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Med våra nya integrerade brandskyddssystem kan du täta servicegenomföringar 
för rör och kablar på ett säkert sätt. ArmaProtect-systemen säkerställer effektivt 
och tillförlitligt brandskydd för nästan alla strukturella element i byggnader och 
förlänger därmed tiden för säker evakuering i händelse av brand. Läs mer om 
ArmaProtect-komponenternas tekniska funktioner och professionell installation 
av våra system. ArmaProtect. Installation av brandskydd.
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Vid en eldsvåda har serviceutrustningen ett 
betydande inflytande på säkerheten i 
byggnader. Rörledningar, kanaler och 
elkablar penetrerar separerande 
byggnadselement och bildar på så sätt en 
väg där flammor och rök kan spridas. 
Passiva brandskyddssystem är inbyggda 
komponenter som sektionerar en byggnad 
genom användning av 
brandskyddsbarriärer (brandklassade 
väggar, golv och innertak).

ArmaProtect-systemen gör ert 
brandskyddsprojekt enklare. Vi förser er 
med ett mångsidigt sortiment för nästan 
alla typer av rörledningar och strukturella 
element. Korrekt installerade garanterar 
våra integrerade system att genomföringar 
i väggar och golv säkert klarar av 
byggnadskontroller och på så vis bidrar till 
en smidig byggprocess.

I detta dokument beskrivs passiva brand-
skyddstillämpningar för produkter i 
ArmaProtect-portföljen. Den är indelad i 
tre avsnitt:

Avsnitt A: Plaströrsgenomföringar
Avsnitt B: Metallrörsgenomföringar
Avsnitt C: Kompositrörsgenomföringar

I produkternas europeiska tekniska be-
dömning hittar du information om tillämp-
ningar som inte omfattas av denna hand-
bok och bedömningen utgör även allmän 
källa för information som tillhandahålls i 
detta dokument.
Observera att informationen i relevanta 
europeiska tekniska bedömningar har 
företräde.

Våra ArmaProtect-system omfattar sju 
passiva brandskyddsprodukter som 
tillhandahåller lösningar för rör och även 
för en mängd olika genomföringar i 
elektriska öppningar. Vår toppmoderna 
produktportfölj har genomgått 
europeiska tekniska bedömningar. Våra 
produkter är enkla att använda och 
sparar tid och pengar.

Detta dokument fokuserar specifikt på 
passiva brandskyddstillämpningar för 
rörgenomföringar. Informationen i 
dokumentet har till stor del ställts 
samman från relevanta europeiska 
tekniska bedömningar och har 
sammanfattas av praktiska skäl. 

Om du har frågor gällande lösningar för 
elektriska öppningar, se relevant 
litteratur eller kontakta din lokala 
Armacell-kontakt. Följande ArmaProtect-
produkter behandlas i denna handbok:
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ARMAFLEX® PROTECT ARMAPROTECT WRAP

//  Flexibel 
brandskyddstätning och 
isolering baserad på 
flexibelt Cellgummi med 
svällande komponenter

// ETA-11/0454

// Mycket svällande hölje

// ETA 20/1076

//  Mineralfiberskiva, 
värmebortförande beläggning på 
båda sidor, för tillämpningar med 
stora öppningar

// ETA 20/1078

ARMAPROTECT BOARD

ARMAPROTECT COLLAR

// Svällande hylsa

// ETA 20/1077

//  Höghållfast brandsäkert 
bruk

// ETA 20/1080

ARMAPROTECT 1000-HSARMAPROTECT SEAL

// Mycket svällande 
grafittätning

// ETA 20/1075

ARMAPROTECT SEAL X

//  Brandbeständig 
akryltätning

// ETA 20/1079
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Värmeiso-
lering

ArmaFlex 
Protect (a)

ArmaProtect 
Wrap

ArmaProtect 
Board (d)

ArmaProtect 
Seal

ArmaProtect 
Seal X ArmaProtect Collar ArmaProtect 

1000-HS

Metallrör

Stål Nej
Vägg  
Golv 

Stål Ja
Vägg  (b)+(c) (b)(e) eller(c)
Golv   (e)

Koppar Nej
Vägg  
Golv 

Koppar Ja
Vägg  (b)+(c) (b)(e) eller(c)
Golv   (e)

Plaströr

PE Nej
Golv (b)  (b)
Vägg (b)  (b) eller(b)+(c)

PP Nej
Golv (b)  (b)
Vägg (b)  (b) eller(b)+(c)

PVC

Ja Vägg (b)+(c)

Nej
Golv (b) eller(c) (b)
Vägg (b) eller(c) (b) eller(b)+(c)

ABS Nej Vägg 

Kombine-
rade rör

Alpex
F50 Profi Nej Vägg/golv 
L Nej Vägg/golv 

Uponor MLC
Nej Golv (c)
Nej Vägg (c)

Elöppningar
Golv eller(c) (e)
Vägg (b)  (c)

Anmärkningar:
(a)  ArmaFlex Protect fungerar både som värmeisolering 

och passiv brandskyddslösning
(b) med ArmaProtect Seal
(c) med ArmaProtect Board
(d)  vid alla tillämpningar med ArmaProtect Board ska 

ArmaProtect Seal användas för att täta alla ytor
(e) Endast med obrännbar isolering



