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ArmaProtect® Wrap
VARMEEKSPANDERENDE BRANNPAKNING FOR PASSIV BRANNSIKRING

Sjekk at åpningen og røret som skal branntettes, er testet og godkjent for bruk med 
ArmaProtect Wrap brannpakning og at tilstanden er innenfor montasjespesifikasjonen. 
Sørg for god nok utsparing rundt røret slik at man får nok installasjonsdybde.  Alle rør 
og åpninger må være rene og fri for støv eller løse partiler. Temperaturen i hullet må 
være +5 °C eller høyere ved montasje.

ArmaFixArmaProtect

Monter ArmaProtect Wrap brannpakning med nettstruktursiden opp 
og utover fra rør/isolering. 

Dra av beskyttelsepapiret fra brannpakningens overflate under 
montasje. 

ArmaProtect Wrap brannpakning må monteres rundt røret eller 
isoleringen i riktig antall nødvendige lag.Legg den løst rundt, med 
ca. 5mm klaring til underlaget slik at den kan skyves inn i hullet.

Hvis det kreves at  
ArmaProtect Wrap 
brannpakning må 
installeres på begge 
sider av veggen eller 
dekket, så må nevnte 
montasjeveiledning 
gjentas på den andre 
siden av veggen eller 
dekket.

For installasjoner hvor det kreves bruk av ArmaProtect Board brannplate, 
vennligst se informasjonen som er trykket på ArmaProtect Wrap esken. 
For mer detaljert informasjon, se vår informasjon på ArmaProtect Wrap 
systemprodukter og deres bruksområder. Se vår ArmaProtect Wrap System 
bruksanvisning eller kontakt Armacell.



Alle data og tekniske informasjoner er basert på resultater oppnådd under de spesifikke forholdene som er definert iht. teststandardene som det er 
referert til. Det er brukers ansvar å sørge for profesjonell og riktig installasjon, og at forskrifter og prosjektspesifikasjoner overholdes. Armacell tar alle 
forholdsregler for å sikre nøyaktigheten av dataene som er gitt i dette dokumentet, og at alle uttalelser, tekniske opplysninger og anbefalinger som gis er 
riktige på utgivelsestidspunktet. Ved å bestille / motta dette produktet godtar bruker/kunde Armacells generelle salgsbetingelser i Norge. Be om en kopi 
hvis du ikke har mottatt disse.. 
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Som oppfinner av fleksibel cellegummi for isolering av teknisk utstyr og en ledende leverandør av cellegummimaterialer, 
utvikler Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som gir bærekraftig verdi for kundene. 
Armacells produkter bidrar betydelig til en global energieffektivitet og utgjør en forskjell hver dag verden over. Med 3.100
ansatte og 24 produksjonsanlegg i 16 land, driver selskapet to hovedvirksomheter, Advanced Insulation og Engineered 
Foams. Armacell fokuserer på isoleringsmaterialer for teknisk utstyr, høy-ytelsecellegummi for høyteknologiske og lette 
applikasjoner, samt neste generasjon aerogel isolasjonsmatteteknologi. 

For mer informasjon, se vår nettside:
www.armacell.no

OM ARMACELL

ArmaFixArmaProtect

Dytt brannpakningen inn i utsparingen mellom vegg/dekke og røret.

Når ringspalten er fylt helt rundt med ArmaProtect Seal 
branntettemasse, må overflaten glattes ut. 

Fyll hele ringspalten med ArmaProtect Seal branntettemasse.

Den selvklebende tapen gjør det enkelt å feste ArmaProtect Wrap 
brannpakningen. 


