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afdichten
LINEAIRE VOEGEN EN
DOORVOERINGEN:
DIT MOET JE WETEN
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Inleiding
Stel, je bent aannemer en hebt een vraag over het brandwerend afdichten van lineaire voegen of doorvoeringen. Die
moeten worden afgedicht met brandwerend materiaal, maar
de keuzemogelijkheden zijn talrijk. Welk materiaal moet je in
welke situatie kiezen? Wat zijn de normen en brandeisen?
De kans bestaat dat je in dat geval contact zoekt met Nick
Haring, Business Developer bij Bostik. Zijn specialisatie zijn
brandwerende doorvoeringen en lineaire voegen, waarover
hij inmiddels al talrijke aannemers heeft geadviseerd. In dit
whitepaper deelt hij zijn kennis en ervaring.
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Deel 1

LINEAIRE VOEGEN
Vragen over
We beginnen met lineaire voegen. Lineaire voegen zijn de
afdichtingen tussen bijvoorbeeld wanden en vloeren.
Hoe kun je lineaire voegen op een verantwoorde manier
afdichten? Dit staat gedetailleerd opgetekend in de normering EN 1366-4 (Bepaling van de brandwerendheid van installaties in gebouwen – Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen.
Hier te raadplegen). Deze test-norm wordt gebruikt om de
benodigde brandwerendheid van de producten in diverse
ondergronden te bepalen. In deze norm kun je dan ook
antwoorden vinden op vragen over:
1.
2.
3.
4.

de brand-eis
de dikte van de wand
de breedte van de voeg
de flexibiliteit

In dit whitepaper lichten we bovenstaande criteria zoveel
mogelijk toe, zodat je aan de hand daarvan de juiste antwoorden kunt formuleren. Heb je de juiste antwoorden verzameld?
Dan kun je aan de slag om de juiste producten voor de juiste
toepassing te bepalen.
1.
De brand-eis
De eerste vraag die je jezelf als aannemer moet stellen als het
gaat om passieve brandwerendheid: wat is de brand-eis?
Moet de constructie 30 minuten brandwerend zijn, 60 minuten of misschien 120 of 180 minuten?
Deze brand-eis bestaat uit 2 criteria;
Hoe lang blijft de opstelling vlam-dicht?
Hoe lang blijft de temperatuurstijging aan de
niet-vuurzijde onder de 180 graden?
Een hogere brandeis betekent vaak dat er een aantal oplossingen afvallen, omdat ze niet voldoen aan beide criteria. Als dit
het geval is, kies je voor een hoogwaardigere oplossing.
Nog een relevante vraag: geldt de brand-eis voor één zijde van
de constructie, of is er aan beide zijden sprake van een brandcompartiment? In dat laatste geval moet je het volgens de
norm EN 1366-4 geteste materiaal meestal aan beide zijden
aanbrengen.
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2.
Dikte van de wand, vloer of plafond
Daarna zul je moeten gaan kijken naar de dikte van het af te
dichten compartiment. Hoe dik is de wand, vloer of plafond?
Het principe daarachter is simpel: hoe dikker de wand of vloer,
hoe langer die de brand tegenhoudt. Toch gaat het op dit punt
vaak mis.

Een voorbeeld:
Stel nou dat jouw vakmannen passieve brandwerende
producten willen gebruiken in een gipsblokken wand van 50
mm dik, maar de test volgens EN 1366-4 is uitgevoerd op
100mm. Welke brandwerende producten in welke constructies getest zijn, lees je niet op een doos of een koker, maar is
wel bekend bij de fabrikant. Benader hen dus altijd bij vragen
en twijfels over een bepaalde toepassing om eventuele
fouten te voorkomen. Als een toepassing in een bepaalde
constructie niet getest is, is het product niet gecertificeerd
en daarom ook niet verantwoord om te gebruiken.
3.
Breedte van de voeg
Wat is de breedte van de voeg?
De breedte en positionering van de voeg bepalen uiteindelijk
welk product je kunt gebruiken. Is de voeg smaller dan 8 mm,
dan kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van een oplossing
als PUR-schuim, simpelweg omdat dit in een smallere voeg
niet goed aan te brengen is. Is de voeg juist heel breed (meer
dan 30 mm), dan zijn er andere geschikte oplossingen.
(Deze oplossingen worden behandeld bij de vragen.)
4.
