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Technical bulletin  TB102015-010-NL 

Zwaluw FireProtect 
 

Passieve brandwerende producten vormen de primaire middelen, die opgenomen zijn in de constructie van een 
gebouw, waarmee het verspreiden van vlammen, hitte en rook wordt beperkt én de brandveiligheid enorm wordt 
vergroot.  
Door het juist toepassen van deze producten wordt voldaan aan de fundamentele en wettelijke eisen van 
compartimentering. Daarnaast vormen ze een bijdrage aan de structurele stabiliteit van een gebouw en ze  bieden tijd 
om een gebouw veilig te verlaten of te ontruimen. Passieve brandveligiheid beperkt de uitbreiding van vlammen en 
rook en daarmee de doorslag en overslag van brand tussen compartimenten. 
 
Passieve brandveiligheid:  

 Redt levens 

 Beperkt materiele schade 

 Minimaliseert zakelijke verliezen 

 Beschermt de constructie van het gebouw, waardoor het na de brand toegankelijk blijft 
 

Het creëren van brandcompartimenten in een gebouw is een essentieel en verplicht onderdeel van passieve 
brandveiligheid. Het basis idee hierachter is de uitbreiding van rook en vuur in geval van brand te beperken tot één 
compartiment en hiermee de uitbreiding van de brand te vertragen. Dit geeft personen de mogelijkheid het gebouw 
veilig te verlaten en biedt brandweerlieden de tijd om in actie te komen en het vuur te bestrijden. 
 
Omdat passieve brandveiligheid steeds belangrijker wordt in nieuwbouw en renovatie heeft Den Braven besloten zwaar 
in te zetten op productontwikkeling en certificering voor dit marktsegment.  
Met een enorme ervaring op het gebied van oplossingen voor lineaire voegen (EN 1366-4), presenteren wij, met trots, 

ons gecompleteerde assortiment dat tevens oplossingen bevat voor doorvoeringen (EN 1366-3). 

Reactie bij brand en brandweerstand 
 
Reactie bij brand is een compleet andere zaak dan brandweerstand. Beide zijn strikt gereguleerd in Nationale en 
Internationale normen. 
 
Reactie bij brand geeft de mate van bijdrage van een materiaal aan bij het ontstaan en uitbreiden van een brand weer. 
Met andere woorden: Hoe ontvlambaar / brandbaar is een materiaal. Een bekende norm voor reactie bij brand is de 
Duitse DIN4102 deel 1, met classificaties A1, A2, B1, B2 en B3. 
 
Brandweerstand daarentegen is de tijd uitgedrukt in minuten waarin een brandend compartiment in staat is haar rol 
succesvol te vervullen en dus uitbreiding van de brand te voorkomen. 
Deze brandweerstand van (gecombineerde) producten is getest en gemeten bij gestandaardiseerde en veel 
voorkomende toepassingen. 
 
Dit betekent in feite, dat een product met de hoogste classificatie voor reactie bij brand geen enkele garantie biedt op 
een hogere brandweerstand. 
 
Op onze website en in de brochure vindt u alle essentiële informatie over ons product aanbod en de bijbehorende 
certificering waarin transparant wordt aangegeven welke voor welke brandwerende toepassingen onze producten wel 
en niet geschikt zijn. Daarnaast zijn er duidelijke applicatiehandleidingen beschikbaar. 
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The information in this document and also in all our print and digital publications is based on our present knowledge and experience. Den Braven cannot be held responsible for any mistakes, inaccuracies or editorial faults 
that result from technological changes or research between the date of issue of this document and the date the product is acquired. Den Braven reserves the right to make changes to formulations. Before applying the 
product the user should acquaint themselves with the information presented in this document and/or in our other product related documents. Before applying the product the user should carry out any necessary tests to 
ensure the product is suitable for the application. The application method, conditions during storage and transport fall beyond our control and therefore responsibility. Liability under this product sheet cannot be 
accepted. Deliveries only in accordance with our conditions of delivery and payment terms. The information detailed in the present technical data sheet is given by way of indication and is not exhaustive. 

 

Technical bulletin  TB102015-010-NL 

Assortiment voor het brandwerend afdichten van lineaire voegen (EN 1366-4) 
 
Een brandcompartiment bestaat uit brandwerende wanden en verdiepingsvloeren. Een compartiment wordt 
gecompleteerd door een deugdelijke en brandwerende afdichting van de voegen tussen deze wanden en 
verdiepingsvloeren.  
 
Producten en systemen getest volgens EN1366-4 worden toegepast om brandcompartimenten volledig te sluiten waar 
wanden en verdiepingsvloeren bij elkaar komen. De meeste van deze producten en systemen zijn ontworpen om 
bewegingen van de bouwdelen op te kunnen vangen. 
 
Onze oplossingen voor het afdichten van lineaire voegen 
- Zwaluw FireProtect® FP Acrylic Sealant 
-  Zwaluw FireProtect® FP Silicone Sealant 
- Zwaluw FireProtect® FP Hybrid Sealant 
- Zwaluw FireProtect® FP PU Foam 
 
De brandweerstand van onze oplossingen om deze lineaire voegen af te dichten is getest conform Nationale en 
Internationale normen door gecertificeerde laboratoria (notified bodies). De resultaten van deze testen zijn samengevat 
in testrapporten en classificatierapporten. 
 
Deze speciaal ontwikkelde producten kunnen afzonderlijk worden toegepast, maar er zijn ook combinaties van 
producten getest. Hiermee kunnen we een oplossing aanbieden voor iedere situatie. 

 
Assortiment voor het brandwerend afdichten van doorvoeren (EN 1366-3) 
 
Compartimentswanden en vloeren hebben openingen waardoor leidingwerk en elektra is doorgevoerd. Een 
brandcompartiment is pas compleet en functioneel als deze doorvoeren veilig en met de juiste materialen zijn 
afgedicht.  
 
Onze oplossingen voor het afdichten van doorvoeren 
- Zwaluw FireProtect® FP Sealing System 
-  Zwaluw FireProtect® FP Intumescent Coating 
- Zwaluw FireProtect® FP Intumescent Acrylic 
- Zwaluw FireProtect® FP Fire Board 
- Zwaluw FireProtect® FP Pipe Wrap 
- Zwaluw FireProtect® FP Pipe Collar 
- Zwaluw FireProtect® FP Pipe Collar Brackets 
- Zwaluw FireProtect® FP Wall Outlet 
-  Zwaluw FireProtect® FP Sealing Sticker 
 
De brandwerende eigenschappen van onze oplossingen zijn getest conform Nationale en Internationale normen door 
gecertificeerde organisaties (notified bodies). De resultaten van deze testen zijn samengevat in test- en 
classificatierapporten. 
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