
CERTIFICERING 
•  CSTB-certificaat nr. RS-20-054  

+ EXT 20.168 (2 x 20 mm).

MONTAGE EN BEVESTIGING 
Eenvoudige montage van het ingebouwde frame in de 
doorgangsruimte (ongeveer 5-10 mm groter dan de in-
stallatieafmetingen) van het plafond. 
Schroeven door het plafond van gipsplaten en het alu-
minium kader met geïntegreerde schroeven voor droge 
wanden. De beschermdoppen plaatsen. Het geheel in-
smeren en de klep bevestigen.

De brandwerende plafondluiken 90 minuten zijn 
ontworpen om te worden ingebouwd in hangende pla-
fonds om zelfontbranding tegen te gaan en voldoet aan 
de eis ‘eenzijdige brandbelasting vanaf de buitenkant’ en 
aan brandwerendheidsklasse EI 90. 
De plafondluiken bieden een doeltreffende bescherming 
tegen de verspreiding van vuur in het gebied van het 
hangende plafond. Het ingebouwde aluminium frame is 
voorzien van een brandwerende kap. De klep van het 
inspectieluik is voorzien van een brandwerende DF-plaat 
en wordt door een veelzijdige randvoeg beschermd te-
gen de doortocht van rook. De klep is aan beide zijden 
beveiligd met automatische vergrendelingsarmen. De 
vergrendelingsarmen garanderen dat de klep van het 
luik bij iedere opening opgevangen wordt. De klep is ge-
makkelijk te verwijderen en terug te plaatsen.

SPECIFIEKE  
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
•  Te monteren aan het plafond (niet om op te lopen).
•  Afmetingen op aanvraag en aangepast, binnen de maxi-

male afmetingen toegestaan door het certificaat.

BRANDWERENDE LUIKEN PLAFOND
40 mm - 2 platen van 20 mm

90 MINUTEN

*  Genormaliseerde geluidsisolatie-index. NF EN ISO 10140. 
Getest op een luik van 400 x 400 mm.

Getest op brandweerstand vanaf 
onderzijde (vanuit de ruimte zelf) 
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

ONZICHTBAAR
LUIK BRANDLUIK GELUIDSEMISSIE

CERTIFICAAT

N° RS20-054 35 dB*

•  Kader van aluminium 
profielen verbonden met 
«Tox»-verbindingen

•  Brandverende voeg die 
gas-, rook-  en vlamdicht  
is bij brand

• Bevestigingssystemen
• Verborgen kliksluitingen
•  Snel en eenvoudig  

te plaatsen
•  Opening door  

duwen/loslaten
•  Gipsplaten GKF 

geschroefd 
2 PLATEN VAN 20 mm



M
A

R
S 

2
0

2
1

MONTAGE EN BEVESTIGING

A
2 

B2 

B1 

A
1 

T2 

T1 

B3 

A
3 

MATEN EN PRODUCTNUMMERS

2 PLATEN VAN 20 mm   EI 90-certificaat
 AFMETINGEN IN MM MONTAGEMATEN TOTALE AFMETINGEN BINNENBREEDTE DIEPTE REFERENTIE
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1  T2

 300 x 300 301 x 301 343 x 343 292 x 292 41,5  41 A09523

 400 x 400* 401 x 401 443 x 443 392 x 392 41,5  41 A09524

 500 x 500 501 x 501 543 x 543 492 x 492 41,5  41 A09525

 600 x 600* 601 x 601 643 x 643 592 x 592 41,5  41 A09526
Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.

* Luiken op voorraad.

Productnummers niet op voorraad – 3-4 weken leveringstermijn.

Doorgangsmaten: A3 – 32 mm x B3
Afmeting van de uitsparing:  
montagemaat A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

U moet vóór iedere bestelling  

alle certificaten laten valideren 
door uw controlekantoor