De flexibiliteit
Heb ik met bewegingsvoegen te maken?
Zo op het oog staan gebouwen flink stabiel, maar in werkelijkheid zijn ze onderhevig aan grote krachten. Gebouwen
‘werken’ en constructies binnen die gebouwen ‘werken’ mee.
Bij een brand is dat effect soms nog sterker te zien. Het materiaal in de voeg moet daarop berekend zijn, zodat de afdichting
ervan intact blijft.
Muren of vloeren van hout vervormen bij brand niet meteen.
Maar er kunnen al wel problemen ontstaan vóórdat een eventuele brand uitbreekt. Hout en steen zetten bij temperatuursveranderingen (veroorzaakt door het weer) namelijk langzaam
uit, of krimpen juist. Door dat ‘werken’ van een voeg kan het
zijn dat de kwaliteit al achteruit gaat, terwijl er nog geen
sprake is van een calamiteit. Bij het kiezen van het afdichtingsmateriaal is het belangrijk om hiermee rekening te houden.
Acrylaatkit heeft bijvoorbeeld een elasticiteit van slechts
7,5%; bij hybride kit ligt die elasticiteit hoger dan 25%.
Heb je te maken met bewegingsvoegen? Probeer dan het
meest elastische product te gebruiken.
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Een voorbeeld:
Voegen van 40 mm breed kunnen tot wel een centimeter
verschuiving aan – mits je een kit met zeer hoge elasticiteit
gebruikt. Een hybride of siliconen kit heeft een zeer hoge
elasticiteit van minimaal 25%.
Antwoorden
Tot zover de vragen die je jezelf voor de aanvang van een
project moet stellen. Het wordt tijd voor wat antwoorden!
Stel, je hebt te maken met een brandeis van 60 minuten. De
wand is 100 mm dik en de voeg 30 mm breed. Dan zijn er
genoeg gegevens voor een eerste schifting. Veel aannemers
kiezen in dit geval voor PUR-Schuim. Dat is immers het voordeligst, wat een logische factor is in een branche als de bouwsector met flinterdunne marges. Maar PUR-Schuim is in dit
geval géén optie. Als de voeg 30 mm breed is, is de brandwerendheid van PUR-schuim namelijk niet voldoende. Op zoek
naar het volgende goedkoopste alternatief, kom je uit bij een
brandwerend acrylaat. Die zou in dit geval voldoen.
En toch… helemaal zeker weten doe je het nog niet. Het kan
namelijk zo zijn dat de constructie niet aan het vierde criterium voldoet; de positionering van de voeg. Is de voeg horizontaal of verticaal?
Horizontale en verticale voegen
Horizontale en verticale voegen – oftewel lineaire voegen worden volgens de normen apart getest en geclassificeerd.
Het brandwerend PUR-Schuim, de brandwerende acrylaatkit
en de brandwerende hybridekit van Bostik zijn allen geschikt
voor horizontale en verticale voegen. De brandwerende
siliconenkit van Bostik is enkel geschikt voor verticale voegen.
De criteria voor de voegbreedte en het aantal brandwerende
minuten zijn per product verschillend.
Wanneer je welk product kunt toepassen? Dat geeft Bostik
eenvoudig weer in duidelijke tabellen die online [https://www.bostik.com/nl/netherlands/fire-protect/over-lineaire-voegen/] beschikbaar zijn. Vervolgens checkt het lokaal
en bevoegd gezag tijdens verplichte controlemomenten of
jouw vakmensen de passieve brandwerende producten ook
goed hebben toegepast.
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De producten

Welke passieve brandwerende producten gebruik je om
lineaire voegen af te dichten? We zetten ze nog even op een
rijtje:
PUR-SCHUIM
Bostik FP 404 Fire Retardant PU(Gun)Foam - Goedkoop en
gemakkelijk aan te brengen. Bij de verwerking schuimt Bostik
FP 404 Fire Retardant PU(Gun)Foam op en vult zo de hele
voeg. Een beperking is dat het PUR-Schuim enkel geschikt is
voor voegen van 8 tot 30 mm. Bij voegen tot 40 mm kun je het
brandwerend PUR-Schuim wel gebruiken, maar alleen in
combinatie met een brandwerende siliconen- of hybridekit.
