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1. PyroFoam Paneler  
  

Gratulere med valget at ModuSec modulært IT-rom med paneler med PyroFoam kjerne, 

produkter som vil gi mange år med problemfri og sikker IT-drift. En viktig forutsetning er 

imidlertid at den påfølgende vedlikeholdsinstruksen følges.   

  

PyroFoam kjernen består av et modifisert Fenylskum, noe som gir de best mulige 

isolasjonsverdier, strukturell styrke og brannbeskyttelse. For å vedlikeholde disse verdiene er 

det noen enkle tiltak som bør gjennomføres og noen enkle sikkerhetsregler som må følges:   

  

Gjennomføringer/ Hulltakning  
PyroFoam er svært motstandsdyktig mot brann, med 100mm tykke paneler som gir over 90 

minutters beskyttelse (BS476 pt 22). Det er derfor svært viktig at utstyr som festes til 

panelene eller passerer gjennom panelene installeres på en slik måte at denne beskyttelsen 

ikke forringes.  

  

Alle gjenstander (kabler, rør, o.a.) som skal føres gjennom panelene må monteres I egnede 

gjennomføringer som sikrer tilstrekkelig forsegling (Roxtec, Brattberger, etc.) 

Gjennomføringer som gjøres uten bruk av slike systemer kan medføre at sikkerheten 

reduseres og I verste fall bortfaller helt. Enhver sertifisering og alle garantier bortfaller 

dersom det er foretatt slike gjennomføringer.  

  

Kutting og hulltakning skal kun utføres av personell som har fått opplæring og hull skal kun 

tas ut med vippesag og fintannet sagblad for metall, hullsag eller HSS drill. Alle hull må 

forsegles og platelegges for å opprettholde integriteten i panelet. Det er viktig at forholdet til 

den strukturelle styrken ivaretas og ved tvil bør det søkes kompetent råd fra leverandør.  

  

  

Belastninger  
PyroFoam takpaneler tilfredsstiller kravene i BS6399 for normal “walk-on” belastning. 

DETTE GJØR IKKE TAKET TIL EN ARBEIDSPLATTFORM.  
Walk-on belastning på taket er definert som tilgang for 1 mann med 30kg utstyr. Dersom det 

er behov for store belastninger skal det gjøres en egen risikoanalyse på forhånd og det skal 

iverksettes tiltak for distribusjon av belastning slik at overbelastning av enkeltpaneler unngås. 

   

  

Opphenging av utstyr i panelene.  
Med unntak av lett utstyr som normal belysning, alarmer, kabelkanaler, osv. skal det ikke 

henges opp utstyr i normale paneler. Dette kan medføre at stålskinnet kan løsne fra kjernen og 

kan medføre strukturelle endringer eller reduksjon av de brannhemmende egenskapene for 

ModuSec. Lett utstyr kan festes direkte til stålskinnet ved bruk av nummer 8/10 selvskruende 

skruer. Disse bør ikke trenge dypere inn I panelet enn 25mm og ha minst 10mm feste. Bruk 

gjerne spesielle ankere. I takpanelene er det I senter av hvert panel (lengderetning) støpt inn 

egnet forsterkning (se bilde) for innfesting av tyngre gjenstander.  

  

  



 
 

 

 

Spesielle installasjoner for oppheng av utstyr i taket.  
 

Silicone

Sealant

Threadbar

 

Nut and 

washer

Nut with 

washer

ModuSec® 

ceiling panel

Fixed to 

ceiling/ 

structure

 ENFORCED HEAVY DUTY INTERNAL WEIGHT FIXING IN
MODUSEC® CEILING PANELS.

EXTERNAL FIXED 

 
ModuSec® bygges normalt uten å benytte innvendige søyler for bæring av tak over 6 meters 

lengde. For ikke å risikere at vekten av utstyr i taket forårsaker at ModuSec® taket kollapser, 

er det derfor nødvendig å henge utstyret opp i den eksisterende bygningskroppen eller i et 

utvendig rammesystem som tåler belastningen. 

