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Tecnoflame® - brandwerende strippen 



brandwerendmeer informatie op www.alprokon.com

NIEUW: Tecnoflame® brandwerende strippen
• Tecnoflame® is een bij verhitting expanderend materiaal op grafietbasis.
• Tecnoflame® is flexibel, uit voorraad leverbaar op lengtes van 95 cm (“op rol” op aanvraag). 
• Standaard 2 of 4 mm dik x 10 mm breed, in zwart of rood, wel of niet zelfklevend leverbaar.
• Andere maten en/of kleuren (vanaf 1000 meter) op aanvraag.

Toepassing Tecnoflame®

Applicatie: aangebracht in boven- en/of onderkant van brandwerende 
deuren (testrapporten beschikbaar).  

Doel bij verhitting expanderend materiaal

• Tijdens brandomstandigheid afdichten van hang- en sluitnaden 
en zo beschadigen van kozijn en deurblad door hete rookgassen 
en branddoorslag zo lang mogelijk uitstellen.

• Positieve invloed uitoefenen op het vervormingsgedrag van het 
deurblad. Geleidelijke, zuurstofarme verbranding zorgt voor meer 
“rust” in de constructie.

• Krimp opvangen: door verkoling van het hout en krimp van de 
minerale vulling ontstaat meer ruimte in naden en constructie. 

Eigenschappen Tecnoflame®

• Basis: expandeerbaar grafiet, thermoplastisch materiaal, vezels, 
vlam- en rookbeperkende componenten, harsbinder.

• Expansiefactor: 1:10.
• Start temperatuur: 180 °C (tot ± 450 °C).
• Type expansie: multilateraal (“alle kanten op”).
• Drukopbouw: 0,2 N/mm2 (29 PSI) tot 0,9 N/mm2.
• Residu: licht flexibel tijdens expansie, vervolgens stevig/hard.
• Goede mechanische en thermische eigenschappen.
• Vochtongevoelig, bestand tegen weersinvloeden.
• Dit product wordt geëxtrudeerd, hierdoor is een grote stabiliteit 

in maatvoering haalbaar (tolerantie ± 0,3 mm).
• Kleur: standaard zwart of zwart/rood (co-extrusie). Grote hoe-

veelheden (v.a. 1000 mtr.), zijn ook in andere kleuren te bestellen.
• In Tecnoflame® zitten geen schadelijke oplosmiddelen.

Afmetingen Tecnoflame®

Tecnoflame® strippen worden o.a. geleverd in voorraadpakketten, per 
25 stuks verpakt in een hersluitbare koker.

Tecnoflame® type 10 x 2 mm - rood - zelfklevend, is op aanvraag ook 
leverbaar op een rollengte van 100 meter.

Bulk: v.a. 1000 meter (10 rollen x 100 mtr.) is Tecnoflame® ook in 
andere maten en/of kleuren te bestellen. Meer info op aanvraag.

Tecnoflame® 2 stuks 10 x 4 mm (deur 54 mm)

17 mm 25 mm

uitv. 350 uitv. 550

NIEUW: sponningprofielen 350 en 550

Hoogwaardige Tecnoflame® is ook opgenomen in de 
nieuwste Alprokon-sponningprofielen. Deze twee 
modellen (voor resp. 17 en 25 mm sponning), zijn 
niet alleen voorzien van Tecnoflame brandwerende 
strippen maar ook van een effectieve, rookwerende 
rubber-afdichting. 
Proeven bij brandlaboratorium Efectis laten 
een significant, positief verschil zien tussen de 
traditionele sponningafdichting en de nieuwe tocht- 
en rookwerende Alprokon-afdichting!

Tecnoflame® verpakking: 25 strippen per (hersluitbare) koker

Artikelnrs. Afmeting Kleur ZK

96009510100 10x2 mm/strip 95 cm rood ja

96009510200 10x2 mm/strip 95 cm rood nee

96009510300 10x4 mm/strip 95 cm rood nee

Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud. Datum: 01 november 2016 - Rev. 0


