
Smartere brand-
beskyttelse fra 
kælder til tag
Godkendte brandbeskyttelses- 
løsninger til beskyttelse af liv  
og ejendom



En af pionerene inden 
for passiv brandbe-
skyttelse

Nullifire er brancheeksperter, der stræber 

efter at tilbyde produkter, der beskytter 

menneskeliv og bygninger i tilfælde af 

brand. I over 40 år har vi været en af de 

førende aktører inden for produkter til 

passiv brandbeskyttelse på det europæiske 

marked.

Passive brandbeskyttelsessystemer kan 

være komplicerede, men er vigtige for 

sikkerheden og er ofte lovpligtige. Vores 

mål er at forenkle og fremme systemer og 

installationen af dem. Nullifire er en kom-

plet produktserie med løsninger, som kan 

bruges alle steder, og som opfylder alle 

krav. Vores medarbejdere hjælper dig med 

at vælge og bestemme de rette produkter 

til dit projekt.

Det er det, vi hos Nullifire kalder  

“Smart Protection”.





FS705 Grafitfugemasse

Nullifire FS705 er en vandig grafitfugemasse til lyd- og brand-
tætning af plastrør mv i bygningskonstruktioner.

Ved brand op svælger produktet og slutter 
tæt ved gennemføringer af plastrør, kabler, 
kabelbakker og metalrør. Produktet tætner og 
isolerer ved gennemføringer i gipsvægge og 
beton/murvægge.

• Brandmodstand i op til 2 timer
• Testet på plastrør med op til 125 mm
• Testet i samling op til 20 mm
• ETA 14/0111
• Testet iht. EN 1366-3 og EN 1366-4
• Klassificeret iht. EN 13501-2: 2007
• CE iht. ETAG -026
• Lufttæt op til 600Pa
• Akustik op til 63 dB
• Kan bruges sammen med FB747- 50- 

brandplader
• DoP-nr: FS705-20160216

FS701 Akrylfugemasse

Nullifire FS701 er en vandig akrylfugemasse til lyd- og brand-
tætning i bygningskonstruktioner.

• Velegnet til fugebredder op til 50 mm
• Til installation i beton/mur og gipsvægge
• Anvendes ved installation af Nullifire FB747
• Testresultat fra ensidet tætning
• Kan overmales 
• Op til 4 timers brandmodstand i fuger iht. EN 

1366-3, EN 1366-4
• ETA 14/0109
• ETA14/0110
• KIWA BPC 0928
• CoC
• DoP-nr: FS701-

20160216

FR220 Brandgips

Nullifire FR220 Standard er en gipsbaseret brandbeskyttel-
sesmasse til tætning af gennemføringer i brandklassificerede 
vægge og gulve. Produktet er i pulverform og blandes med 
vand til en egnet konsistens.

• Brandklassificeret masse
• Let at blande
• Testet iht. prEN 1366:3
• “BRE global assessment re-

port number CC 91095 Review 
4 16 July 2008”

• Op til 4 timers tæthed og 
isolering (EI)

• DoP-nr.: FR220-20160224
• ETA 14/0337



FS703 Brandsilikone

Nullifire FS703 er en neutralhærdende alkoxysilikonefugemasse 
til lyd- og brandtætning i forskellige byggematerialer. Produktet 
kan bruges både indendørs og udendørs.

Nullifire FS703 kan bruges ved tætning og fug-
ning mellem forskellige byggematerialer som 
f.eks. beton, letbeton, træ og stål. Kan også 
bruges til tætning og gennemføringer såsom 
metalrør og kabler.

• Op til 4 timers brandmodstand i fuger iht. 
EN1366-4

• ETA 14/0449, ETAG 026
• Velegnet til fugebredder op til 50 mm
• Til installation i beton/murvægge
• DoP-nr: FS703-20160224

FF197 Brandskum

Nullifire FF197 er en professionel fugeskum til brandklassifice-
rede fuger. Anvendelsesområde: Brandtætning af fuger og gen-
nemføringer i beton og gipskonstruktioner. Skummet leveres i 
en trykbeholder med freonfri drivgas. Skummet 
hæver, når det påføres, og udvides yderligere i 
løbet af hærdningstiden.

Nullifire FF197 har særdeles gode isolerings- og 
lyddæmpningsegenskaber med god vedhæft-
ning mod de fleste materialer.

• Certificeret iht. EN 1366-3 og 4: 2006, 
EN13501:del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026

• Brandtætning op til EI 240
• Akustiktætning op til 45 dB iht. EN 10140
• Lufttætning 600Pa iht. EN 1026
• ETA 15/0172, ETAG026-3
• Farve: Grå
• Emballage: 880 ml/flaske
• DoP-nr: FF197-20150508

FO100 Tætningspude

FO100/FO101 er en tætningspude til akustik- og brandtætning af 
forgreningsdåser.

