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För brandsäkert 
byggande
Vi tror att var och en har rätt att leva och bo i en trygg miljö. 

Vi är specialiserade på färdiga brandgenomföringar och 

brandtätningar av högsta klass, och vi löser snabbt alla 

objektspecifika utmaningar vid behov. 

Genom att dra nytta av vår sakkunskap och vårt breda 

produktutbud kan du i lugn och ro fokusera på effektivt   

och smidigt byggande. Tillsammans ser vi till att du får   

det bästa slutresultatet.
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Vi har utvecklat och tillverkat olika 
genomförings- och brandtätningsprodukter 
sedan 1989. Vår egen produktutveckling och 
långa erfarenhet av kraven på brandsäkert 
byggande har gett oss en utmärkt grund 
att fungera som expert och snabbrörlig 
förtroendepartner i byggindustrin. 

Vi förhåller oss passionerat till våra 
produkter och ger dig heltäckande 

service. Vi tar dina utmaningar på allvar 
och erbjuder dig vår sakkunskap för 
att hitta den bästa brandtätnings- eller 
genomföringslösningen för alla situationer. 
Vi kan byggbranschen och vi är tillräckligt 
stora för att ansvara för stora projekt, 
samtidigt som vi även kan reagera snabbt. 
Vi gör arbetet så bra att du vill vara vår 
partner även i dina framtida projekt.

Expert på 
brandgenomföringar 
och -tätningar
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Vi tillverkar och levererar kundspecifika, 
testade och färdiga brandtätningsprodukter för 
brandsäkert byggande, såväl för användning i 
prefabricerade byggnadsdelar som installation 
på arbetsplatsen. 

Även om våra produkter är högt 
standardiserade, kan vi vid behov skräddarsy en 
lösning som passar för just dina behov.

Vår leveranskedja är okomplicerad och 
effektiv. Vi beräknar vid behov volymerna efter 
dina ritningar, vi tillverkar produkterna i vår 
egen fabrik i Finland och levererar dem till dig 
precis när du behöver dem – och snabbt om det 
behövs.

Forskning och testning är en del av vår 
ständiga produktutveckling, som gör att vi kan 
erbjuda dig kostnadsbesparingar samt röktäta 
och brandsäkra CE-märkta genomförings- och 
brandtätningsprodukter som bäst passar dina 
behov.

Din trygga 
partner

• Testade och CE-märkta produkter
• Säkra leveranser och snabb reaktion
• Mångsidigt användbara produkter
• Lösningarna också för Svanenmärkta hus
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Brandavskiljning 
– funktionsprincip

Brandavdelning som 
skyddas mot brand under 
den tid som gäller enligt 
brandavskiljningens EI-klass

Brandavdelning, 
med brandsituation
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Spara besvär
Sewatek-genomföringar är lätta att installera 
antingen före gjutning eller i en öppning med 
lämplig storlek, beroende på förhållandena och 
konstruktionen. En del besvär sparar du även genom 
att du får alla brandtätningslösningar för objektet 
från en och samma leverantör.

Spara tid
När du använder färdiga genomföringar installerar du 
först genomföringsstycket och därefter tekniken som 
ska föras igenom. Det gör att du kan schemalägga 
VVSE-installationen flexibelt och det behövs inga 
separata brandtätningsarbeten.

Spara pengar
Färdiga genomföringar är ofta billigare 
än ursparningar. Du behöver inte räkna in 
kostnader för efterfyllningsarbete, material och 
brandtätningstillbehör. I vårt produktutbud hittar du 
produkter för varje behov. Om en produkt saknas 

utvecklar vi den tillsammans.

Konstruktionsfördelar
Sewatek-färdiggenomföringar är utrymmeseffektiva 
och möjliggör även genomarmering. Produkterna är 
bevisligen ljud- och lufttäta. Redan dessa egen-
skaper är nog att göra Sewatek-färdiggenomföringar 

ett överlägset alternativ i många tillfällen.

Besparingar och effektivitet 
med färdiga genomföringar
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En byggarbetsplats består av oräkneliga 
små faktorer som ska fungera sömlöst 
och smidigt tillsammans, så att 
även kostnaderna håller sig inom de 
givna ramarna. I vårt sortiment finns 
avancerade, effektiva och kostnadslåga 
brandtätningslösningar, som även är lätta 
att installera.

Med vårt breda utbud och vår 
kompetens kan vi uppfylla alla dina behov 
av brandavskiljande genomföringar.

Vi tillverkar själva alla Sewatek-
genomföringar i Finland och beställningarna 
tillverkas med skräddarsydda mått 
efter varje kunds behov. Vi levererar 
beställningarna snabbt och säkert enligt 
angiven tidtabell.

Vi ställer hela vår sakkunskap till ditt 
förfogande. Ju tidigare vi är med i ditt 
projekt, desto mer kostnadseffektivt 
kan vi leverera genomföringarna till 
byggarbetsplatsen och produktionen.

Brett produktutbud och 
skräddarsydda lösningar 
för nybyggnation

NYBYGGANDE
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Bostadsbyggande
Som vår partner inom brandsäkra 
genomföringslösningar vet du att du får 
en godkänd och trygg lösning. Vi försöker 
ifrågasätta vedertagen praxis när det behövs 
för att kunna vara det mest flexibla och 
kostnadseffektiva alternativet för dig. Vi vill 
se till att du lyckas. Vi delar med oss av vår 
sakkunskap om produkternas egenskaper och 

ger råd vid installationen av dem. 

