
Smartare 
brandskydd 
från golv  
till tak
Godkända brand- 
skyddslösningar för  
liv och egendom



SC802

Nullifire SC802 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för 
bärande stålkonstruktioner inomhus.

• Kompatibel med hela Nullifiresortimentet 
• Mycket låg VOC
• KIWA Typgodkännande nr: 1330
• Tunnare filmskikt
• C1-C2 miljöer
• Upptill 1000 my
• Kulör: Vit
• Förpackning: 25 kg

Vattenburen  
brandskyddsfärg

SC801

Nullifire SC801 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för 
bärande stålkonstruktioner inomhus.

• Kompatibel med hela Nullifiresortimentet
• Mycket låg VOC
• KIWA Typgodkännande nr 1331
• Tunnare filmskikt
• C1-C2 miljöer
• Upptill 1200 my
• Kulör: Vit
• Förpackning: 25 kg

Vattenburen  
brandskyddsfärg

S708-60

Nullifire S708-60 är en vattenburen svällande brandskydds-
färg för stålkonstruktioner inomhus från 30 minuter upp till 
60 minuters brandklass.

• Kompatibel med hela Nullifiresortimentet 
• Ingen topptätning behövs i C1 och C2-miljöer
• Tunnfilmsteknik
• Mycket låg VOC
• Upptill 1200 my
• Kulör: Vit
• Förpackning: 25 kg burk

Vattenburen  
brandskyddsfärg

SC902 Brandskyddsfärg

Nullifire SC902 är ett tjockfilmssystem med låg VOC som 
bygger på patenterad teknik. 

Ger ett snabbhärdande effektivt strukturellt brandskydd för 
stålkonstruktioner upp till 120 minuters brandklassning.

• Snabbhärdande även vid temperaturer under 0 grader 
• Beständig mot vatten efter 60 min
• Självprimande system 
• Brandklassning upp till 120 minuter 
• C1-C3 miljöer
• Upptill 5000 my
• Kulör: Vit
• Förpackning: 25 kg



SC803
Nullifire SC803 är en vattenburen svällande 
brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner 
inomhus.

• Mycket låg VOC
• Upptill 1000 my
• C1-C2 miljöer
• Marknadsledande dimensioneringsvärden för CE produkter
• Kulör: Vit
• Förpackning 25 kg

Svällande  
brandskyddsfärg



FS702 Brandakryl

Nullifire FS702 är en vattenburen akrylfogmassa för 
ljud och brandtätning i olika byggmaterial.

• Brandtestad för FB750 brandskivor
• Akustikreduktion upp till 61 dB
• Lufttätning upp till 2 000 Pa 
• Övermålningsbar
• Kulör: Vit
• Förpackning. 300 ml patron /600 ml påse

FS709 Grafitfogmassa

Nullifire FS709 är ett svällande grafitfog-
massa som expanderar när det expon-
eras för brand. Skyddar genomföringar 
som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, 
plast- och metallrör. Bevarar tätningens 
motstånd och isoleringsförmåga i tegel 
och gips.

• Brandtestad för FB750 brandskivor
• Kulör: Grå
• Förpackning: 300 ml patron

FS701 Brandakryl

Nullifire FS701 är en vattenburen akrylfogmassa för 
ljud och brandtätning i olika byggmaterial.

• Akustikreduktion upp till 61 dB
• Lufttätning upp till 2 000 Pa 
• Övermålningsbar
• Kulör: Vit
• Förpackning 300 ml patron/600 ml påse

FS703 Brandsilikon

Nullifire FS703 är en neutralhärdande alkoxy, 
silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i 
olika byggmaterial. Produkten är användbar 
såväl inom- som utomhus.

• För installation i betong/murväggar
• Kulör: Vit
• Förpackning: 300 ml  patron /600 ml påse



FF197 Brandskum

Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brand-
klassade fogar. Nullifire FF197 har utmärkta isoler- och 
ljuddämpningsegenskaper med god vidhäftning mot 
de flesta material. Flaskan kan användas för hand eller 
med skumpistol.

