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HERADESIGN® Brandpreventie kasten EI-30

Productbeschrijving
Brandpreventiekast gereed voor installatie voor openingen in Heradesign
EI-30 brandwerende plafonds met een onderbouw van CD-profielen.

Technische gegevens
Materiaal: Knauf Fireboard 20 mm en 30 mm

Toepassingsgebied
Voor hangende Heradesign-plafondconstructies gemaakt van CD-profielen en noniushangers met maximale brandwerendheid EI-30. 
De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het bijbehorende testcertificaat.

Opslag
De producten droog en buiten het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit ons 
magazijn verwerkt worden.

Opgelet
Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen en impactbestendige constructies.

Afmeting
[mm]

voor afmeting
[mm]

voor randafwerking Oppervlak
Verpakkingseenheid

[Stuk]

1260 x 600 x 170 1200 x 600
AK-01, GK

fine, superfine, micro, plano
fine A2, superfine A2

1 *)
660 x 600 x 170 600 x 600

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.
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1  Frame
    (voorgemonteerd)
2  Deksel zijdeel
3  Deksel tussenstuk

Productgegevens

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u 
telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en 
aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB
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4.

2.

De volgende montage-instructies zijn van toepassing op HERADESIGN brandpreventie kasten in de afmeting 1260 x 700 mm op een 
onderconstructie van CD-profielen. Voor de afmeting  660 x 700 mm moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.

1.

3.

Het frame van de brandpreventiekast wordt met de groef op de
steunprofielen geplaatst en uitgelijnd op basis van het paneelraster.

Daarna kan de benodigde steenwols in de dikte van 2 x 50 mm (CNF-
plaat 90 kg/m³, met het vlies naar beneden) worden geplaatst en
de Heradesign-platen op de draagprofielen worden geschroefd.

De montage van de brandwerende kast verloopt dwars over drie draag-
profielen. Hiervoor moet uit het middenprofiel een stuk van maximiaal 
540 mm worden weggeknipt.

Daarna worden twee CD-profielen met elke twee noniushangers aan 
de twee lange zijden van de brandpreventiekast gemonteerd. De 
brandpreventie kast wordt aan deze extra profielen geschroefd met 
elk drie Heradesign-schroeven. De vrije afstand tussen de bovenkant 
van de panelen van Heradesign en de onderkant van de twee extra 
profielen moet ten minste 80 mm bedragen om de eerste laag van de 
2 x 50 mm steenwoldrager in op kunnen te nemen.

5.

De maximale opening bedraagt 1148 x 540 en 540 x 540 mm. De zijde-
len van het deksel kunnen zijdelings van onder af worden geduwd om in 
de holte daarachter te komen.

Ten slotte wordt het driedelige kastdeksel van onderaf op het kader 
van de kast geplaatst.

Montage

 6.
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