Prefab- och 
modulbyggande
Vår lättinstallerade genomföringslösning 
ökar förädlingsgraden i fabrikstillverkade 
prefabdelar. Vi hjälper dig med produkt-
utveckling och standardisering av dina 
produkter. På det sättet kan produktions-
effektiviteten öka på element- och 

modulfabrikerna.
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Vid renoveringar och stambyten krävs det 
snabbhet och flexibilitet. Våra brandsäkra 
genomföringar är en högklassig, säker och 
kostnadseffektiv lösning för reparations- 
och renoveringsprojekt. Våra genomföringar 
minskar arbetsbehovet avsevärt och gör de 
olika arbetsmomenten mindre beroende av 
varandra.

I vårt breda produktutbud finns lösningar 
för olika slags byggplatser och projekt med 
varierande behov som vi snabbt kan reagera 
på. Trots att många av våra leveranser 
tillverkas på beställning efter mått vi får 
från kunden, levererar vi beställningarna till 

arbetsplatsen säkert och snabbt.
Vid renoveringsarbeten kan Sewatek 

renoveringsgenomföringar installeras 
i den befintliga konstruktionen. Våra 
produkter är lätta att integrera även i 
VVSE-moduler och schaktelement. Våra 
genomföringsprodukter fungerar efter 
installation även som brandtätningar under 
arbetstiden.

Vi hjälper dig att lyckas. Vi ger råd 
om installation av våra produkter och 
erbjuder vårt fulla stöd så vi kan påskynda 
genomloppstiden och få ditt projekt i mål på 
ett effektivare sätt.

Kostnadseffektivitet 
och nytänkande vid 
reparationsbyggande

RENOVERING
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H-serien
För bjälklag vid gjutning

• för olika typ av rör och kablar
• brandklasser EI 60 - EI 120
• färdigt paket för värmeledningsrörpar
• också produkter för enstaka rör
• monteringsstöd för håldäcksplattor, 

platsgjutet bjälklag och plattbärlag
• lösningar för borrade hål och ursparningar

S-serien
För prefab-väggar och 
väggar som gjuts på plats

• för olika typ av rör och kablar 
• brandklasser EI 60 - EI 120
• modulärt system
• monteras i väggar vid gjutning
• kan monteras redan till exempel på prefab-fabriken
• inga ursparningar, efterfyllningar eller separata 

brandtätningsarbeten

PRODUKTER
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D2-serien
För renovering och träbyggande

• för olika typ av rör och kablar
• brandklasser EI 60 - EI 120
• behändig lösning speciellt för plaströr och kablar
• snabb och enkel att montera, möjliggör flexibel 

arbetsordning
• fungerar också som reservation och  

brandgenomföring under byggnadstid

Genomföringsrör
För metall- och AluPex-rör 
i betongkonstruktioner

• brandklasser EI 60 - EI 120
• levereras enligt mått, men kan avkortas   

på plats
• en avskuren version för befintliga rör
• en kostnadseffektiv lösning speciellt för  

metall- och AluPex-rör i renovering
• monteras i ett tajt håll eller innan gjutning
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Multigenomföringar
Installeras in i betong- eller 
träkonstruktion

• för plastavloppsrör och kabelbuntar
• brandklass EI 45 - EI 120
• både för väggar och bjälklag
• snabb och enkel att montera, möjliggör flexibel 

arbetsordning
• produktstorlekar för Ø 50, 75 och 100 mm 

avloppsrör / elrör

Brandmanschetter
En strypare för plaströr

• för plaströr i bjälklag eller i betong- och 
skivvägg

• brandklasser EI 60 - EI 180
• kan monteras utanför eller in i konstruktion
• monteras efter rörarbete

PRODUKTER
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SWT-105 Brandakryl
En svällande akrylmassa för betong- 

gipsskiv- och massivträkonstruktioner

• För metal-, alupex och plaströr samt 
ventilationskanaler och kablar

• Brandklas EI 45 - EI 120
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Specialgenomföringar
Till exempel för skyddsrum   
eller under jorden

• högklassiga Roxtec-genomföringar
• i tillägg till brandmotstånd också vatten-   

och tryckbeständiga genomföringar
• olika typ av ramar och ett stort urval av 

tätningsmoduler
• möjliggör reservationer och tilläggningar samt 

byte av rör och kablar

Andra 
brandtätningsprodukter
Lösningar för kontinuerligt eller tillfälligt 
bruk i större öppningar

• t.ex. brandmassor, brandskyddssten och -skivor
• händiga lösningar när man inte kan använda 

färdig-genomföringar

PRODUKTER
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Monteringsprodukter
Tilläggsutrustningar och hjälpmedel 
för montering

• monteringsdekal
• aluminiumspikar
• monteringsmagneter och andra 

monteringsprodukter
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Behöver ni en mer individuell lösning? 

Vi kartlägger era behov tillsammans 

och skapar en lösning som passar just er.

Mer information om oss och vårt 
omafattande sortiment hittar du 
på vår webbplats www.sewatek.se

Sewatek Oy
Sepäntie 4, FI-07230 Askola

t. +358 19 687 7080
Sewatek Sverige
t. +46 8 334 373