 

 

 

Skader  
Dersom det oppstår skader på panelene er det viktig at det gjennomføres en full inspeksjon og 

vurdering av omfang av skaden. Dette for å sikre at skaden ikke påvirker panelenes 

egenskaper og oppførsel ved eventuell brann eller innvirker på isolasjonsevnen eller den 

strukturelle styrken. Ta kontakt med leverandøren umiddelbart for en nøye inspeksjon og 

vurdering. Det er ofte helt uproblematisk å reparere småskader som bulker, små rifter i 

skinnet, etc. uten at det er nødvendig å skifte ut hele panelet.  

  

Rengjøring 
Hele rommet vil bli grundig rengjort og alle flekker fjernet av godkjente installatører etter 

installasjonen. Til dette formålet benyttes det et spesialmiddel for rengjøring av panelene.  

Stelvetite CES, som benyttes som overflatebehandling på ModuSec systemet er anti-statisk, 

noe som reduserer at støv setter seg fast. Ved normal rengjøring av paneloverflaten bør 

følgende iakttas:  



 
 

Det kan forekomme at det noen uker etter installasjonen av panelene dukker opp mørke 

flekker på enkelte paneler. Dette er et uheldig, men uunngåelig resultat av selve produksjonen 

av panelene. Slike mørke flekker kan lett fjernes ved å benytte en mild og varm natron-

oppløsning. Påfør oppløsningen med en svamp eller liknende og la den sitte på 5-10 minutter 

før det tørkes av igjen. Det kan være nødvendig å repetere noen ganger til de mørke flekkene 

er fullstendig borte. 

Normal renhold gjennomføres med en fuktig myk klut og et mildt såpevann. 

 

Tungt vedlikehold/ Reparasjoner av ødelagte eller svært slitte paneler. 
ModuSec® skal normalt være vedlikeholdsfritt, men dersom det oppstår større sår eller 

bulker, hull eller andre skader kan disse enkelt repareres. Skaden sparkles med en to-

komponent karosserisparkel og slipes med vannsmergel til overflaten er helt glatt. Området 

vaskes deretter med Isopropanol (Blårens) for å sikre at det ikke er fett på overflaten. 

Eventuelle silikonfuger fjernes også fra området som skal behandles. Området påføres 

grunning som må tørke iht anvisning. Området påføres deretter 2 strøk med Nordsjø 

Ambiance SF40 iht RAL fargen på panelene. Merk at Stelvatite CES ikke er maling/ lakk, 

men et PVC belegg og at denne overflaten reflekterer lyset på en annen måte enn maling/ 

lakk. Det kan derfor være nødvendig å behandle hele panel-lengden for at det ikke skal 

oppleves forskjellig.  

 

Etter at området er tørt fuges panelene på nytt. 

 

Svært små områder, eller områder hvor det ikke oppstår forskjeller i refleksjon fra lys kan 

også behandles med vanlig spray påført lakk i riktig farge. 

 

Hvit farge har ikke RAL korrespondanse. Nordsjø Ambiance SF40 kan bestilles i fargen Hvit 

Remtech fra oss eller direkte fra Nordsjø i Oslo. 

 

Dersom skadene er svært store kan alle paneler re-skinnes. Dvs at det ytre stålskallet kan 

byttes. Det er også mulig å skifte ut ett eller flere paneler fra vegg eller tak forutsatt at de er 

uten gjennomføringer. Dette kan kun gjøres av autorisert personell. 



 
 

 

BEHANDLING OG INSTALLASJON 

 

 

LOSSEINSTRUKS 

 

 

1. Kontroller lasten for eventuelle skader oppstått under transport og rapporter disse 

umiddelbart til selger. 

2. Påse at lossingen foregår på en slik måte at panelhjørnene ikke skraper opp det 

underliggende panelet i pakken. 

3. Dersom det benyttes gaffeltruck til lossing må det sørges for nødvendig beskyttelse av 

paneloverflaten før lossing. Panelene har en egenvekt på ca 20 kg pr m² og dette må 

tas med i beregningene når det losses. Sjekk lastekapasiteten for løfteutstyret. 

4. Panelene bør løftes individuelt og for hånd eller hele pakken på en gang med vekten 

av pakken støttet under midten av pakken. 