HYBRIDEKIT
Bostik FP 403 Fireseal Hybrid - De Bostik FP 403 Fireseal
Hybrid is een lijm op MS-polymeer basis. Het is het breedst
geteste product in het passieve brandwerende assortiment
van Bostik. Deze hybride is zeer elastisch, tot wel 4 uur brandwerend en geschikt voor voegen tot 40 mm. Deze hybride kit
kun je gebruiken om zowel verticale als horizontale voegen af
te dichten. Ook het afdichten van wand en vloer of plafond,
(metalen) kozijnen en alle mogelijke metal-stud (gips) verbindingen zijn gecertificeerd.
Voordeel: brandwerende hybridekit is breder toepasbaar dan
brandwerend PUR-Schuim. PUR-Schuim is enkel te gebruiken
bij de combinaties steen/hout en steen/steen, terwijl je hybridekit ook kunt inzetten bij voegen in steen/metaal en steen/gips.
SILICONENKIT
Bostik FP 402 Fireseal Silicone - In vergelijking met de hybridekit is de Bostik FP 402 Fireseal Silicone minder breed getest.
Daar staat tegenover dat deze brandwerende siliconenkit een
zeer hoge bewegingsopname tot 25% heeft en zeer vochtbestendig is. Daarnaast is het product geschikt voor aansluit- en
dilatatievoegen tot 40mm breed. Houd er rekening mee dat
siliconenkit niet overschilderbaar is en het is dus zaak de juiste
kleur te kiezen.
ACRYLAATKIT
Bostik FP 401 Fireseal Acrylic - Het voordeel van de Bostik FP
401 Fireseal Acrylic, is dat het een product op waterbasis is en
je er overheen kunt schilderen. Nog een voordeel: in tegenstelling tot een siliconenkit kun je een brandwerende acrylaatkit ook gebruiken bij gipsplaten. In vergelijking met andere
soorten kit is acrylaatkit wel minder elastisch. Daarnaast kun
je acrylaatkit ook niet gebruiken bij de combinatie
metaal/steen en hout/steen. Daarvoor is het bewust niet
getest aangezien er te veel beweging op de voegen komt.
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De goedkoopste oplossing is niet altijd de verstandigste
oplossing
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het niet altijd
verstandig is om te kiezen voor de goedkoopste oplossing.
Door een enkel product toe te passen dat geschikt is voor
meerdere scenario’s, verklein je de foutkans aanzienlijk. Dat zit
zo: Als bijna alle voegen in een constructie een breedte
hebben van 20 mm, kies je al snel voor PUR-Schuim – maar die
ene voeg van 35mm wordt dan makkelijk gemist. Of misschien
lijken alle muren van steen, maar is dat inderdaad overal het
geval? Om die redenen is het beter dat een specialist in passieve brandwerendheid poolshoogte komt nemen. Hij zorgt er
dan samen met jou voor dat eventuele risico’s worden afgedekt door een juist productadvies te geven.
Bovenstaande analyse is een vereenvoudiging. Het is niet
alleen van belang om te kijken naar het materiaal van de wand,
maar ook naar het materiaal waar de wand aan vast zit. Zit die
stenen wand naast een andere stenen wand, een stalen of
houten constructie, of een constructie van gips? Al die mogelijke combinaties zijn getest door een brandlaboratorium,
zodat het duidelijk is voor welke toepassingen je welk specifieke passieve brandwerende product gebruikt. Het is belangrijk om bij alle combinaties na te gaan welk materiaal geclassificeerd is voor de toepassing.
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Deel 2

DOORVOERINGEN
Het brandveilig maken van een gebouw begint met de brandcompartimenten. De aansluitingen die hier aanwezig zijn bijvoorbeeld tussen kozijnen en de wand, vensters en de
wand of tussen wand en plafond - zijn de lineaire voegen.
Daarnaast heb je bij de passieve brandveiligheid van een
gebouw nog te maken met doorvoeringen.
Brandcompartimenten bestaan uit brandwerende wanden en
vloeren. Deze wanden en vloeren hebben openingen waar
leidingen en elektriciteitskabels doorheen lopen. Een brandcompartiment is pas compleet als ook deze openingen veilig
zijn afgedicht met de juiste materialen. Hiervoor gebruik je
producten en systemen die volgens de EN 1366-3 zijn getest.
Zo kun je garanderen dat de compartimenten voldoende
brandwerend zijn. Er kan geen rook of hitte meer ontsnappen,
ondanks de openingen voor elektriciteitskabels en mechanische installaties.
