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Min 200 mm

Snabbt och enkelt montage i  
brandklassade väggar och tak
Multifix Fire dosan är typgodkänd som brandklassad dosa eftersom att den invän-
digt är bestyckade med brandsäkra packningar, som vid intensiv värmeutveckling 
expanderar och isolerar mot brandhärden. Det här gör att du inte behöver special-
anpassa montaget i väggen/taket för att bibehålla brandklassningen.
Snabbare och enklare kan det inte bli!
Om du vill använda våra Multifix Eco apparat- och kopplingsdosor så kan dom 
monteras i brandklassade väggar enligt typgodkännande SITAC 0�7�/0�. 

Multifix Fire apparatdosor/kopplingsdosor är god-
kända för installationer i brandklassade väggar 
och godkända enligt EI�0, EI60 samt EI90. 
Multifix Fire takdosor är godkända för montage i 
brandklassade tak och godkända för EI�0 samt 
EI 60. 

Montage av Multifix Fire dosor i brandklassad regelvägg EI60

Dosa monterad i en EI60 vägg med skivfäste samt 
montage med regelfäste.
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Montage av Multifix Fire takdosa med brandklass EI30. 

Multifix Fire – det enkla sättet att bibehålla brandklassningen 
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Montage i tak
I alla förekommande bjälklagskonstruktioner där 
ytskiktet är utförd av brandklassifiserat material.
Håltagning för takdosan med upphängnings c/c  
70 mm får ej överstiga 86 mm och skall utföras 
med hålsåg, efterbearbetning av borrhålet är 
inte tillåtet.
Håltagning för takdosan med upphängnings c/c  
78 mm får ej överstiga 95 mm och skall utföras 
med hålsåg, efterbearbetning av borrhålet är 
inte tillåtet.
Centrering av takdosan i borrhålet skall efter-
strävas. 

Montage i väggar 
Dosor som har försetts med brandisolerande 
material kan monteras antingen med regelfäste 
eller med skivfästen för 70 mm regel, 95 mm 
regel eller ��0 regel mellan motstående skivor. 
Dosor monterade på ömse sidor av väggen ska 
placeras med minst �00 mm inbördes avstånd.
Håltagning för apparatdosan/kopplingsdosan 
med c/c 60 mm får ej överstiga 74 mm och skall 
utföras med hålsåg, efterbearbetning av borrhå-
let är inte tillåtet. 
Håltagning för kopplingsdosa med c/c 67 mm 
får ej överstiga 86 mm och skall utföras med 
hålsåg, efterbearbetning av borrhålet är inte 
tillåtet.
Centrering av apparatdosan/kopplingsdosan i 
borrhålet skall eftersträvas. 

Typgodkännande-
bevis
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