
•  Afdekkap in RAL9016, apart geleverd in een zak en door 
de klant aan te brengen.

• Stopprofielen in brandwerende panelen.
• Montageset haakse stalen profielen.
• Montage-instructies.

MONTAGE EN BEVESTIGING
Geschikt voor montage in een holle wand vanaf een 
plankdikte van 2 x 15 mm. De deur wordt eerst verwijderd 
om het montagekader te plaatsen. Het montagekader 
wordt vanaf de voorzijde geplaatst in de vooraf voorziene 
opening. Kader uitlijnen, vervolgens vastzetten met snel-
bevestigingsschroeven. De bevestiging gebeurt volgens 
de montage-instructies. De deur wordt teruggeplaatst en 
de oppervlakken worden afgewerkt.

BRANDWERENDE LUIKEN  
WAND

•  Variabele plaatsing, ongeacht de dikte van de muur
• Afneembare deur voor wandmontage
•  Het oppervlak zonder schroefkoppen van de deur 

bespaart stopwerk
•  Bezit randafdichting, is rookdicht en de akoestische 

isolatie is gecontroleerd

Het Semin brandwerende inspectieluik is zeer geschikt 
voor gebruik voor kanaalsystemen in wanden, installa-
tiekanalen en afdichtingen van holle wanden. Het mon-
tagekader en de deur bestaan uit versterkte verzinkte 
staalplaat achterop brandwerende panelen. Het kader 
bevat een holle randafdichting. Hierdoor is de deur rook-
dicht. Een deur die kan worden geplaatst voor montage 
en geprefabriceerde uitsparingen in het montagekader 
vergemakkelijken de wandmontage. Na installatie wordt 
de deur vast gemonteerd. Het oppervlak zonder schroef-
koppen van de deur bespaart stopwerk.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN
• Inspectieluik met brandbeveiliging.
• Vierkante doornsleutel.

i       o
Brandwerende 
kanaalzijde en 

buitenzijde
NF EN 1634-1 :  

+A1 : 2018

60 MINUTEN

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

DEUR
PLAATSINGSRICHTING

BRANDLUIK

CERTIFICAAT

N° RS20-063

GELUIDSEMISSIE
48 dB*
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Voor wanden 2 x 15 mm en 2 x 18 mm   EI 60-certificaat
 AFMETINGEN IN MM MONTAGEMATEN TOTALE AFMETINGEN BINNENBREEDTE DIEPTE  GEWICHT PRODUCTNUMMER
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1  T2 IN KG

 300 x 300 304 x 304 304 x 304 180 x 200 48  62 - A09542

 400 x 400 404 x 404 404 x 404 280 x 300 48  62 - A09543

 500 x 500 504 x 504 504 x 504 380 x 400 48  62 - A09544

 600 x 600 604 x 604 604 x 604 480 x 500 48  62 - A09545

 600 x 800 604 x 804 604 x 804 480 x 700 48  62 - A10178

  600 x 1200 604 x 1204 604 x 1204 480 x 1100 48  62 - A09541
Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.
Productnummers niet op voorraad – 3-4 weken leveringstermijn.

MATEN EN PRODUCTNUMMERS

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

PLEISTER- EN SCHILDERWERK
Belangrijk: de aangebrachte bekleding op het deurblad 
mag niet dikker zijn dan 0,6 mm. Anders ontstaat er af-
schuiving van de bekleding bij het openen en sluiten. 
Breng vulmiddel aan in de voeg tussen het montagekader 
en de opening in de constructie en schilder het kader en 
het deurblad vervolgens afzonderlijk. Verwijder alle vul-
middel en verf volledig. Metalen oppervlakken moeten 
schoon zijn. Voer vervolgens een werkingstest uit: open 
en sluit de deur.

REINIGING EN ONDERHOUD
De onderdelen van het inspectieluik moeten worden 
gereinigd met klassieke zachte schoonmaakmiddelen of 
droog. De deur moet altijd goed gesloten blijven. Contro-
leer zo nodig de werking van de sloten en breng smeer-
middel aan. Reinig en onderhoud de voeg. Indien het 
inspectieluik gesloten blijft, is onderhoud niet nodig.

U moet vóór iedere bestelling  

alle certificaten laten valideren 
door uw controlekantoor


