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PRODUKTDATABLAD 

Produkt: ModuSec® standard F90 

Produsent: RCS Ltd, Birmingham UK 

Importør: Remtech Nordic AS 

Gyldig til: 31.12.2019 

Skrevet av: Nils H Sopp 

 

TEKNISKE EGENSKAPER 

Vegg og takpaneler 

 

TEKNISKE EGENSKAPER 

MODUSEC® Standard F90 

PANEL TYKKELSE i mm  100 

EFFEKTIV BRANNBESKYTTELSE minutter  90 

U-VERDI W/m²  0,18 

VEKT kg/m²  ca 20 kg 

PANELBREDDE (Brutto) mm  1140 

PANELLENGDE maks i meter   6200 

 Ferdigbehandlet, 100mm panel med ståloverflate og PyroFoam ikke-brennbar 

kjerne av modifisert fenylresin skum med klasse S1, d0 

 Overflate: 0,55mm varmgalvanisert stål med ferdigbehandlet inn- og utvendig 

Stelvatite (PVC laminat) overflate som er enkel å rengjøre. 

 Uavhengig testet ved Building Research Establishment (BRE)/ Exova 

Warrington Fire til  

BS476/22    klasse F90 

EN 1364-1/ EN 1634-1  klasse EI60 (EI90) 

LPS 1208: Issue 2 

EN 13823: Reaction to fire 

 Uavhengig testet til EN 1047-2** ved MPA.  

Grenseverdier med maksimal temperaturstigning på 50 °C ivaretatt i over 80 
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minutter, målt på overflaten av den ueksponerte siden av panelet ved 980 °C 

på den eksponerte siden – stigende til 1020 °C ved 90 minutter. 

 IP 66 

 Termisk Isolasjonsverdi: 0,018 W/m2K 

 Vekt: Standard panel 20 kg/m² 

 Inneholder ikke KFK 

PyroFoam® kjernemateriale 

PyroFoam® er modifisert Fenylresin skum, med typisk tetthet mellom 50kg/m³ og 

300kg/m³ 

PyroFoam® er et lav-risiko produkt uten spesiell langsiktige helse risiko. 

Mulige effekter på helse: 

 Inhalering. 

Det er ingen langsiktig risiko ved normal håndtering av PyroFoam® paneler. 

Ved kutting av paneler kan det oppstå støv som kan virke irriterende ved 

direkte inhalering. 

 Hudkontakt 

Eksponering over lang tid kan forårsake mild lokal irritasjon. 

 Øyekontakt 

Støv fra kutting kan forårsake mekanisk irritasjon. Beskyttelsesbriller skal 

benyttes ved kutting av paneler. 

 Fordøyelse 

Kan forårsake irritasjon i munn og svelg. 

 Avfallshåndtering 

PyroFoam® skal håndteres som annet fast inert materiale og kan kastes i 

normal avfallskontainer. 
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Sammenføyninger 

Panelene er festet direkte til en flat betongoverflate i en ”U”-profil eller gulvpanel 

med hvert panel sammenlåst til nabopanelet med et Kason 1174-10 cam-lock 

mekanisk låssystem. Sammenføyningene tettes med brannakryl og fullføres med en 

silikonfuge mot vann og gass/ røyk. Hjørner forsterkes med egen hullist. 

 

Andre tekniske egenskaper: 

 Overflatespredning av flamme: Klasse 1 

 Antennelse: Klasse 5 

 Flammeutbredelse (propagasjon): S<10 

 Røykformørkelse: < 4 % 

 Avgivelse av giftige gasser (emisjon): 0,9 – 2,0 

 Støydemping: Opptil 45 dbA 
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OPSJONER 

ModuSec® leveres som veggsystem, 5 og 6 sidet rom og med forskjellige 

tilleggsegenskaper avhengig av behovet. Disse egenskapene er listet opp under 

opsjoner. 

Tak 

Takpanelene er selvstøttende med service ”walk-on” kapasitet iht. BS6399 for spenn 

opp til 6meter. Større spenn ved hjelp av et stål støttesystem som også kan designes slik 

at det nesten alltid unngås, eller med færrest mulig interne støttesøyler i det ferdige 

rommet. Taket festes til toppveggens fals og festes via stålvinkler og avsluttes med en 

dekorativ dekklist. Branntestet uten støttesystemer av noen art til LPS 1181. 

Gulv 

Gulvpanelene leveres som standard 100mm paneler med kompresjonsstyrke over 60 

000 kg pr m² som ytterligere forsterkes med 2mm stålplater. Ved innvendig stålstruktur 

for bæring forsterkes panelene ytterligere. 

Dører 

Ståldør med 90 minutter isolert brannklassifisert dør testet til BS476 og EN 1634-1 med 

4 sides klemmende stålramme, komplett med doble røyk/ vann forsegling og 

varmebeskyttende brannremse rundt hele. Dører i ModuSec® EMC MOD kan kun 

leveres med terskel. Låssystem etter behov, men standard er 3 punkts elektrisk låskasse 

klargjort for tilkobling til adgangskontroll. 

Sikkerhet: 

LPS 1175 SR1 - SR5 

EN1630 /EN 1627 - RC5 

EN 1522 (Ballistisk) - FB4  


