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TENMAT FIREFLY 109 
BRANDHYLSOR 

Firefly 109 CE-märkta brandhylsor erbjuder upp 

till 4 timmars brandklassning för olika typer av 

plast– och metallrör samt genomföringar med 

PVC-kanaler. 

Brandhylsorna har testats enligt EN 1366- 

3:2009 samt BS 476. ETA-godkännandet (ETA- 

12/0332) och EC-certifikatet 1224-CPR-0341 

möjliggör produkterna att CE-märkas i hela EU. 

EN-brandtesterna inkluderar rör och kanaler tes- 

tade Öppna/Öppna (U/U) vilket är ett krav för 

ventilationssystem. 

Firefly 109 brandhylsor är särkskilt lämpliga att 

använda i penetrationer i gipsskivor, men kan 

också användas i andra typer av väggar och 

golv. 

Hylsorna behöver ingen extra metallomslutning. 

Det unika brandsvällande materialet är vakuum- 

format till rätt form vilket säkerställer en kontrol- 

lerad tätning av röret eller kanalen. 

Firefly 109 brandhylsor installerade i en vägg 

Bilden visar brandhylsa och rör fullt tätat efter brand 

 
Olika storlekar av Firefly 109 brandhylsor 

 

 

TESTDATA 
TENMAT FIREFLY 109 brandhylsor har genomgått rigorösa 

tester för brand och akustik hos oberoende testinstitut. 

Brandtester 

CE-godkänd/ Europeiskt Tekniskt Godkännande ETA-12/0332 

Certificate of Constancy of Performance - 1224-CPR-0341 

Declaration of Performance - Dokumentnummer QA027 

Konstruktioner = Skiljeväggar i gips, solida väggar och golv 

BS EN 1366-3: 2009 / EN 13501-1 Klassificeringsrapporter 

Varaktighet av effektivt skydd: Upp till EI120 minuter 

BS 476: Part 20: 1987 / Utvärderingsnr: Chilt/03187 Rev F 

Konstruktioner = Skiljeväggar i gips, stenullsisolering, solida 

väggar och golv 

Varaktighet av effektivt skydd: 120 minuter 

Akustiska tester 

Akustiskt testad i skiljevägg av gips i enlighet med BS EN ISO 

140-3:1995 och BS EN ISO 717-1:1997 - Rapport Nr: 239037 

Funktioner & Kundnytta 

 CE-märkt 

 Upp till EI120 brandklassning i väggar 

 Upp till EI240 brandklassning i murverk 

 Utvärderad för montering i: 

 Gipbeklädda stål- eller träreglade 
väggar 

 Murade väggar och golv 

 Stenullsisolering (endast BS) 

 Specifikt testad med PVC-kanaler med en 
väggtjocklek om 1,5 - 2,0 mm 

 Akustisk, termisk och ångtätning 

 Enkel och snabb att montera, inga skruvar 
eller andra detaljer behövs 

 Inga extra metallhylsor behövs 

 Passar de flesta storlekar 

 Kostnadseffektivt alternativ till brandkuddar 



För mer information om brandskyddsprodukterna, 

var vänlig kontakta: 

TEAM SAFETY 1979 AB 
Romansvägen 35, 142 42 Skogås/Stockholm 

Telefon: +46 (0)73 -530 72 65 

Hem www.teamsafety.se & 

E-post:info@teamsafety.se 
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FIREFLY 109 BRANDHYLSOR 
Monteringsanvisningar (För fullständiga instruktioner, se ETA-12/0332 eller kontakta TENMAT) 

   

  
 

  

 

  

  
 

   För CE-märkesgodkända tillämpningar, se ETA-12/0332, för andra godkända tillämpningar, kontakta  oss direkt.  

Steg 5 

I gipsskivor ska passformen vara snäv. 

Eventuella springor måste tätas med 

brandtätning. 

Steg 5 

Använd brandhylsan som mall vid håltagning i 

gipsskivan/betongen för att få en tät passform 

runt hylsan. 

60 minuters 

partition 

 
 

Kanaler 
150mm 

Min. 

40 mm 

Steg 4 - Kanaler 150 mm 

Positionera brandhylsan centrerat. Försäkra 

att längden på brandhylsan är tillräcklig samt 

att extra brandsvällande material är lindat 

runt kanalen (se testrapport) 

Steg 4 - rör 

Positionera brandhylsan centrerat i väggen. 

Försäkra att längden på brandhylsan är 

tillräcklig för rörmaterialet, se nedan. 

 Steg 4 - Kanaler, 100 & 125 mm 

Positionera brandhylsan centrerat i väggen. 

Försäkra att längden på brandhylsan är 

tillräcklig för kanalstorleken, se nedan. 

 

 

 

 
Koppar/stålrör 

 

 

 

 

Plaströr 

 

 

Min. 

25 mm 

 Min. 

9 mm* 

100mm 
kanaler 

 

 

 

 
125mm 
kanaler 

 

Min. 

74 mm* 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3 

Brandhylsor genom golv kan monteras infällda 

eller utskjutande för att tillåta tejpning mot 

befintlig rörisolering (visa undantag gäller) 

Steg 2 

Vid behov, skär en skåra längs med brandhyl- 

san för montering på redan installerade rör. 

Återförsegla skåran med reparationstejp. 

Steg 1 

Skär Firefly 109 Brandhylsa till rätt 

längd vid behov. 

Tillgängliga storlekar 

Brandhylsorna passar nedanstående 

storlekar på rör och kanaler: 

Rör - 15 - 169 mm 

Kanaler - 100 - 150 mm 

Rörmaterial omfattar PVC, HDPE, 

Koppar, Stål 

Kanalmaterial omfattar PVC (1,5 mm 

to 2,0 mm) 

För mer detaljer om testernas om- 

fattning var vänlig kontakta oss. 

http://www.teamsafety.se/