5. Sett ikke panelpakken ned på ujevnt underlag og sørg for at hele pakken er støttet i 

hele lengderetning av panelet. 

6. Panelene må ikke trekkes over eller plasseres mot en ujevn overflate. Dette kan skade 

overflaten. 

7. Panelene kan løftes på plass ved hjelp av løfteutstyr, men det er viktig å påse at alle 

nødvendige sikkerhetsregler for løfteutstyret og arbeidsmiljøvernlovens forskrifter for 

behandling av hengende last følges. Alle som arbeider med dette arbeidet skal ha 

nødvendig verneutstyr. 

8. Selger er ikke ansvarlig for skader av noen art som er forårsaket av brudd på denne 

instruksen. 

LAGRING        

 

1. Panelene skal lagres tørt og under tak og vekk fra andre aktiviteter som kan føre til 

skader på panelene. Spesielle tiltak skal gjennomføres for å beskytte paneloverflaten, 

hjørner og kanter. 

2. Panelpakker må ikke stables i høyden. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTALLASJON 

 

 

1. Varme og kulde oppfører seg på samme måte. Dersom kulde kan trenge gjennom 

sammenføyningene av panelene vil også varmen gjøre det samme og skape en termisk 

bru. Isolasjon og effektiv forsegling er derfor det viktigste ved korrekt installasjon. 

2. Alle gjennomføringer av en brannklassifisert vegg, tak eller delepanel må forsegles. 

Ved bruk som IT-sikkerhetsrom skal alle gjennomføringer foretas ved hjelp av egne 

kabelgjennomføringer, for eks Roxtec eller Brattberger. 

3. Det er viktig å benytte riktig foreglingsmateriell ved installasjon og etterforsegling. 

Alle materialer må være kompatible med den brannklassifiseringen rommet skal 

bygges etter. Alle materialer må være testet og må kunne tåle de temperaturer som 

rommet for øvrig er sertifisert for å skulle tåle. Dette medfører at for eks aluminium 

ikke egner seg fordi intens varme gjør aluminium ustabilt. Alle steder hvor aluminium 

benyttes og hvor det er fare for at høy temperatur kan oppstå, skal tilleggsbeskyttes 

med stål i tilfelle brann. Alt eksponert kjernemateriale i panelene, på innsiden eller 

utsiden av konstruksjonen må utstyres med en egnet beskyttelse. Alle åpninger i 

panelsammenføyninger for eks i hjørner skal isoleres enten ved å benytte brannsikkert 

byggeskum eller spray og toppen av panelene utstyres med en 100mm bred topplate 

for foregling av toppenden av panelene. 

4. Alle sammenføyninger internt og eksternt, alle interne taksammenføyninger og, om 

mulig, også de eksterne taksammenføyningene må forsegles med silikon. 

5. Før veggene installeres må en basekanal festes for å holde panelene på plass. Dersom 

veggen skal brannklassifiseres må det kun benyttes stål basekanaler. 

6. Det skal benyttes dobbel smal masticfuge mellom panelprofilene.  

 

 

VEGGER OG TAKPANELER 

 

 

1. ModuSec PyroFoam
®
 paneler tilbyr, når de er installert, en begrenset ”walk-on” 

kapasitet iht BS6399. Panelene skal ikke benyttes som arbeidsplattform for tunge 

arbeider. Vurdering av belastningen skal gjøres i hvert enkelt tilfelle før 

vektbelastning av takpanelene. 

2. Spesielt oppheng av taket bør alltid vurderes. 

3. Dersom taket skal benyttes som gangvei skal det monteres ”cat-walk” og ved 

langvarige arbeider på taket skal det legges ut plater som beskyttelse. 

4. Dersom det skal foretas ytterligere arbeider i umiddelbar nærhet til panelene etter 

montasjen, bør nødvendige tiltak for beskyttelse av panelene i hele anleggsperioden 

iverksettes for å hindre skader på panelene. 

5. Under montasjen av paneler skal området være merket som anleggsområde og adgang 

til montasjeplassen begrenses. Flere enn 2 personer bør ikke stå samtidig på et panel 

og det skal unngås at panelene utsettes for skader forårsaket av personell som hopper 

ned på panelene. 



