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Beprövade och säkra
genomföringar
Sewatek Oy har tillverkat och sålt genomföringar och
brandavskiljande produkter sedan 1989. Tack vare vår långa
erfarenhet av bostadsbyggande och kraven i branschen
samt vår egen produktutveckling kan vi fungera som en
snabb och pålitlig partner för byggnadsbranschen.
Genom forskning, utveckling och testning har vi nått
en position där vi kan erbjuda våra kunder inte bara
kostnadsbesparingar, utan även officiellt godkända
och de för ändamålet lämpligaste genomförings- och
brandavskiljningsprodukterna.
GENOMFÖRINGAR SOM ÄR
GODKÄNDA AV MYNDIGHETERNA
Sewatek-genomföringarna har testats i VTT:s* laboratorium
för brand- och ljudteknik, och VTT Expert Services Oy övervakar våra produkters kvalitet. Sewatek-genomföringarna är
CE-märkta. Mer information om forskningsresultat, fördelar
med industriell genomföring och våra produkter finns på
våra webbsidor www.sewatek.fi.
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*Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Brandavskiljning –
funktionsprincip
Brandavdelning som
skyddas mot brand
under den tid som
gäller enligt brandavskiljningens EI-klass

Brandavdelning, med
brandsituation

Avskiljande
byggnadsdel med
brandavskiljande
genomföring
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H-serien
EN SNABB OCH TILLFÖRLITLIG
LÖSNING FÖR STIGRÖR FÖR VÄRMELEDNING
• ett färdigt paket för värmeledningspar
• separat produkt för håldäckselementets kantzon
och för platsgjuten bjälklag
•
•
•

sparar arbetstid, eftersom eftergjutning inte behövs
en variation även för formplattor samt befintliga
strömningsrör
huvudsaklig brandklass EI 60-EI 120

S-serien
GENOMFÖRINGAR MED OLIKA RÖRAVSTÅND
• installeras under gjutnings- eller murningsfasen,
oftast i mellanväggar
• separat produkt för kablar och rör
• kan förinstalleras i elementet redan på fabriken
• inga ursparingar, efterfyllningar eller separata
brandsavskiljningsarbeten
• huvudsaklig brandklass EI 60-EI 120
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D-serien
MÅNGSIDIG GENOMFÖRING FÖR TRÄ-,
BETONG- OCH TEGELKONSTRUKTIONER
•
•
•
•

•

lämpar sig för väggar och mellanbottnar
kan också installeras i lättare mellanväggar
med skivor
snabb och enkel att installera, möjliggör
flexibla arbetsfaser
fungerar också som ursparing för
genomföring samt som brandavskiljning
under byggnadstiden
huvudsaklig brandklass EI 60-EI 120
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Skyddsrumsgenomföringar
BRANDHÄRDIGA, DAMM- OCH
VATTENTÄTA, TRYCKHÅLLFASTA
• svenska Roxtec-genomföringar
• för utrymmen där genomföringen måste ha
brandmotstånd och dessutom till exempel
damm- och vattentäthet samt tryckhållfasthet
• ett flertal olika ramar och tätningsalternativ
• möjliggör byte av rör och kablar samt
utrymmesursparingar under installationen

Brandavskiljningsprodukter
KONVENTIONELLA LÖSNINGAR FÖR BL.A. EFTERFYLLNING
OCH SOM TILLFÄLLIG BRANDAVSKILJNING
• i sortimentet ingår massor, skum, tegel, proppar och
manschetter
• mångsidiga tillämpningar, också lätta konstruktioner
• ofta den enda lösningen för redan genomförd husteknik
• hjälp för utfyllnad av såväl små hål som stora öppningar
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Installationsprodukter
HJÄLPMEDEL FÖR INSTALLATION AV SEWATEKGENOMFÖRINGAR I SERIERNA H, S OCH D
• vertikalt vattenpass för installation av H-serien
• fästmagnet för installation av S-serien på
elementfabriker
• aluminiumspikar för formfästning av
H- och S-genomföringar
• eftertätningsmassor för slutbehandling av
alla Sewatek-genomföringar
• mer installationstillbehör på begäran
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Behöver ni en mer individuell lösning?
Vi kartlägger ert behov i samråd med er
och tar fram den lämpligaste lösningen.

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Monninkylä, Finland
tfn. +358 19 687 7080
www.sewatek.fi
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