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ArmaProtect® Collar
MONTASJEVEILEDNING BRANNMANSJETT

Kontroller at ArmaProtect Collar brannmansjett er testet for den aktuelle 
branntettingen av rørgjennomføringen og at montasjeforholdene er innenfor 
spesifikasjonene. Ringspalten må være stor nok rundt røret slik at det 
blir  tilstrekkelig installasjonsdybde for ArmaProtect Seal brannfugemasse. 
Alle rør og hull må være rene, frie for støv og løse partikler. Temperaturen i 
rørgjennomføringen må være minst +5 °C ved montasje. 

Betong-/ massiv vegg
3 x Fischer FSA Ø 8 x 60mm langt 
ankerfeste, med M6 sekskant bolter 
el. liknende.

ArmaProtect Collar brannmansjett montert på begge 
sider av lettvegg eller betongvegg ≥ 100 mm.
ArmaProtect Collar brannmansjett, montert på 
undersiden av betonggulv ≥ 150 mm.

Fyll ringspalten grundig med ArmaProtect Seal brannfugemasse. 
Pass på at den er jevnt fordelt. Bruk gjerne maskeringtape for pene 
kanter.

Sørg for tilstrekkelig ringspalte rundt røret og hullet (maks. 10 mm), før 
ArmaProtect Collar brannmansjett installeres. 

Når fugemassen er trykket /presset sammen, glatt den ut etter 
påføring med en våt klut eller en fugeglatter. Unngå luftlommer.

Lettvegg el. betongvegg
Fischer gipsplateanker HM 6 x 65 S el. 
liknende



ArmaProtect® Collar

Bruk de anbefalte ankerfestene / gipsplateankerene for å montere 
brannmansjetten på veggen (underlaget). 

Stram til ankeret for å utvide ekspansjonshylsen helt mot 
undelaget og sørg for at ArmaProtect Collar brannmansjetten er 
festet sikkert til underlaget. Fyll alle eksisterende mellomrom 
i ringspalteåpningen nøyaktig og jevnt med ArmaProtect Seal 
brannfugemasse.

Bor hullene for feste. Plasser ArmaProtect Collar (brannmansjett) rundt røret og merk av 
for festpunktene.

All data og teknisk informasjon er basert på resultater som er oppnådd under de spesifikke forholdene som er definert iht. til teststandardene som det refereres til. Til tross for at alle 
forholdsregler er tatt for å sikre at nevnte data og tekniske informasjoner er oppdatert, gir Armacell ingen garanti, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten av innholdet 
eller fullstendigheten av nevnte data og teknisk informasjon. Armacell er heller ikke ansvarlig overfor personer som har brukt disse data eller teknisk informasjon. Armacell forbeholder seg 
retten til når som helst å tilbakekalle, endre eller oppheve dette dokumentet. Det er brukers ansvar å verifisere om produktet er egnet for det tiltenkte bruksområde.  Ansvaret for profesjonell 
og korrekt installasjon og overholdelse av relevante byggeforskrifter ligger hos brukeren. Dette dokumentet inngår ikke i et lovlig tilbud eller en kontrakt. 
 
Hos Armacell betyr din tillit til oss alt. Derfor vil vi fortelle deg om dine rettigheter og gjøre det lettere for deg å forstå hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor vi samler den inn. Hvis du vil 
vite mer om behandlingen av dine data, kan du gå til retningslinjene våre for personvern. - se vår Data Protection Policy.
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Armacell er oppfinnerne av fleksibelt cellegummi til isolering av teknisk utstyr og en ledende leverandør av 
cellegummimaterialer. Firmaet utvikler innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som 
skaper bærekraftig verdi for brukerne. Armacells produkter bidrar betydelig til global energieffektivitet og utgjør 
en forskjell rundt om i verden hver dag. Med mer enn 3.000 ansatte og 23 produksjonsanlegg i 15 land, driver 
selskapet to hovedbedrifter, Advanced Insulation and Engineered Foams. Armacell fokuserer på isolasjonsmaterialer 
for teknisk utstyr, høyytelsescellegummi for høyteknologiske og lette applikasjoner og neste generasjons 
aerogelisoleringsteknologi. 

Se våre nettsider for mer produktinformasjon: 
www.armacell.no

OM ARMACELL

Mer utfyllende informasjon finnes også i vår  
ArmaProtect Branntettingsmanual for rørgjeommføringer


