BRANDKLASSIFICERET LOFTTRAPPE REI 45

3.995,00 DKK

STR. 55 X 115 CM - 50 MM ISOLERING
BRANDKLASSIFICERET LOFTTRAPPE FRA DOLLE
DOLLE REI 45 er en brandklassificeret lofttrappe med en brandmodstand på over 45 minutter jf EN 135012. Denne brandlofttrappe afløser BD 30. Lemmen er isoleret med 50 mm rockwool stenuld. Loftslemmen har
en flot finish, idet hængslerne er skjulte. Lemmen er en hvid HDF-plade og har tungelås. Lofttrappen er
fremstillet i en virkelig solid og god kvalitet med skridsikre plastik fødder. Stigen er udført i fyrretræ med 12
solide skridsikre bøgetrin. Karmen har falset underkant og tætningslister, hvilket forhindrer varmetab
Mulighed for trinløs regulering af stigen, således lofthøjden ved justeringsskruen kan reguleres op til 4 cm i
højen.

BRANDSIKKER LOFTTRAPPE EFTER NY EUROPÆISK KLASSIFIKATION
De nye europæiske brandkrav dækker det samme som de danske, men har andre betegnelser for
brandklasserne: REI står for: R (resistance) bæreevne under brand. E (integrity) evne til at holde flammer og
gasser ude. I (insulation) evne til at holde varme ude.
Efter brandklassen angives det tidsrum som bygningsdelen/lofttrappen kan modstå brand, hvilket betyder at
brandtrappe konstruktionen er brandsikker i mindst 45 min. Deraf DOLLE REI 45.
De 3 bogstaver R, E, I kan enten optræde sammen eller hver for sig. Brandklasse EI 45 betyder at
bygningsdelen holder flammer, gasser og varme ude i 45 minutter og anvendes på ikke-bærende bygningsdele.
Vi har valgt at teste vores lofttrappe som en del af et bærende element, hvilket gør at den opfylder kravene som

et bærende element.
DOLLE REI 45 lofttrappe leveres med hvidmalet trægerigter, som er skåret i smig og klar til at montere.
Alle lofttrapper fra DOLLE er testet i henhold til EN 14975.
>> Download teknisk datablad

PRODUKT DATA

OPSTILLINGS EKSEMPEL

PRODUKTNAVN

Brandklassificeret lofttrappe REI 45

TYPE

3-delt

MATERIAL

Træ

DB/TUN-NR.

2054974

VARE-NR.

916511

ETAGEHØJDE

Max. 281,4 cm

UDLADNING I CM

126,4 cm

UDKLAPNING I CM

159,9 cm

ANTAL TRIN

12

HULMÅL

55x115 cm

MATERIALE (KARM)

Fyr

HØJDE (KARM)

190 mm

UDVENDIG KARMMÅL

54x113 cm

MATERIALE (LEM)

Hvid/hvid, rockwool stenuld

ISOLERING (LEM)

50 mm

TYKKELSE (LEM)

56 mm

DYBDE (TRIN)

83 mm

BREDDE (TRIN)

358 mm

MATERIALE (TRIN)

Bøg

MATERIALE (VANGER)

Fyr

DYBDE (VANGER)

83,4 mm

MAX. HØJDE LUKKET TRAPPE

36,5 cm

MAX HØJDE FOR ARM, LUKKET TRAPPE

58,8 cm

SPECIAL MÅL

Ja

U-VÆRDI

0,96 testet som bygningskomponent

BRANDKLASSIFICERET

EN 13501-2

TEST

IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4