• Brandtätning upp till EI 240
• Kulör: Grå
• Förpackning: 880 ml / flaska

FB750 Brandskiva

Nullifire FB750 är en slät brandskyddsskiva 
som består av en mineralfiberskiva belagd 
med en unik tätande och skyddande vatten-
buren beläggning. 

• Unik spårbar märkning
• Ljudisolering och rökisolering
• Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
• Lämplig för användning i massiva och flexi-

bla väggkonstruktioner samt i golvtätningar 
där ingen bärförmåga fordras.

• Låg vikt
• Enkel att skära till
• Förpackning: 1200 x 600 x 50 mm
•  Slät på båda sidor

FR230 Brandskyddsmassa

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad 
brandskyddsmassa för tätning av genomföringar 
i brandklassade väggar och golv. Produkten är i 
pulverform och blandas med vatten till lämplig 
konsistens.

• Effektiv barriär mot brand och rökgaser
• Lätt att blanda
• Härdar snabbt
• Krymper ej
• Upp till 4 timmars täthet och isolering
•  Förpackning: 20 kg



FP302 Svällande brandtejp

Nullifire FP302 är en grafitbaserad, 
impregnerad svällande produkt med hög 
flexibilitet. Används för att sluta tätt kring 
brännbara plaströr och isolerade metallrör 
samt upprätthålla brandcellsväggar. 
Diameter för 10–160 mm samt runt alla 
typer av rörisolering med en tjocklek på 
upp till 60 mm.

• Påverkas inte av fukt
• Testad för upp till EI 240 minuter
• En artikel till alla dimensioner
• Fäst enkelt med silvertejp
• Förpackning: 20 m/förp. (60x4 mm)

FP170 Svällande rörkragar

Nullifire FP170 svällande rörkragar 
säkerställer brandmotståndet i golv 
och väggar vid genomföringar med 
brännbara rör. Vid en eventuell brand 
expanderar fyllnadsmaterialet till flera 
gånger sin ursprungliga tjocklek och 
sluter tätt när plaströren smälter och 
brinner av. Vid öppningen bildas en 
förkolning som sluter helt tätt. 

• Lämpar sig för användning med plast-  
och isolerade metallrör

• Kan användas i både väggar och golv
• Enkla att använda, konstruerade i ett stycke 

vilket minskar tidsåtgången på plats
• Vattentåliga
• Icke-korrosiv
• Finns i flera dimensioner från 55 mm och 

uppåt

FP160 Svällande hylsor

Nullifire FP160 är en stålförslutning 
för brännbara plaströr upp till 200 
mm. Finns i olika längder och är en 
perfekt lösning för vinkelrör. 

Den kan fästas direkt på fasta eller 
flexibla underlag eller i FB750 
brandskivor. 

• Tunn konstruktion som är enkel att 
installera, minskar tidsåtgången på plats

• Mindre synlig än externt monterade 
brandskydd – mer estetiskt



FJ200 Brandtätningslist

Nullifire FJ200 är ett elastomerskum 
laminerat med en grafitbaserad svällande 
massa på båda sidor. Skummet är utfor-
mat för att fungera som en barriär i 120 
minuter i rörelsefogar, vid test enligt 
EN 1366-4 och BS476.

• Certifierad enligt de senaste 
europeiska standarderna  
EN1366-4 och BS476

• Testad för användning i  
linjära spalter upp till 150mm

• Till med kablar, kabelbuntar,  
kabelrännor och kabelbackar

FO100 Kittkudde

Nullifire FO100 är en kittkudde 
för akustik- och brandtätning av 
kopplingsdosor.

FO100 är en silikonbaserad 
självhäftande kudde som 
expanderar vid brand och sluter 
tätt mot värme och brandgaser.

• Upp till 2 timmars brandresistens
• Återställer ljuddämpning hos 

skiljeväggar, 65 dB
• Swedcert typgodkännande 1012
• Testad enligt EN1366-3
• Akustikprovningar enligt BS EN ISO 140-3

FO100 Kittkudde

Customer Service  031-57 00 10 I info@tremco-illbruck.se

• Med reservation för ev. tryckfel
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