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City Group Bolt Caps - en nyhed, der fortjener stor respekt  
 og opmærksomhed i byggebranchen.

BRANDBESKYTTELSE

CITY GROUP | PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG LØSNINGER

Brandsikring af bolte og møtrikker i byggeriets stålkonstruktion har i mange år 
befundet sig i en gråzone.  
I nogle tilfælde foretages dette med en pensel, men da der som oftest skal påføres 
1000 – 1500µm, kræver det trods alt 5-6 påføringer. Dette er både tidskrævende og 
kostbart, samtidig er det nok tvivlsomt om den foreskrevne lagtykkelse opnås over hele 
bolt/møtrikkens areal, dertil kommer at resultatet af gode grunde ikke er synderligt 
opløftende. 

I nogle tilfælde ”glemmes” brandsik-
ringen, og byggeriet er dermed ikke 
ordentlig beskyttet. Allerede ved 550 
grader starter varmen med at  
deformere bolte og møtrikker, og  
derfor er beskyttelse bydende  
nødvendigt. Med City Group Bolt  
Caps opnås en sikker og beskyttelse af 
bolte og møtrikker, idet City Group Bolt 
Caps omslutter hele bolten eller 
 møtrikken i en sikker lagtykkelse, og 
dermed opnås 100 % beskyttelse. Med 
City Group Bolt Caps opnås en smuk, 
og rengøringsvenlig afslutning på  
bolte og møtrikker. Som en ekstra  
gevinst er det muligt at levere Bolt 
Caps i alle farver så det passer til stålet. 

7 fordele ved City Group Bolt Caps
• Hurtig og nem passiv brand- 

beskyttelse af bolte.
• Økonomisk besparelse.
• DBI godkendelse.
• Godkendt brandmodstand 30-120 

minutter.
• Ingen arbejdsmiljøproblemer.
• Montage uanset vejrlig.
• Godkendt til Hydrocarbon Fire og 

Pool Fire

City Group Bolt Caps er et patenteret produkt 
som er testet i henhold til BS 476 part 20, UL1709 
og ISO 22899. Dansk Brandteknisk Institut har 
tillige godkendt produktet i Danmark. 
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Inderside 1 - Brandsikring

City Group Bolt Caps - City Group kan nu introducere et nyt 
produkt, som beskytter bolte og møtrikker mod korrosion. 

KORROSIONSBESKYTTELSE
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City Group kan nu introducere et nyt produkt, nemlig en beskyttelseshætte som kan 
beskytte bolte og møtrikker mod korrosion.

Der er foretaget en 1000 timers salttågetest i henhold til ASTM B117, med et  
overbevisende resultat, som giver banebrydende lettelser i offshore, skibsfart, og mange 
andre industrier, hvor rustne bolte og møtrikker skaber problemer, både ved  
efterspænding og afmontering af bolte.

Hætterne er fremstillet af et slagfast materiale i ca. 5 mm tykkelse. Der er monteret en 
rustfri fjeder indvendig i bolten som fastgør hætten til bolt, eller møtrik.
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Se også vores afdækningspropper

City Group Bolt Caps til  
Boltstørrelser
• M8 MTO
• M12 MTO
• M16 Standard
• M20 Standard
• M24 Standard
• M27 MTO
• M30 Standard
• M36 MTO
• M42 MTO
• M45 MTO 

1000 timers salttågetest uden City Group Bolt Caps.

1000 timers salttågetest med City Group Bolt Caps.

Fås i kasser med 100 stk.
City Group Bolt Caps kan specialfremstil-
les i alle størrelser på bestilling. 



Et godt værktøj til brandmaleren.

CITY GROUP AFDÆKNINGSPROP
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Når brandhæmmende maling påføres på bygningsstål, er det oftest i meget store  
lagtykkelser, som gør det nødvendigt enten at fjerne malingen omkring bolthuller, eller 
at afdække.
 
Igennem tiden har der været brugt mange forskellige metoder, alle med den fælles-
nævner, at markeringer omkring bolte og møtrikker er upræcise, eller flossede i kanten.
 
Afdækning med City Group Afdækningspropper, før påføring af brandmaling, sikrer en 
præcis og ren kant, og optimerer montagen væsentligt.    

Løsningen er som altid simpel og lige til højrebenet, altså når først man ser den  
opfundet!

• Afdækningspropper fås i gængse 
størrelser: M12, M16, M20, M24, M30.

• Let at montere.
• Let af afmontere.
• Kan genbruges indtil 8-10 gange 

eller mere.
• Det afdækkede fremtræder præcist, 

og med ren kant.
• Sikrer at boltsamlinger forbliver 

spændt.
• Sparer dyre mandetimer til  

efterspænding.

Afdækningspropper fås i kasser af 500 stk. 
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Afdækningspropper fra City Group 
løser opgaven og der er flere  
fortrin som kan fremhæves:


