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Bij verhitting expanderend materiaal voor het 

vlamdicht maken van brandwerende constructies.

Tecnofi re® en Soft-Puff ® 



�Is het tijd voor een “kant-en-klaar”oplossing?

Tecnofi re®  - Soft-Puff ®
Bij verhitting expanderende materialen, zoals bijvoorbeeld Tecnofi re® 
en Soft-Puff ®, worden veelvuldig toegepast in bouwkundige 
constructies, zoals bijvoorbeeld in brandwerende deuren, 
kozijnen, luiken  etc., dit met het doel naden en kieren onder 
brandomstandigheden gedurende een bepaalde tijd (meestal 30 of 60 
minuten) af te dichten, en aldus branddoorslag te voorkomen, zoals 
omschreven in NEN-6069 en NEN-EN-1634-1 (vlamdichtheid).

Tecnofi re® en Soft-Puff ® zijn uitstekend geschikt om dit doel te 
bereiken, dit is proefondervindelijk vastgesteld door het uitvoeren van 
diverse brandproeven volgens NEN-6069 en NEN-EN-1634-1, proeven 
uitgevoerd door Efectis uit Delft (voormalig TNO). 

Tecnofi re 2000 - dikte 0,65 mm:

Tecnofi re 2000 - dikte 1 mm:

Wat betekent de term "vlamdicht"?

Tecnofi re®
• Harde Tecnofi re® type 2000: 0,65 of 1,3 mm dik, plaatmateriaal, hoge expansie factor 22:1.

• Flexibele Tecnofi re®: 1, 2, 3 of 4 mm dik, op rol, keuze uit expansie factor 3:1/6:1/9:1.
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Ruime ervaring

Verder heeft Alprokon héél veel onderzoek uitgevoerd in onze eigen 
testruimte en niet te vergeten…..25  jaar ervaring met brandwerende 
deurnaaldprofi elen waarin o.a. Tecnofi re® op grote schaal wordt 
toegepast. Ook door de “top” van de Nederlandse deurenindustrie, 
zoals bijvoorbeeld Berkvens uit Someren, wordt massaal gebruik 
gemaakt van de bij verhitting expanderende materialen Tecnofi re® en 
Soft-Puff ®, en dit met veel succes!

Het "paradepaardje"

Een van de paradepaardjes van het Tecnofi re® programma is Tecnofi re 
type 2000. Tecnofi re® 2000 is een dun plaatmateriaal, antracietkleurig, 
dat bestaat uit onder zeer hoge druk samengeperste minerale 
Rockwool® vezels (1000 kg/m3) waaraan bij verhitting expanderend 
grafi et is toegevoegd, tezamen gebonden door een bindmiddel. 
Drukopbouw bij expansie: 3 Kgf/cm2.

� Vlamdicht maken brandwerende constructies

Eigenschappen Tecnofi re® 2000

Tecnofi re® 2000 is er als plaatmateriaal beschikbaar in de afmeting 
1220 x 1220 mm, dikte van 0,65 en 1,3 mm, waarvan naar wens stroken 
kunnen worden geknipt. 
Bij een temperatuur van ± 190 0C begint de Tecnofi re®2000 te 
expanderen tot maximaal 22 maal zijn oorspronkelijke dikte 
(expansiefactor 22:1). Wat na expansie overblijft is een soepele 
(homogene) strook Rockwool®die onder brandomstandigheden naden 
en kieren probleemloos kan afdichten.

Ook zijn er fl exibele Tecnofi re® producten die in veel mindere mate zijn 
samengeperst waardoor een product ontstaat dat op rol kan worden 
geleverd (lees verder op de volgende pagina).

Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud.

Om vlamdoorslag te voorkomen moeten brandwerende 
constructies, bijvoorbeeld deuren, gedurende een 
bepaalde tijd, meestal 30 of 60 minuten, zogenaamd 
"vlamdicht" zijn, dit tijdsbestek is beschreven in NEN 
6069 en NEN-EN-1634-1.

