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Omschrijving:

Interdens is een dun brandwerend plaatmateriaal welke wordt vervaardigd uit Brandwerende pasta in combinatie met 

stabilisatoren en vulmiddelen. Interdens is geschikt voor het brandvertragend bekleden van hout en uit hout opgebouwde 

constructiedelen. 

Interdens type 5 en 15 zijn wit van kleur en hebben een dikte van respectievelijk 0,5 en 1 mm.

Onder invloed van hitte ontstaat er een microporeuze, sterk isolerende schuimlaag, die het in brand raken dan wel het 

opwarmen van het afgedekte materiaal vertraagt of zelfs voorkomt.

De duurzaamheid en kwaliteit van brandwerende Interdens is bewezen aan de hand van brandproeven met 3, 5 en 12 jaar oude 

proefstukken.

De plaat wordt toegepast in droge ruimten van gebouwen, schepen en off-shore-installaties, bij deuren, kozijnen, 

scheidingswanden, plafonds, beglazingen en andere plaatsen waar brandoverslag of doorbranden kan plaatsvinden. 

Interdens-plaat is verkrijgbaar in een zelfklevende en niet zelfklevende uitvoering en is gemakkelijk te versnijden en/of te 

verstrippen in alle mogelijke maten en vormen. Hierbij kan gekozen worden voor leveringen op maatspecificaties of eigen 

verwerking. 

Interdens
TYPE: 5 en 15
Brandvertragende stroken en platen

SEAC International is onderdeel van FireStopSystems International B.V.



Toepassing:

Alvorens Interdens plaat aan te brengen, moet de

ondergrond schoon en droog zijn en voldoende

draagkracht hebben. Losse verfresten moeten worden

verwijderd en gladde, oude verflagen moeten licht worden

opgeschuurd.

Na het prepareren van de ondergrond verwijdert u voor

een deel eerst het beschermpapier van de zelfklevende

plaat, zodat deze goed aangelegd kan worden. Terwijl u

voorzichtig de deklaag wegtrekt, drukt u de plaat

tegelijkertijd stevig op de ondergrond. Daarna kunt u de

randen eenvoudig met een scherp mes stak afsnijden.

De niet zelfklevende plaat dient u met een PVAC-lijm op de

ondergrond te verlijmen. Hierna kunt u de randen

eenvoudig met een met een scherp mes strak afsnijden.

Interdens plaat wordt toegepast in droge ruimten van

gebouwen, schepen en off-shore-installaties bij deuren,

kozijnen, scheidingswanden, plafonds, beglazingen en

andere plaatsen waar brandoverslag of doorbranden kan

plaatsvinden. Interdens type 5 en 15 worden ook toegepast

ter plaatse van sloten en scharnieren in brandwerende

deuren. Het Interdens isoleert het sterk warmte geleidende

metaal en zorgt ervoor dat het inbranden van het hout

wordt vertraagd.

Technische informatie:

Eigenschappen:

Soort: Plaat

Type 5: dikte 0,5 mm; gewicht ca. 0, kg/m2

Type 15: dikte 1 mm; gewicht ca. 1,2 kg/m2

Afmeting: 2000 x 1000 (standaard), 2000 x 500 mm.

Uitvoering: zelfklevend of niet zelfklevend

Geen beperking aangaande 

montagehoogte ten opzichte van het 

vloerniveau.

Vlampunt: onbrandbaar

Kleur: wit

Opschuimen: begint bij ca. 180C, tot 5x het eigen volume

Opslag: koel en droog bewaren

Uitvoering:

Zelfklevend en niet zelfklevend

SEAC International | Schonenvaardersstraat 8C |  NL-7418 CC  DEVENTER | www.seacinternational.nl | info@seacinternational.nl | +31 (0)570 -632 409

Interdens
TYPE: 5 en 15
Brandvertragende stroken en platen
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