
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.

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.

BRANDWERENDE LUIKEN PLAFOND
1 plaat 12,5 mm

•  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

1 PLAAT VAN 12,5 mm  

ONZICHTBAAR
LUIK BRANDLUIK

30 MINUTEN

De brandwerende plafondluiken 30 minuten zijn ontwor-
pen om te worden ingebouwd in hangende plafonds om 
zelfontbranding tegen te gaan en voldoen aan de eis ‘een-
zijdige brandbelasting vanaf de onderkant’ en aan brand-
werendheidsklasse EI 30. 
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 in-
spectieluik is voorzien van een brandwerende DF-plaat en 
wordt door een veelzijdige randvoeg beschermd tegen de 
doortocht van rook. De klep is aan beide zijden beveiligd 
met automatische vergrendelingsarmen. De vergrende-
lingsarmen garanderen dat de klep van het luik bij iedere 
opening opgevangen wordt. De klep is gemakkelijk te ver-
wijderen en terug te plaatsen. Getest op brandweerstand vanaf 

onderzijde (vanuit de ruimte zelf) 
DIN EN 1364-2

GELUIDSEMISSIE
39 dB*
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U moet vóór iedere bestelling  

alle certificaten laten valideren 
door uw controlekantoor

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

1 PLAAT VAN 12,5 mm   EI 30-certificaat
 AFMETINGEN IN MM MONTAGEMATEN TOTALE AFMETINGEN BINNENBREEDTE DIEPTE  GEWICHT REFERENTIE
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1  T2 IN KG

 300 x 300  - - 242 x 290 25  40 4,9 A04304

 400 x 400 - - 342 x 390 25  40 7,5 A04305

 500 x 500 - - 442 x 490 25  40 10,4 A04303

 600 x 600 - - 542 x 590 25  40 15 A03965
Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.
Productnummers niet op voorraad – 3-4 weken leveringstermijn.


