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SEALS BRANDWERENDE MORTEL G 
 

GIPS GEBONDEN 
 
 
 

- VRIJ VAN ASBEST EN HALOGEEN 
- BRANDWEREND TOT 240 MINUTEN 
- KRIMPT NIET 
- EENVOUDIG EN SNEL IN VERWERKING 
- GEEN EXTRA AFWERKINGEN NOODZAKELIJK 
 
 
 
 
www.brandwerendonline.nl 
Tel: 085-48838884 
E-mail: info@seals.nu  
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Seals Brandwerende Mortel G 
 
De Seals brandwerende mortel G is een onbrandbaar 
component, op basis van gips. Deze mortel is ontworpen om de 
verspreiding van vuur, rook en gassen door openingen in 
brandwerende muren en vloeren te voorkomen. De mortel heeft 
een brandwerendheid tot 4 uur. Wanneer de mortel is gemengd 
met water, kan het gebruikt worden als opvulmiddel of gietsel. 
Steenwol rugvulling is makkelijk aan te brengen en heeft 
uitstekende verwerkingseigenschappen.  
 
Geschikt voor kabels, kabelbundels, ladderbanen, brandkleppen, 
ventilatiekanalen, kabelgoten, stalen-, koperen-, alupex- en 
kunststof buizen. 
 
MENGVERHOUDING: 
- Voeg het droge mortel toe aan schoon water 
- Wanneer de mortel als opvulmiddel in wanden en of 

plafonds wordt gebruikt is de ideale mix 3-4 delen mortel 
met 1 deel water 

- Wanneer u de mortel als gietmortel met bekisting in wanden 
en of vloeren word gebruikt is de ideale mix 2 delen mortel 
met 1 deel water 

 
Opslag op een donkere plaats, temperatuur tussen 5 en 25 
graden Celsius. 
 
GEZONDHEID & VEILIGHEID 

 
Seals Firerated mortar G 
 
Seals®  Mortar G is a light non-combustible gypsum based 
compound designed to prevent the spread of fire from one area 
to another where there are service penetrations. The mortar 
gives a load bearing separation with up to 4 hours’ fire 
resistance. After the mortar is mixed with water, the resulting 
compound can be trowel applied as a filler or cast. Mineral wool 
Mortar is easy to apply and has excellent working properties. 
 
 
Suitable for cables, bundled cables, cable racks, cable trays, 
steel, copper, aluplex and plastic pipes and air ventilation ducts. 
 
 
MIXING INSTRUCTIONS: 
- Add dry powder to clean water. 
- To use as a filler, mix 3 to 4 parts of compound to one part 

of water. 
- To use for casting, mix 2 parts of compound to one part of 

water. 
 

Inhoud/Contains Portland Cement, CAS 65997-15-1 
 

Hou buiten bereik van kinderen. Draag oog- en 
gezichtsbescherming, handschoenen en beschermende kleding. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: spoel af met een ruime hoeveelheid 
water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: spel voorzichtig af met water 
gedurende enkele minuten. Indien mogelijk en aanwezig, 
verwijder contactlenzen. Hervat het spoelen en contacteer direct 
de eerste hulp. Voor de specifieke behandeling, zie dit label. 

Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with 
plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. Immediately call 
a POISON CENTRE or doctor/physician. Specific treatment (See 
instructions on this label). 
 

Telefoonnummer voor noodgevallen in Nederland +31 (0) 30 274 8888. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 
https://www.vergiftigingen.info. Bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 

GEVAAR 
Veroorzaakt huidirritatie  
Veroorzaakt mogelijk een allergische 
huidreactie  
Veroorzaakt ernstige oogbeschadiging  

DANGER 
Causes skin irritation. 

May cause an allergic skin reaction. 
Causes serious eye damage. 
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