
BRANDSCHOTTEN

Verbeterde brandwerendheid voor daken

Zeer eenvoudige, bedrijfszekere en 

snelle montage

Zeer duurzame afdichting, geen verval van 

prestaties, onderhoudsarm

Direct klaar zonder afval, eenvoudig te 

scheiden bij sloop



BRANDSCHOTTEN

Brandschotten worden toegepast als brandveilige afdichting ter 

plaatse van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten boven 

scheidingsmuren.

Brandschotten worden van lichte veerkrachtige steenwol vervaardigd 

zodat een goede aansluiting gewaarborgd wordt. Uit testen is gebleken 

dat een brandwerendheid van 60 minuten behaald kan worden.

PRODUCT
De brandschotten worden van veerkrachtige, in overmaat gesneden, 

onbeklede steenwol geproduceerd. Op aanvraag kunnen de 

brandschotten gesealed worden in een zwarte p.e-folie, of aan 1 of beide 

zijde bekleed worden met een zwart of wit vlies of een aluminiumfolie. 

Algemene eigenschappen

Snel te verwerken, op maat geproduceerd, Uit testen is gebleken dat een 

brandwerendheid van 60 minuten behaald kan worden. 

MONTAGE

MANIER VAN MONTAGE
Brandschotten worden toegepast als brandveilige afdichting ter 

plaatse van de cannelures van geprofileerde stalen 

dakplaten en kunnen eenvoudig in de sparing onder het 

geprofileerde staaldak worden geplaatst.



MAATVOERING

Alle diktematen beschikbaar of samen te stellen.

Profiel Hoogte (mm) Breedte (mm) Top/basis Dikte (mm)

70 75 105/155 100

106 110 145/215 100

135 140 150/275 100

153 160 130/250 100

Dikte

Hoogte

Breedte/Top

Breedte/Basis



ONZE MOGELIJKHEDEN

 Op maat zagen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass- 

 Frezen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass- 

 Isolatie  verlijmen op glasdoek, glasvlies, of andere bekleding;

 Isolatie verlijmen op hout, gips, of ander plaatmateriaal;

 Isolatie sealen in zwarte of witte p.e.-folie;

 Isolatie sealen in dampremmende folie;

 Op maat aanleveren van vacuümisolatie;

 Produceren van:

 kantplanken, sandwichpanelen, brandschotjes (kaal en bekleed), 

 cannelurevullin gen, mastiekhoeken / mastiekschroten, steenwolproppen, brandsuskappen, 

	 geluidsbaffels,	pijpschalen	(kaal	en	bekleed).

ONS MACHINEPARK 
 

 CNC machines

 3D freesmachines

 Freesmachines

 Lintzagen

 Kliefbanken

 Schuurmachines

 Vacumeermachines

 Lijmstraten

 Cirkelzagen

WIJ ZIJN STERK IN 

 

 Het op maat aanleveren van elk type isolatie;

 Het apart verpakken per fase of per verdieping is geen probleem;

 Alle leveringen worden duidelijk gelabeld, zodat op de bouw of in  

 de fabriek alle items makkelijk terug te vinden zijn;

 Samen met de klant zoeken naar de juiste en goedkoopste 

 oplossingen;

 Tijdsleveringen en/of een vrachtwagen met losmogelijkheden  

 behoort tot te mogelijkheden;

 Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in isolatie.
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