 
 

6. Panelene har begrenset bæreevne og større enheter som kjølemaskiner, fordelingskap 

og andre tunge installasjoner skal ikke festes i panelet. Dersom tunge installasjoner må 

henges på veggen skal det benyttes spesialforsterkede paneler.  

7. Hull som tas i panelene må støttes og bygges opp på en skikkelig måte. 



 
 

TESTER OG SERTIFIKATER 

 



 
 

 



 
 

 
  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

DETALJER 

 

 
Figur 1 Camlock sammenføyning av paneler 

 

 

 

 
Figur 2 Forsterkning i takpaneler 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Figur 3 Panel med camlock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Stelvetite CES Antistatisk overflatebehandling 
 

 
  

   

 



 
 

 

 

3  Metode 
 

RCS METHOD STATEMENT 

 

FOR 

 

INSTALLATION OF  

 

FIRE RATED 

 

INSULATED STRUCTURES 
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INSTALLATION METHOD App.09c/05 (Issue 2) Revision A    

 
FLOORLESS STRUCTURES 

 

 

UNLOADING 

 

 

I. Care must be taken when removing panels from the vehicle to ensure that panel corners do 

not scratch the panel underneath. 

II. If a fork lift is to be used for unloading check whether the underside of the bottom panel is 

a prime or non- prime finish, if the panel is prime then suitable protection must be given 

to the panel surface prior to lifting. 

III. When lifting with a forklift ensure that the forks are positioned centrally and are at the 

widest possible centres. 

IV. It is essential that a second person is present at unloading to guide the forklift.   

STORAGE 

I. All materials must be stored in a dry covered area. If this is not possible then all panels 

must be covered with a polythene sheet. 

II. As far as is possible ensure that no hot works are taking place in or above the area of 

storage, as this may lead to surface damage. 



 
 

 

 

SETTING OUT 

I. Refer to site plan (if available) for position of room or area, check position carefully 

against any site steel work which is to be used as part of the construction, i.e.: support for 

ceiling suspension. If there are any problems or queries at this point speak to the 

installation manager or the person responsible for that contract. 

II. Once the position has been established a square corner must be marked to work from, this 

is achieved by striking one straight line with a chalk line, marking one end and taking a 

measurement at approximately 90° from 2 points on the line and striking a line through 

the two points, the final dimension is taken across the diagonal marked on the second line 

and then struck through. The dimensions are variable provided that one of the two lines 

used to create the square is measured at 3 and the other 4, the diagonal line will measure 5 

when the other two lines are square. Multiples of 3,4 and 5 can be used to tailor the square 

to the area but all of the dimensions must be multiplied by the same amount E.g.: 3,4,5 

can become 6,8,10 or 9,12,15, the square should be as large as possible to ensure 

accuracy. See fig 1,2,3,4 page 2 

III. Before walls can be installed a channel must be fitted to retain them, the channel will be 

0.55mm steel with a finish to match the panel being inserted into it. Fixing is by means of 

rawl plugs and No.10 screws at maximum 1m centres, channels are then laid to the pre-

formed square and cut to the desired room size 
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FIG 1: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FIG 2: 

 

 

 

 

FIG 3: 

 

FIG 4: 



 
 

PANEL INSTALLATION 

I. Wall installation should be commenced from a corner section to allow panels to be free 

standing; all panels will require a bead of the supplied Intumisant mastic within the 

profiled edge. If the panels have pre formed corners containing Cam locks then the corner 

is locked together using a cam action fastener which is operated by the use of a 8mm Alan 

key inserted into the 19mm hole in the panel face and turned anti clockwise. Whether 

Cam locks are incorporated or not within the panel it is necessary to hold together the two 

parts of the corner with angle, which can be, Aluminum, Coved Aluminum, or White 

faced 0.55mm Steel, and should be fixed at not more than 600 centres with either No. 8 or 

10 screws, or Pop Rivets. If Aluminum backed cove or angle is used a .5mm steel backing 

angle must first be placed behind and fixed through the top trim into the wall, Walls will 

then be added to the corner in 1140mm modules until the final panel is reached which is 

then cut to create the dimension required, an electric hand held Jigsaw is required for this 

operation. 

