FireFree B780 Brandpakning <Ø75 mm stk. 25 stk.

10207 5705673001433 FireFree B780 Brandpakning <Ø82 mm stk. 25 stk.

10209 5705673001440 FireFree B780 Brandpakning <Ø110 mm stk. 25 stk.

10211 5705673001457 FireFree B780 Brandpakning <Ø125 mm stk. 20 stk.

10213 5705673001464 FireFree B780 Brandpakning <Ø160 mm stk. 12 stk.

10215 5705673002089 FireFree B780 Brandpakning <Ø200 mm stk. 1 stk.

10217 5705673002096 FireFree B780 Brandpakning <Ø250 mm stk. 1 stk.

10219 5705673002102 FireFree B780 Brandpakning <Ø315 mm stk. 1 stk.

10225 5705673002119 FireFree B780 Brandpakning 50 mm - 25 lbm rl -

10227 5705673002126 FireFree B780 Brandpakning 75 mm - 25 lbm rl -

99014 5705673002614 CE-Etiket B780-B790-B722-B280, 10stk stk. -

99006 5705673002607 CE-Etiket B780-B790-B722-B280, 100stk rl.. -

99010 5705673002591 CE-Etiket B780-B790-B722-B280, Kundetryk ark -
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I tilfælde af brand skal bygninger
beskyttes, værdier sikres og menneskeliv
reddes. Her udgør passiv bandsikring af
bygningskonstruktioner en grundsten, og
Scandi Supply er en førende leverandør af
komplette løsninger hertil.

Hos Scandi Supply har sikkerhed første-
prioritet, og vi sætter en ære i, at levere
den rigtige løsning til opgaven. Vi tager
aldrig let på en opgave, men vi lægger vægt
på at gøre det let for vore kunder og
samarbejdspartnere, at skabe værdifulde og
sikre resultater. 

Med over 25 års erfaring på området er
vores råd og vejledning gennemprøvet -
præcis som vores produkter er
gennemtestet. Vi læner os ikke tilbage,
men arbejder hele tiden på at udvikle
innovative løsninger.

Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine
opgaver indenfor passiv brandsikring!
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