FO100/FO101 er en silikonebaseret selvklæbende pude, som   
udvider sig ved brand og slutter tæt mod varme og brandgasser.

• Op til 2 timers brandmodstand
• Gendanner lyddæmpning ved skillevægge, 65 dB
• Swedcert-typegodkendelse 1012
• Testet iht. EN1366-3
• Warrington Fire Assessment Report No: 188605/B Issue 2
• Akustiktests iht. BS EN ISO 140-3
• Gendanner lydreduk-

tion svarende til væg 
uden huller RW (C,Ctr) 
= 65 dB (-5;-12)



FR270 HF Brandgips

En gipsbaseret enkomponentsmasse, som giver op til fire 
timers brandbeskyttelse.

• Brandbeskyttelse testet iht. 
SS-EN 1366-3, ETAG 026 og 
klassificering 13501:2

• Velegnet til stive og fleksible 
vægge

• Lydniveau op til 50 dB
• Hurtigthærdende og krympefri 

formel,
• kan støbes eller spartles
• Levetid mindst 25 år i overens-

stemmelse med ETAG 026
• DoP-nr.: FR270-20160224
• ETA 14/0098

FP300 Brandpakning

Nullifire FP300 er et produkt til brug ved brandtætning af 
plastrør i væg- eller gulvgennemføringer.

Ved brand udvider FP300 sig og slutter 
tæt, når plastrørene smelter eller bræn-
der.

• FFP300 er let at montere
• Testet iht. EN 13501-2: 2007
• Warrington Fire Assessment Report 

No: 181787H samt 181787I
• Der kræves ingen                                     

mekaniske fastgørelser
• Til 2 timers tætning, EI120
• Kan bruges med Nullifire FR220 

eller FR270

FB747-50 Brandplade

FB747-50 er en let, 4-timers ildbarriere, som består af en mine-
ralfiberplade beklædt med en tætnende og beskyttende vandig 
elastomer.

• Certificeret iht. BS476 del 20/22
• Giver en effektiv barriere mod spredning af røg og ild i op til 

4 timer
• Hurtig og enkel at installere – der 

kræves ikke brug af specialværktøj
• Perfekt til tætning af store åbnin-

ger uden støtte
• Velegnet til brug i gulv- og væg-

gennemføringer
• DoP-nr: FB747-50-20160216
• ETA 14/0112



FJ200 Brandtætningsliste

FJ200 er et elastomerskum lamineret med en grafitbaseret 
svulmende masse på begge sider. Skummet er udformet til at 
fungere som en barriere i 120 minutter i bevægelsesfuger, ved 
test iht. EN 1366-4 og BS476.

• Certificeret iht. de seneste europæiske standarder
• EN1366-4 og BS476
• Certificeret tredjepartsakkreditering CF 5265
• Bevægelsesfugekapacitet +/- 50 %
• Lufttæthed testet iht. EN1026 til 600Pa
• 100 Pa 3,3/1,7 m3/h/m2 med 

FS701
• Lydniveau op til 18 dB
• Testet til brug                           

i lineære revner 
• op til 150 mm
• Test med kabler, kabel-

bundter, og kabelbakker

FB760 Brandpuder

FB760 er et kompositmateriale omgivet af en holdbar, vævet 
glasfiberpose. Brandpuden er særdeles nem at anvende ved 
feks om forandringer og nye trækninger.

I tilfælde af brand forhindrer FB760, at ild og røg trænger 
igennem.

• Certificeret iht. EN 1366-3 og klassificeret iht. EN 13501-2
• Er nem og hurtig at installere – der kræves ingen beslag eller 

specialværktøj – kan installeres fra den ene side
• Egnet til midlertidig eller permanent påføring
• Velegnet til brug i gulv- og væggen-

nemføringer
• Lydisolering: RW33
• Lufttætning iht. EN1314-1
• DoP-nr.: FB760-20160308
• ETA 14/0055

FP150 Brandmanchet

Nullfire FP150 brandmanchet består af galvaniseret metal og 
brandsvulmende tætningsmasse. Ved brand udvider FP150 sig 
og slutter tæt, når plastrørene smelter og brænder.

FP150 brandtætnende rørkrave kan bruges ved tætning af 
rørgennemføringer mellem beton, letbeton, murværk i vægge 
og gulve samt gipsvægge. 

• CE-mærket brandklassificeret           
brandmanchet

• Let at montere
• Lav profil: Hhv. 

30 og 40 mm
• DoP-nr.: FP150-

20160224
• ETA 15/0879
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