II. Ceiling Suspension (if required) will be by means of either an Inverted Top hat section, a 

rolled steel channel with angle to the back or by lattice span beam. Methods for 

installation vary as shown in fig 1 page 3 and figs 1 and 2 page 4, but in general fig 1 page 

3 is supported from site steels, fig 1 page 4 will take occasional support from site steels if 

required and fig 2 will not require any additional support.   

III. FIG:1 
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FIG 1: 

 

FIG 2: 

            

 

I. Ceiling panels can then be installed with installation again varying with type. Panels may 

have Cam locks foamed into position on the top of the wall and a corresponding camlock 

in the ceiling these are operated in the same way as the wall panels. All panels are secured 

to the wall by means of Aluminum angle, two part coving, or white 0.55mm steel angles 

fixed with either Pop Rivets or No. 8 or 10 self tapping screws. The same applies as to the 

walls in that a .5 steel angle must be fitted behind any aluminum angles. 

II. Where ceiling suspension is to be used the centre joint will sit onto the relevant 

suspension system and be fixed at not more than 1m centres using either Screws or Pop 

Rivets, any gaps in the panel butt joints should then be insulated with either spray or two 

part fire rated foam, and have an external flat capping of approximately 100mm wide 

fitted to the top to cover panel ends. 

 

EXTERNAL TRIMS AND FINISHING 

I. All external junctions must have all exposed insulation covered with a trim formed for the 

purpose, these will in the main be standard sections of either flat strip with folded edges or 

angles also with folded edges, which will be formed from 0.55mm Steel, finished in White 

Stelvetite. All trims follow the same installation method of fixing using either Pop Rivets 

or Screws at equally spaced centres not exceeding 800mm.Typical examples are shown on 

page 5. 



 
 

II. Cleaning of panels is under taken using White Spirit where possible and Cellulose 

thinners where necessary to remove all surface marks, application is by hand using 

polishing cloth 

III. Joints to all wall panels both internally and externally, all internal ceiling joints and if 

applicable all external ceiling joints must be sealed using a silicon sealant applied with the 

relevant applicator gun.      

 

Appendix 09c/05 (Issue 2) Revision A      

FIG 1: Ceiling Capping Type 1 

 

FIG 2: Ceiling Capping Type 2 and External Corner Capping All Products 

 

 

 



 
 

 

DOOR INSTALLATION (ModuSec® door) 

 

 If the door is pre hung in the works then the following operations have already been 

completed 

I. Mark out door position on both sides of the panel. 

II. Drill a location hole in either top corner of the marked area to ensure that both sides of the 

panel have been marked the same. 

III. Cut out the section for the clear opening using a Jigsaw. 

IV. Fix on the frame for the door using Steel bolts to secure the frame legs at no more than 

1800mm centres it is not necessary to fix the head of the frame. 

App.09c/05  (Issue 2) Revision A     

THE FOLLOWING POINTS APPLY IN ALL OCCASIONS  

   

I. For sliding doors the track carrier must also be fixed, this should be located directly on top 

of the frame with the overhang 50mm to the closing direction and the rest to the opening 

direction. This is also fixed with Steel bolts at not more than 1800mm centres. 

II. Hinged doors can now be lifted onto their hinges and the catch adjusted to ensure that a 

complete seal is achieved all around the door. Sliding doors are fitted as follows 

a) Locate the track onto the brackets fixed to track carriage 

b) Fit the trolley into the track 

c) Slide the two brackets on top of the door onto the two pins hanging from the trolley. 

d) Adjust the door by sliding these brackets in or out. 

e) Fit the guides to the floor. (Pre-drilled/See Parts-list for type of fixing) 

f) Fit stops into the track. 

g) Tighten all bolts 

h) Check visually for seal. 

i) Readjust and recheck if necessary. 



 
 

 

 

IN CASE OF PROBLEMS 

 

I. If you have made a mistake report it! It is much better to know about it now than to have a 

customer complaint to deal with. 

II. In the case of discovering a problem you should evaluate the situation so as to make such 

recommendations as you see fit in order to overcome the problem. 