De juiste producten voor de juiste toepassing kiezen
Maak je wel eens gebruik van een brandwerend PUR-Schuim
bij het afdichten van doorvoeringen? Doe dit niet. Op het blik
en certificaat staat namelijk: ‘EN 1366-4’. Dit betekent: alléén
bestemd voor gebruik bij lineaire voegen. De reden hiervan is
dat PUR-Schuim alleen opschuimt bij de verwerking en niet bij
brand. Daarnaast remt PUR- Schuim de doorvoer van warmte
niet. Dat is een probleem als een doorvoering bijvoorbeeld
bestaat uit een metalen buis. Bij brand wordt die zo heet, dat
er zelfs aan de andere kant spontaan brand kan ontstaan. Dat
is al mogelijk vanaf 180 graden. Het brandwerende schuim is in
dit geval ontoereikend. Wat zijn dan wel de juiste producten
voor het afdichten van doorvoeringen? Veel factoren spelen
daarbij een rol. Elke leiding die door brandwerende bouwelementen loopt, reageert bij brand anders. Producten die je
kunt gebruiken zijn onder andere: manchetten, wraps,
opschuimende kitten, mortel en putty cord.
Vragen over doorvoeringen
Net zoals bij het afdichten van lineaire voegen, is het ook bij
doorvoeringen noodzakelijk om vooraf een aantal vragen
beantwoorden. Antwoorden op deze vragen kun je vinden in
de EN 1366-3 (Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 3: Afdichtingen voor doorvoeringen. Hier te raadplegen). Zo weet je zeker dat je aan de slag gaat met het juiste
product voor de juiste toepassing. Denk hierbij aan vragen als:
1. Wat voor doorvoering is het?
2. Gaan de buizen door een wand of het plafond?
3. Uit welke materiaal bestaan de constructie?
4. Wat voor diameter heeft de doorvoering, of hoe groot is
het gat dat gedicht moet worden?
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Bij deze vragen houd je ook rekening met zaken als de brand-eis en welke ruimtes je brandwerend moet maken. Wanneer
je dit bepaald hebt, kun je de juiste keuze maken voor de juiste
toepassing.
1. Wat voor doorvoering is het?
Iedere leiding die door brandwerende bouwelementen gaat,
reageert anders bij een brand. Dat betekent dat er niet één
totaaloplossing is die je voor iedere doorvoering kunt gebruiken. Bepaal voor het afdichten daarom éérst van welk materiaal de leiding is gemaakt (vb. kunststof of metaal.) en door wat
voor materiaal de leiding loopt (vb gips-, metsel-, beton
wanden of harde vloeren). Welke oplossing precies is geschikt
voor welk materiaal, kun je terugvinden in de EN 1366-3.
2. Gaan de buizen door een wand of een vloer?
Er zit verschil in het afdichten van een doorvoering in een
wand of een plafond. Een doorvoeropening in een wand zul je
aan beide zijden brandwerend moeten maken, bij een vloer
alleen de onderzijde (het plafond). Is de af te dichten plek op
het plafond moeilijker bereikbaar? Gebruik dan een speciale
kneedbare putty. Dit product lijkt een beetje op een streng
klei of stopverf en is geheel naar wens te vervormen.
3. Uit welk materiaal bestaat de constructie?
Niet iedere passieve brandwerende oplossing hecht even
goed op bepaalde materialen. Ook kunnen de brandwerende
eigenschappen verminderen als je een product gebruikt op
een ondergrond die niet bewezen getest is op effectiviteit.
Kijk daarom eerst kritisch naar het materiaal van de constructie waardoor de leiding loopt. Daarna kun je met deze informatie de EN 1366-3 checken. Om het je nog wat gemakkelijker
te maken, biedt Bostik ook complete selectietabellen. Zo zie je
in één oogopslag voor welke soort doorvoering je welk
product nodig hebt. Deze selectietabellen zijn o.a. online te
vinden (www.bostikfireprotect.nl).
4. Wat voor diameter heeft de doorvoering?
Dit is van belang aangaande het soort product dat je moet
gebruiken. Ruwweg kun je een tweeledige indeling maken:
- Bij opening tot 30 mm, van doorvoering naar constructie,
in wanden en vloeren kun je een brandwerende kit, manchet
of wrap inzetten.
