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Le blindage du volet mécanique Fireshield 
RF est composé de profils à double paroi en 
acier feuillard galvanisé et laminé à froid 
(procédé Sendzimir). Nos profils RF sont 
remplis d’un isolant haute densité (laine de 
roche). 
Ils sont pourvus des deux côtés de profilés 
d'arrêt spécialement conçus pour empêcher 
le glissement latéral des lamelles. 
Pour empêcher les flammes d’arriver 
jusqu’à l’arbre d’entraînement, la partie 
supérieure du blindage du volet Fireshield 
RF est pourvue d’une structure en équerre. 
Le blindage du volet Fireshield RF est 
pourvu à sa base d’une bande de produit 
thermogonflant anti-usure. 

 

Het Fireshield RF rolluikpantser is 
samengesteld uit dubbelwandige profielen in 
koudgewalst sendzimir verzinkt bandstaal. 
Onze RF profielen zijn gevuld met hoge 
densiteit isolatie.(rotswol) Aan weerszijden 
zijn ze voorzien van speciaal ontworpen 
eindstukken die het onderling verschuiven 
van de lamellen voorkomen. Om 
vlamdoorslag over de aandrijfas uit te 
sluiten wordt de bovenzijde van het 
Fireshield RF rolluikpantser voorzien van 
een haakconstructie. Onderaan is het 
Fireshield RF rolluikpantser voorzien van 
een antislijtage onderstrip met zwelproduct. 

 

Zijgeleiders (lopers)  
De dubbelwandige U-vormige geleiders in 
verzinkt staal (uitgevoerd zonder hinderlijke 
versterkingsribben of haken) zijn 
samengesteld uit 2 delen: Deel 1: Een plaat 
100x3 waarop een zwelband gevat in 
kunststof behuizing is aangebracht. Op het 
andere uiteinde wordt een koker 60x15x2 
gelast waarover deel 2 schuift. Deel 2: 
Bestaat uit 2 L profielen in verzinkt staal, 
samengevoegd door een koker 60x15x2. 
Beide delen worden afgewerkt met een 
kunststof afwerking en beschermingsprofiel 
(stootrubber). De opening van de geleider is 
regelbaar zodat de diktetolerantie van de 
panster kan opgevangen worden, en de 
zwelband bij brand kan uitzetten om de 
periferische afdichting te garanderen  
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