
BRANDSUSKAPPEN

Brandwerend voor minimaal 60 minuten

Geschikt voor elke verlichtingsarmaturen

Makkelijke montage

Op maat aangeleverd



BRANDSUSKAPPEN

Alert brandsuskappen worden eenvoudig over verlichtingsarmaturen

geplaatst om op deze manier de brandwerendheid van het 

(brandwerende) plafond te behouden.

Rapporten wijzen uit dat de brandsuskappen van Alert tot wel 60 min 

brandwerend zijn. Zodra door brand de temperatuur omhoog loopt, smelt 

de zekering en zakt de brandsuskap over het armatuur. 

De brandwerendheid van het plafond blijft op deze wijze 

verzekerd.

PRODUCT
Alert brandsuskappen worden geproduceerd van een speciale ongecoate 

hardmineraalplaat, welke genageld en door middel van een temperatuurbe-

stendige lijm tot een stevige brandwerende kap vervaardigd wordt.

Om de hete lucht uit het armatuur te kunnen afzuigen, wordt per kap een 

smeltzekering meegeleverd. Deze smeltzekering wordt onder de hoeken van 

de brandsuskap geplaatst.

Algemene eigenschappen

Snel te verwerken, op maat geproduceerd, brandwerend. 



MAATVOERING

Alert Isolatie kan uw brandsuskappen in nagenoeg elke afmeting produceren, hieronder ziet u een 

overzicht van de meest voorkomende maten.

MONTAGE

Armatuur Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm)

1200 × 300 1260 310 160

1200 × 600 1260 610 160

1500 × 300 1570 310 160

1500 × 600 1570 610 160

600 × 600 630 610 160

MANIER VAN MONTAGE
De Alert brandsuskap kan eenvoudig over verlichtingsarmaturen heen 

geplaatst worden. 

Om de hitte van de lamp kwijt te kunnen moet de suskap op 

minimaal 4 smeltzekeringen geplaats worden (deze worden 

standaard meegeleverd).

max
157 CM

max 
61 CM

max
16 CM



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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