
Glasroc F FireCase anvendes til brandisolering af de fleste typer af 

stålbjælker og -søjler i 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Glasroc F FireCase brandbeskyttende pladebeklædning har en kerne 

der består af imprægneret og glasfiberarmeret gips tilsat specielle 

cellulosefibre. I overfladerne er der indstøbte glasfibermåtter. 

Denne kombination forener gode mekaniske egenskaber med 

høj brandisoleringsevne. Glasroc F FireCase er CE-mærket og 

klassificeret som A1 materiale (ubrændbart) jf. det europæiske 

klassifikationssystem. 

Pladerne er skruefaste og kan i mange tilfælde skrues sammen uden 

brug af hjælpeprofiler. Med Glasroc F FireCase opnås en plan og robust 

overflade, uden behov for yderligere overfladebehandling. Ved høje 

æstetiske krav kan overfladen spartles og males på samme traditionelle 

måde som almindelige gipsplader.

Pladen er forsynet med rette glasfiberarmerede langkanter og rette 

skårne kortkanter. Og findes i tykkelserne 15, 20, 25 og 30 mm. Dette 

giver mulighed for at vælge omkostningsoptimerede løsninger med 

tilpassede ydeevner.

Glasroc F FireCase giver samme lydreduktion som gipsplader hvilket 

betyder, at pladen bidrager til en effektiv lydisolation, i de tilfælde hvor 

stålbjælker og -søjler er gennemgående mellem rum.

Fordele
• Høj brandisoleringsevne til bærende stålkonstruktioner.

• Enkel og hurtig at montere.

• Slanke og pladsbesparende konstruktioner.

• Plan, jævn og robust overflade.

• Ingen krav til luftfugtighed eller temperaturforhold under 
montering.

• Består af genanvendelige materialer.

• Systemet er testet og godkendt til at yde brandbeskyttelse 
i op til 120 minutter i henhold til EN 13381-4:2013.  

Opbevaring og håndtering
Glasroc F FireCase skal opbevares og håndteres på samme varsomme 

måde som gipsplader, dvs. på paller eller strøer med maks. afstand 600 

mm og beskyttet mod fugt og mekanisk påvirkning.

Gyproc Teknisk Service
For yderligere information og projektrådgivning, kontakt Gyproc eller en 

af vores forhandlere. Information, projekterings- og montagevejledning 

findes også på www.gyproc.dk
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Sortiment og tilbehør

Glasroc F FireCase
Brandbeskyttende pladebeklædning til brandisolering af bærende 

stålkonstruktioner.

Produktbetegnelser
Glasroc GFF 15 FireCase 

Glasroc GFF 20 FireCase

Glasroc GFF 25 FireCase

Glasroc GFF 30 FireCase

Mål og vægt GFF 15 GFF 20 GFF 25 GFF 30

Bredde [mm] 1200 1200 1200 1200

Tykkelse [mm] 15,0 20,0 25,0 30,0

Vægt [kg/m2] 12,8 17,0 21,3 25,5

Produktbeskrevelse
Glasroc F FireCase har glasfibermåtte indstøbt i overfladerne og kernen 
består af glasfiberarmeret gips. Pladen har en hvid overflade. 

Kantudførelse
Pladen er forsynet med rette, glasfiberarmerede langkanter og rette 
skårne kortkanter.

Brandteknisk klasse
A1
Klasse A, ubrændbart materiale.

Bemærk
Glasroc F FireCase indeholder glasfiber som kan give hudirritation. 

Ved håndtering af pladen anbefales det derfor at anvende langærmet 

beklædning samt handsker. Sikkerhedsdatablad findes på 

www.gyproc.dk

Valg af korrekt befæstigelse 

Plade- 

tykkelse

Total  

beklædnings- 

tykkelse

Samling af Glasroc F  

FireCase mod Glasroc 

F FireCase (mindste 

skruelængde)

Samling af 

Glasroc F  

FireCase 

mod stål

15 mm 15 mm 40 mm 40 mm

20 mm 20 mm 50 mm 40 mm

25 mm 25 mm 58 mm 40 mm

30 mm 30 mm 70 mm 40 mm

15 + 20 mm 35 mm 40 + 50 mm 40 + 50 mm

Glasroc F GFFP Hjørneprofil

Mål og vægt GFFP

Dimension [mm] 25 x 25

Længde [mm] 2900

Materialetykkelse [mm] 0,55

Glasroc F GFFS Skrue

Mål og vægt GFFS 40 GFFS 50 GFFS 58

Bredde [mm] 1200 1200 1200

Længde [mm] 40 50 58

Ø [mm] 3,6 3,6 3,6

GFFS 70

1200

70

3,6
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