- Is de opening groter dan 30 mm? Dan gebruik je in wanden
de brandwerende steenwolplaat of een brandwerende
wrap. In vloeren kun je bij openingen groter dan 30 mm
kiezen voor een brandwerende mortel of de brandwerende
wrap.
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De producten

Van welke producten kun je gebruik maken bij het afdichten
van doorvoeringen? We zetten ze op een rijtje:
OPSCHUIMENDE KITTEN
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic en Bostik FP 311
Intumescent Graphite - Brandwerende opschuimende kitten
zijn beschikbaar in twee soorten; Bostik FP 310 Intumescent
Acoustic Acrylic en Bostik FP 311 Intumescent Graphite.
Twee brandwerende kitten, maar wel met elk hun eigen
toepassingen. Het verschil tussen de twee is dat de Bostik FP
310 Intumescent Acoustic Acrylic nog breder inzetbaar is dan
de Bostik FP 311 Intumescent Graphite.
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic gebruik je bij het
afdichten van pvc-buizen met een diameter tot 40 mm en
metalen buizen met een diameter tot 325 mm, maar ook
voor de afwerking van brandwerende manchetten, wraps en
platen. In combinatie met Bostik PF 320 Fire Batt (brandwerende plaat) is het mogelijk om kabelgoten, die door de wand
heen gaan, af te dichten tot wel 4 uur.
De Bostik FP 311 Intumescent Graphite is uitermate geschikt
voor het afdichten van pvc buizen tot 160 mm en metalen
buizen tot 325 mm.
Beide producten zijn op acrylaatbasis en hierdoor makkelijk te
verwerken en overschilderbaar met de meeste soorten
watergedragen en synthethische verven.
COATING
Bostik FP 312 Fire Retardant Coating - Is er steenwol
gebruikt in een constructie, dan moet deze nog een brandwerende laag krijgen. Gebruik hiervoor de Bostik FP 312 Fire
Retardant Coating.
Dit is een spuitbare, ablatieve coating die speciaal is ontwikkeld voor het versterken, afdichten en brandveiliger maken
van steenwolvezels. Daarnaast is de Bostik FP 312 Fire
Retardant Coating gecertificeerd voor zowel de Europese
norm EN 1366-3 als EN 1366-4 en te gebruiken in lengtes tot
1200 mm en breedtes tot 120 mm.
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STEENWOLPLAAT
Bostik FP 320 Fire Batt - Steenwol gebruik je normaliter om
te isoleren, ook in constructies met brandcompartimenten.
Het scheelt echter een hoop werk om meteen gebruik te
maken van een brandwerend isolatiemateriaal, zoals de
Bostik FP 320 Fire Batt.
Bostik FP 320 Fire Batt is een steenwolplaat met een hoge
dichtheid die al is gecoat met Bostik FP 312 Fire Retardant
Coating. De plaat is ontwikkeld om de brandwerendheid van
scheidingswanden en -vloeren te behouden waarin openingen zitten voor bijvoorbeeld leidingen. De coating zorgt voor
extra bescherming, waardoor de doorlaatbaarheid van hitte
door de steenwolkern aanzienlijk afneemt. Voor de montage
van de Bostik FP 320 Fire Batt gebruik je een passieve brandwerende kit, zoals de Bostik FP 310 Intumescent Acoustic
Acrylic. Hiermee bevestig je de plaat aan de constructie en
dicht je openingen rond leidingen af.
MANCHET
Bostik FP 330 Pipe Collar - Een brandwerend manchet is een
metalen beugel met daarover een harde laag van grafiet. Je
klikt de manchet om een buis heen en schroeft deze daarna
vast op de ondergrond. Bij een brand schuimt het grafiet op
en vult zo de hele opening van de doorvoering. Dat opschuimen gaat zo goed, dat je ook een oversized manchet kunt
gebruiken. Het is bijvoorbeeld geen probleem om een
manchet van 110 mm aan te brengen rondom een buis van 40
mm doorsnede. Let wel op dat je de naad van de doorvoering
voor montage eerst afdicht met de Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic omdat rook en gas eerder door een
opening ontsnappen dan hitte en vlammen. Is er aan beide
zijden een brandcompartiment? Plaats dan aan beide zijden
een manchet.
WRAP
Bostik FP 340 Pipe Wrap - Één van de makkelijkste oplossingen om doorvoeringen brandwerend te maken, is de wrap.
