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BIS Pacifyre® LC Brandkap
Productomschrijving
De BIS Pacifyre® LC Brandkap (Luminar Cover) is een brandwerende 

en geluidsisolerende afdekking voor verlichtingsarmaturen in ver-

laagde plafonds. Verlaagde plafonds zijn gemakkelijke oplossingen 

om een brandcompartimentscheiding aan te brengen in gebouwen 

of bouwwerken waarvan het bestaande plafond en/of de bestaande 

vloer de nodige brandwerendheid mist. Wanneer er uitsparingen in 

dergelijke plafonds gemaakt worden, voor bijvoorbeeld verlichting, 

dan doen deze de brandwerendheid teniet. Het plaatsen van 

BIS Pacifyre® LC Brandkappen voorkomt branddoorslag via verlich-

tingsarmaturen naar een bovengelegen ruimte en waarborgt 

zodoende de brandveiligheid. De BIS Pacifyre® LC Brandkap is 

gemakkelijk te plaatsen en verkrijgbaar in 2 verschillende maten voor 

grote (60 x 120 cm) en kleinere (60 x 60 cm) verlichtingsarmaturen. 

Productkenmerken en -voordelen
■  Voorkomt doorslag van brand

■  Geschikt voor 30 en 60 minuten brandwerende plafonds

■  Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

■  Eenvoudig en snel door één persoon te installeren

■  Lichtgewicht (1,5 tot 2,5 kg) 

■   Kan diagonaal of gevouwen door een opening in het plafond 

gestoken worden

■  Geen bevestigingsmaterialen of gereedschap nodig

■  Onderhoudsvrij

■   Vochtbestendig 

■  Weerhoudt stof en ander brandbaar materiaal ervan om op de 

verlichting en elektra te verzamelen en zo een ontstekingsbron te 

vormen

■  Isoleert het plafond zodat warmteverlies wordt geminimaliseerd 

■  Veroorzaakt bij brand geen toxische gassen en/of rook

■  Bevat geen schadelijke stoffen

■  Getest volgens EN 1364-2

■  Materiaal: BIS Pacifyre® IM 30 Intumescent
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Brandkeuringsrapport:  A04038 Rev A

IF05045

Geluidkeuringsrapport:   FG8962-208217

Toepassing
Toegestane constructies
■  Verlaagde plafonds met een brandwerendheid van 30 en 60 min.

Toegestane armaturen
■   Verlichtingsarmaturen tot 600 mm breed en 1.200 mm lang

Prik een gaatje in de brandkap voor het 

doorvoeren van de elektriciteitskabel, het 

gaatje dient strak rondom de kabel te passen.

Duw de brandkap diagonaal door de 

uitsparing en leg hem op zijn plaats op 

het verlaagde plafond.

Vouw de brandkap.

De brandkap is geïnstalleerd, het verlich-

tingsarmatuur kan nu op gebruikelijke 

wijze geïnstalleerd worden.
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