Indien binnen deze periode (30 of 60 minuten) langer 
dan tien seconden vlammen zichtbaar zijn aan de niet 

verhitte zijde van de constructie, dan betekent dit einde 
vlamdichtheid en wordt niet langer meer voldaan aan de 
gestelde eisen.
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"Stoff eren" met fl exibele band

Hard of fl exibel, afhankelijk van de toepassing

3

Flexibele Tecnofi re®

Flexibele Tecnofi re® is er in drie soorten:
Type 60851, 60852 en 60853 en leverbaar op rol, in een dikte van één, 
twee, drie of vier , zelfklevend.

Deze soorten fl exibele Tecnofi re zijn evenals type 2000, uitstekend 
geschikt om onder brandomstandigheden naden, kieren, voegen 
etc. perfect af te dichten. Daarnaast zijn deze materialen ook 
in het bijzonder geschikt om op eenvoudige wijze slotkasten, 
scharnierbladen, speunen of andere metalen onderdelen zoals 
bijvoorbeeld deurnaalden te bekleden (te "stoff eren").

Tecnofi re® 80852 van één  dik is hiervoor prima geschikt;  zelfklevend, 
op rol leverbaar en met een keukenschaar pas te maken!

Een "must"

Het stoff eren van bovengenoemde onderdelen is eigenlijk een 
"must" omdat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de totale 
brandveiligheid, bijvoorbeeld aan die van brandwerende deuren.
Omzetting hout in houtskool

Brandwerende deuren bestaan over het algemeen uit een raamwerk 
van hout (randhout) met een vulling van minerale vezelplaat of 
dergelijke.  
Bij verhitting van dit hout, onder brandomstandigheden, vindt vanaf 
150-200 0C geleidelijk een chemische omzetting plaats (pyrolyse); er 
ontstaan onder andere brandbare gassen en er vormt zich een laag 
houtskool (pyrolyse laag).

Link!

Bij het nog verder oplopen van de temperatuur naar 330-470 0C 
wordt het pas écht link (metalen onderdelen!). Bij deze temperaturen 
kunnen de brandbare gassen (pyrolitische gassen) spontaan tot 
zelfontbranding komen....... en dat is einde vlamdichtheid!

Voorkomen

Zelfontbranding kan worden voorkomen door ter plaatse een zuurstof 
gebrek te creëren, immers geen zuurstof geen brand!
Dit noodzakelijke zuurstofgebrek kunnen we tot stand brengen door 
metalen onderdelen (slotkasten, scharnieren etc.) te stoff eren met 
Tecnofi re® type 60852 van één  dik.
Bij 190 0C gaat deze Tecnofi re® stoff ering onder druk expanderen (1,40 
kgf/cm2) waardoor tussen bijvoorbeeld slotkast en randhout een 
gebrek aan zuurstof ontstaat en zelfontbranding van de gassen wordt 
voorkomen.
Laag houtskool - Pyrolyselaag

Het eff ect van de inmiddels gevormde koollaag (ca. ± 5 mm dik) is veel 
groter dan op het eerste gezicht lijkt. Houtskool is een uitstekende 
isolator, met een warmtegeleidingscoëffi  cient die slechts één zesde is 
van die van hout!

Type

60851

60852

60853

Expansie

3:1

6:1

9:1

Drukopbouw

0,54 Kgf/cm2

1,40 Kgf/cm2

1,50 Kgf/cm2

Densiteit?

250 kg/m3

285 kg/m3

320 kg/m3

Pyrolyselaag

Gevormde koollaag is een uitstekende isolator!

Flexibele Tecnofi re® 4 mm dik

Blijft ook na expansie fl exibel en veerkrachtig

Flexibele Tecnofi re® 1mm dik, 

op rol, zelfklevend:

Uitstekend geschikt om metalen 
onderdelen (zoals sloten, 
scharnierbladen) te bekleden.
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Soft-Puff ®
• Flexibele Soft-Puff ®, strippen met een maximale lengte van 2500 mm. 