Dit is een sterk expanderende band van 50 of 75 mm breed.
De wrap wikkel je eerst om de buis en vervolgens schuif je
deze in de wand of het plafond. De kieren rond de wrap dicht
je daarna af met Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic.
Zit de maat die je nodig hebt niet in het assortiment van
Bostik Fire Protect? Het band is ook op rol verkrijgbaar, zodat
je het zelf op maat kunt maken. Afhankelijk van het gebruikte
materiaal en de brand-eis, wikkel je het band één of meerdere keren om de buis.
Zit een buis te scheef en krijg je de wrap niet goed sluitend
om de buis? Dan kun je beter de Bostik FP 330 Pipe Collar
gebruiken, omdat je deze ook oversized mag gebruiken.
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GRAFIETPLAATJE
Bostik FP 350 Graphite Plate - Een gebouw is gebruiksklaar
als er ook stroom is aangelegd. Daarvoor zijn gaten in de
brandwerende tussenwanden benodigd voor de installatie
van kunststof inbouw- en wandcontactdozen. Dicht deze
openingen af met een zelfklevend grafietplaatje om te
voorkomen dat vlammen en rook zich in geval van brand via
dit kanaal verspreiden. De Bostik FP 350 Graphite Plate zet
onder invloed van hitte direct uit en sluit zo de wandcontactdoos af. Op die manier herstelt de brandwerendheid van
tussenwanden gedurende 120 minuten.
MORTEL
Bostik FP 370 Fireseal Mortar - Deze brandwerende mortel
is te gebruiken in muren en vloeren. Het is een wit poeder en
bestaat uit anorganische verbindingen en perliet. Als de
mortel is aangemaakt met water, ontstaat er een sterk
brandwerende afdichting die het verspreiden van rook en
vuur via openingen in brandwerende wanden en vloeren
voorkomt. Tijdens het uitharden zet de Bostik FP 370 Fireseal
Mortar maar één procent uit, wat zorgt voor een zeer goede
en duurzame afdichting. Bij het gebruik van Bostik FP 370
Fireseal Mortar in de vloer is er geen wapening nodig en
vloeit het geheel vlak uit. Bostik FP 370 Fireseal Mortar is
uitstekend te gebruiken in combinatie met Bostik FP 330 Pipe
Collar of Bostik FP 340 Pipe Wrap.
Ook al is de Bostik FP 370 Fireseal Mortar gecertificeerd voor
het gebruik bij wanden, toch adviseren we in zulke gevallen
de Bostik FP 320 Fire Batt.
PUTTY CORD
Bostik FP 360 Putty Cord – Is de plek van een opening of
doorvoering echt moeilijk te bereiken? Of heeft de opening
beperkte ruimte waar je met een conventionele brandwerende kit niet of moeilijk bij komt? Gebruik dan het Bostik FP
360 Putty Cord. Dit koord valt het best te vergelijken met een
sliert stopverf. Je kunt het in een gat duwen, zowel in
wanden als vloeren. Het is zacht en kneedbaar en gaat
onbeperkt mee. In geval van brand werkt het verkoelend en
schuimt het op. Je hoeft bij de installatie geen rekening te
houden met de vereiste diepte.

13 | WHITE PAPER | Bostik fire Protect

TOT SLOT
Website
Voor meer informatie over passieve brandbeveiling en de
toepassing van de producten uit het Bostik Fire Protect
concept, verwijzen wij je graag naar de speciale website:
www.bostikfireprotect.nl.
Hier kun je niet alleen de brochure raadplegen of downloaden,
maar vind je ook installatie instructies en alle certificaten en
testresultaten van de producten.
Technishe vragen of persoonlijk advies
Technische vragen of persoonlijk advies nodig over Bostik Fire
Protect? Neem dan contact op met onze Adviseur Nick Haring
op: +31 (0)6 11 27 60 07
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De informatie van deze whitepaper is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud is ter informatie,
er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Research en tekstredactie: Brandveilig.com & Bostik Benelux
B.V.
Eindredactie: Bostik Benelux B.V. Vomgeving en opmaak:
Bostik Benelux B.V. Oosterhout, november 2020
Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11 | 4903 RC Oosterhout
Postbus 194 | 4900 AD Oosterhout
0162 491 000 | info.benelux@bostik.com
http://www.bostikfireprotect.com
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