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Product 
Soepel, cilindrisch snoer op basis van minerale vezels (basalt). 
 
Toepassingsvoorbeelden 
Vier uur brandwerende behandeling van voegen zoals: 

 uitzettingsvoegen van muren en platen 
 voegen voor brandwerende muren 
 voegen tussen geprefabriceerde gevelelementen 
 voegen rond buisdoorvoeringen en leidingen 
 voegen tussen vloer- en prefabelementen 
 bescherming van neopreen oplegrubbers 

 
Kleur 
Wit 
 
Diameters 
12 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 mm 
 
Uitvoeringen 
Op spoelen 
 
Lengtes 
• diameter 12 mm : 100 meter 
• andere diameters : 20 meter 
 
Eigenschappen 

 zeer goede weerstand tegen hoge temperaturen 
 rotbestendig 
 ongevoelig voor water 
 bevat geen asbest 
 onverschillig aan brandrichting 

 
 
Opmerkingen 
Vanaf een diameter van 50mm is het noodzakelijk een vuurvaste 
silicaatlijm type AS142 te gebruiken. Ook wanneer de 
uitzettingsvoegen kunnen opengaan moet deze lijm gebruikt 
worden. 
De keuze van de diameter van het snoer moet zodanig bepaald 
worden dat een samendruk van 30% behouden blijft wanneer de 
voeg maximaal open staat. 
Ratio: diameter = 1.5 opening van de voeg. 
 

  
 
 
 
 

BRANDWEREND SNOER: 
CS-FR-R (ESOFLAM) 

 

 
 

 
Technische eigenschappen 

Eigenschap Waarde + eenheid 

Temperatuurweerstand 700°C 
Smelttemperatuur 1.200°C 
Brandklasse CF 4u (PV n° 85 22572 Cstb) 

Opslag bij 21°C en 50% 
relatieve vochtigheid 

 

 
Afdichting 
Het bovenste gedeelte van horizontale voegen moet 
afgedicht worden tegen vloeistoffen (water, brandstoffen) 
met ESOFLEX SIL1CC of met een ander systeem zoals bv. 
ESOFLAT-profielen. 
 
Bescherming 
Afhankelijk van de mogelijke mechanische belasting van de 
voeg, moet het ESOFLAM-snoer mechanisch beveiligd 
worden met een metalen voegafdichting zoals ESOCLIP of 
ESOFLAT. 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt. Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen 
die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de 
producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken.  
De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt 
worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.  
De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan 
de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment 
van verzending.  
Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 01-2001. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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