III. Report the problem to either the installations director or the person responsible for the 

contract. (Do not implement any corrective action without first informing someone of 

what you are intending to do) 

IV. If a non-conformance or major change is subsequently needed the installation director or 

person responsible for the project will implement either a non-conformance, for any non 

conforming items, or authorize any additional works required due to the problem. If the 

situation has arisen through incorrect information provided by the client or by any other 

action that the client is responsible for then it will be necessary for the client to be 

contacted and informed of any extra charges that may be incurred. 
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Extra works required for fire rated applications 

 

Fire must be thought about in the same way as cold temperatures in negative temperature 

installations, if cold can track through a joint or joint then heat will track in exactly the same 

way and as such thermal breaks and effective sealing of any installation are of the up most 

importance. 

All penetrations through a fire rated wall, ceiling or partition must be sealed with either a 

proprietary penetration seal or by an effective and approved patch designed to re-instate the 

integrity of the panel, an example of which is shown in fig 1 below. 

Consideration must also be given to materials used for fixing and sealing, making sure that all 

materials used are compatible with the design fire rating e.g. Any foam fillers used to fill gaps 

must be fire tested and fixings need to withstand intense heat rendering aluminum etc. 

unsuitable. 
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WORKING AT HEIGHTS 

 

Panels can be lifted into place by the use of a proprietary lifting system, such as a gas table 

hoist, but should always be steadied at both ends by personnel working off a safe working 

platform. Up to 2.4 meters steps can be used but above this mobile tower, scaffold or scissor 

lifts are essential. 

All safety measures such as the use of safety harnesses above 1.8m and the restriction of 

personnel entering the working area must be adhered to. If a scissor hoist is to be used only 

trained personnel may operate the machine. All harnesses must be clipped to a safe point at all 

times. 

An exclusion zone should be marked out by the use of high visibility tapes with all 

unauthorized personnel forbidden to enter this area. 

Any ceiling area above 1.8m should have a safety barrier erected to any open sides from 

either permanent hand railing or temporary high visibility tapes. 

 

 



 
 

Installation Instructions  

Using a chalk line mark the intended position for the wall on the floor 

 

Cut floor channels to length and apply a thick bed of mastic to the back of the channel prior to 

placing in position. 

 

Screw down floor channel 

 

Fix 1 number run of white 50mm x 50mm angle around the perimeter of the wall to the 

vertical and horizontal ceiling line again bedded on fire rated mastic. 

 

Install panels from one end by standing them into the channel and pushing them against the 

angle again a bead of fire rated mastic should be applied to the angle prior to panel location. 

If it is necessary to cut the panels to height then a fine toothed metal jigsaw blade should be 

used and the panel should be cut from both sides, do not attempt to use a long blade and cut 

from one side. 

 

It is preferable that a 20mm gap be left above the panels to the ceiling in order that this can be 

filled either with a loose fill Rockwool or a spray can fire rated foam. 

 

There is a cam lock system incorporated within the panel, the hook on the male side should 

move downwards when activated, if the hook moves upwards then the panel is upside down. 

The locks are operated by inserting a 10mm hexagonal key into the hole on the face of the 

panel and turning. Ensure that the male hook has been turned fully back in order that it sets on 

the cam prior to locking. 

 

Install the panels making sure that they are male to female and applying 2 small beads of fire 

rated mastic inside the female groove. 

 

Fix back to the preinstalled angles with either steel pop rivets or screws. Avoid the use of 

plastic or aluminum fasteners. 

 

The last panel will again require cutting to size with a jigsaw once again allow enough of a 

gap for filling. It will be necessary to leave this panel 20mm short to enable fitting into the 

previous tongue or groove. 

Once all panels are in place fill all gaps above and to the side of the panels with either 

Rockwool or spray applied fire rated foam. 

 

Fix the remaining angle to the front face of the panels again bedded on fire rated mastic. 

 

Clean down the panels using white spirits, any stubborn marks can be removed with a clean 

rag well wetted with cellulous thinners, (take care when using this as if left in prolonged 

contact it will melt the PVC laminate. 

Silicon all joints and angles with a high modulus gun applied silicon sealant. 

 

Insert white plastic plugs into the camlock holes and tap with a hammer to secure. 