• Afmeting:  vanaf 1,6 mm tot ± 7 mm dik, strips vanaf 8 mm breed.

• Wel of niet zelfklevend leverbaar.

• Minimale ordergrootte van maatwerk producten op aanvraag.

Uniek materiaal

Het bij verhitting expanderende materiaal Soft-Puff ®, mag in zijn soort 
absoluut uniek worden genoemd en is door geen enkel alternatief zelfs 
maar te benaderen.
Samengesteld

Soft-Puff ® is samengesteld uit een mengsel van bij verhitting 
expanderend grafi et en sodium silicaat. Het is in aanvang een soepel 
materiaal dat tijdens verhitting expandeert (tweezijdig) en overgaat in 
een "harde" schuimlaag, onbrandbaar en stabiel. De expansie begint bij 
± 121 °C met een relatief geringe drukopbouw van 0,187 kgf/cm2.

Standaard voorraadpakket (maatwerk op aanvraag)

Eenheid: per 25 stuks verpakt in een hersluitbare kartonnen koker.
• afm.: 10 x 2 mm, 950 mm lang, zelfklevend - bestelnr. 0100
• afm.: 10 x 2 mm, 950 mm lang, niet zelfklevend - bestelnr. 0200
• afm.: 10 x 4 mm, 950 mm lang, niet zelfklevend - bestelnr. 0300

Werking

De werking van Soft-Puff ® komt maximaal tot zijn recht indien het 
wordt "opgesloten" (opgenomen) in een "kleine" ruimte, 
zoals bijvoorbeeld een zaagsnede. Bij verhitting, onder 
brandomstandigheden, gaat de Soft-Puff ® expanderen en wordt 
vervolgens op een soepele manier uit de zaagsnede "geperst" en kan 
aldus naden en kieren op een eenvoudige manier afdichten.

Voorbeeld toepassing zie illustratie links:

Deze uitvoeringsvorm wordt veelvuldig toegepast door de 
brandwerende deurenindustrie, door het aanbrengen van twee 
Soft-Puff ® strippen van bijvoorbeeld 10 x 4 mm in de bovendorpel 
en één strip in de onderdorpel van het deurblad, ontstaat onder 
brandomstandigheden (30 of 60 minuten) een perfecte brandwerende 
afdichting tussen deur en kozijn.

Relatief grote naden

Ook relatief grote naden kunnen aldus probleemloos worden 
afgedicht. Uit een strip van 10 x 4 mm kan een "schuimkraag" ontstaan 
van wel 40 mm, onbrandbaar en stabiel. 
Bij het afhangen van de deuren mag ook de "schaaf" gehanteerd 
worden. Door de grote, aanwezige reserve van Soft-Puff ® wordt dit 
"materiaalverlies" ruimschoots gecompenseerd.

Opmerking

Zoals u van ons mag verwachten is ook deze uitvoeringsvorm 
uitgebreid door Efectis (voormalig TNO) getest. Naast 
deze uitvoeringsvormen zijn natuurlijk nog vele andere 
toepassingsmogelijkheden te bedenken, bijvoorbeeld bij 
renovatiewerkzaamheden. Door het simpel aanbrengen van een 
zaagsnede in deuren, kozijn of anderszins, kunnen bestaande 
brandwerende constructies sterk worden opgewaardeerd

Bij verhitting expanderend materiaal

Stevige barrière ná expanderen van de Soft-Puff®

Naden rondom bijvoorbeeld deuren worden probleemloos afgedicht.

Soft-Puff ®

voor verhitting

Soft-Puff ®

tijdens verhitting

(start bij± 121 °C)

Deurblad

Bovendorpel

Deurblad

Tecnofi re 1 mm

tussen isolatie 

en randhout 

Tecnofi re 1 mm

tussen isolatie 

en randhout 
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