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DEVENTER BRANDVERTRAGENDE DEURDICHTINGSPROFIELEN
DEVENTER Profielen heeft een vijfde dimensie weten toe te voegen aan de functionaliteit aan haar
dichtingsprofielen, namelijk brandvertraging! Dit naast de al bekende kenmerken, dichting tegen wind, water
en geluid plus acrylaatverf-bestendigheid.
De toepassing van nieuw ontwikkelt zelfdovend TPE (thermoplastisch elastomeer) maakt de DEVENTER
profielen ideaal voor rook- en brandwerende constructies.
 De brandvertragende DEVENTER dichtingen hebben een brandsnelheid van 0mm/min en
dragen dus niet bij tot brandvoortplanting. Voldoet aan UL-94 V0, dus geen druppelvorming
vrijkomen van giftige gassen.
 DEVENTER dichtingsprofielen voorzien van de code S, SV en DS voldoen tevens aan de
eisen van rookdichtheid volgens EN 1634-3.
 DEVENTER brandvertragende profielen zijn getest volgens de proefmethode EN ISO11925-2
door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim en zijn volgens de norm EN13501-1:2007
geclassificeerd. Alle DEVENTER brandvertragende profielen, inclusief de siliconen profielen
(code DS), voldoen ruimschoots aan de bandbreedte van de Klasse E.
DEVENTER profielen S 712 [BS] en S 715 [BS]
De standaard DEVENTER profielen SV 712, sponning 12 mm. en het DEVENTER profiel SV 715, sponning
15 mm, kunnen ook in brandvertragende kwaliteit geleverd worden. Wordt zowel in het draaiend deel als in
de zijkant van de kozijnsponning toegepast.
S 712 [BS]

S 715 [BS]
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DEVENTER profiel S 5767 [BS] (voor een toepassing van 23-25 mm).
 In een acrylaatverf-bestendige en brandvertragende uitvoering. Voor het functionele deel van de
dichting heeft DEVENTER Profielen gebruik gemaakt van de specifieke vormgeving van het reeds
eerder geïntroduceerde DEVENTER deurdichtingsprofiel S 6577.
 De integratie van de kopconstructie van DEVENTER profiel S 6577 in het DEVENTER profiel S 5767
[BS],
welke een sponningaanslag van 23-25 mm afdekt, leidt tot een optimaal functionerend
deurdichtingsprofiel.
 Nu ook in zelfklevende uitvoering verkrijgbaar; DEVENTER profiel S 5867 K [BS].

S 5767 [BS]

S 5867 K [BS]

DEVENTER profielen S 6577 [BS] en S 6699 [BS]
Dit zijn de standaard functionele deurdichtingsprofielen met DEVENTER profiel
S 6577 voor een 12 mm sponning en DEVENTER profiel S 6699 voor een 15 mm – 17mm sponning.
 Optimaal voor stompe deurconstructies, verdekt beslag.
 Ook bij strak afhangen van de deur wordt deze dichting niet aan de scharnierzijde gekneld.
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DEVENTER silicone profielen
Alle DEVENTER siliconen profielen zijn standaard brandvertragend.
DS 6922 voor sponning 12 mm, DEVENTER profiel DS 6955 voor sponning 15 mm,
DEVENTER profiel DS 6988 voor sponning 18 mm.
DS 6922

DS 6955

DS 6988
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Het DEVENTER tolerantie profiel DS 12-18 voor onder meer deurkozijnen en het DEVENTER profiel
DS 9608 met een doorsnede van 6mm en DS 9609 met een doorsnede van 8mm
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