 Fristående lösning
 system
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Värmeiso-
lering

ArmaFlex 
Protect (a)

ArmaProtect 
Wrap

ArmaProtect 
Board (d)

ArmaProtect 
Seal

ArmaProtect 
Seal X ArmaProtect Collar ArmaProtect 

1000-HS

Metallrör

Stål Nej
Vägg  
Golv 

Stål Ja
Vägg  (b)+(c) (b)(e) eller(c)
Golv   (e)

Koppar Nej
Vägg  
Golv 

Koppar Ja
Vägg  (b)+(c) (b)(e) eller(c)
Golv   (e)

Plaströr

PE Nej
Golv (b)  (b)
Vägg (b)  (b) eller(b)+(c)

PP Nej
Golv (b)  (b)
Vägg (b)  (b) eller(b)+(c)

PVC

Ja Vägg (b)+(c)

Nej
Golv (b) eller(c) (b)
Vägg (b) eller(c) (b) eller(b)+(c)

ABS Nej Vägg 

Kombine-
rade rör

Alpex
F50 Profi Nej Vägg/golv 
L Nej Vägg/golv 

Uponor MLC
Nej Golv (c)
Nej Vägg (c)

Elöppningar
Golv eller(c) (e)
Vägg (b)  (c)
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Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd upp till EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori

Typ Y2 – för användning i 
temperaturer under 0 °C men utan 
exponering för regn eller 
UV-strålning

EOTA TR 024

Drifttemperatur -50°C till 85°C SS EN 14706, SS EN 14707

Värmeledningsförmåga λ vid 0 °C ≤ 0,056 W/(m⋅K) SS-EN 12667, SS-EN ISO 8497

Ånggenomgångsmotstånd µ ≥ 7000 SS EN 12086, SS EN 13469

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAFLEX PROTECT

ArmaFlex Protect är en unik mångsidig, 
flexibel brandskyddstätning baserad på 
ArmaFlex-teknik som även ger tillförlitlig 
kondenskontroll och värmeisolering. Vid brand 
ger ArmaFlex Protect ett brandmotstånd på 
upp till EI 120 för metall- och 

kompositrörgenomföringar. ArmaFlex Protect finns i 
längder på 500 mm eller 1000 mm och kan användas med 
alla typer av intilliggande värmeisolering upp till Ø 326 
mm (golvtillämpningar) och Ø 168 mm (väggtillämpningar) 
för metallrör. ArmaFlex Protect kan användas med alla 
typer av intilliggande värmeisolering för 
kompositrörgenomföringar.

ArmaFlex Protect

Område
Rör, längd 1,0 m, kod

Rör max. ytterdiam. mm Isoleringstjocklek mm m/kartong

PRO-AX-16X006 6 16 34

PRO-AX-16X008 8 16 30

PRO-AX-19X010 10 19 18

PRO-AX-19X012 12 19 17

PRO-AX-19X015 15 19 16

PRO-AX-20X016 16 20 14

PRO-AX-20X018 18 20 13

PRO-AX-20X020 20 20 12

PRO-AX-20X022 22 20 12

PRO-AX-20X025 25 20 11

PRO-AX-25X028 28 25 9

PRO-AX-25X032 32 25 8

PRO-AX-25X035 35 25 8

PRO-AX-25X040 40 25 6

PRO-AX-25X042 42 25 6

PRO-AX-25X048 48 25 5

PRO-AX-25X050 50 25 5

PRO-AX-25X054 54 25 5

PRO-AX-25X060 60 25 4

PRO-AX-25X063 64 25 4

PRO-AX-25X076 76 25 4

PRO-AX-25X089 89 25 4

Ark ändlösa, kod Längd rulle, m Bredd m Isoleringstjocklek mm m²/kartong Rullar/kar-
tong

PRO-AX-13MM/E 6 0,5 13 2 x 3 2
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Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd upp till EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori
Typ X – avsedd för användning i 
förhållanden som utsätts för olika 
väder

EOTA TR 024

Densitet ca 1,2 g/cm³ ISO 2811-1

Volymexpansion cirka 25 gånger vid 450°C EOTA TR 024

Expansionstryck upp till max. 1,30 N/mm² EOTA TR 024

Förvaring och hållbarhet Ej tillämpligt. Mer information finns 
i säkerhetsdatabladet

EG 1907/2006 (REACH) 
EG 1272/2008 (CLP)

  

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAPROTECT WRAP

ArmaProtect Wrap är ett halogenfritt, 
giftfritt, reaktivt svällande hölje som är 
utformat och testat för att bibehålla 
brandbeständigheten hos genomföringar 
för serviceledningar med hjälp av 
termoplastiska kompositer baserade på 
svällande grafitteknik. ArmaProtect Wrap 
har utvecklats för att ge hög 

volymexpansion och trycktätning under 
brand och erbjuder brandmotstånd på upp 
till EI 120 i enlighet med EN 13501-2. Finns 
som praktisk rulle med måtten 2 mm 
(tjocklek) x 40 mm (bredd) x 25 m (längd) 
som garanterar enkel applicering även 
under mycket snäva arbetsförhållanden 
samt som färdigskurna remsor som är 
klara att användas.

ArmaProtect Wrap

Kod Höjd mm Yttre Ø rör eller isolering mm St./kartong

PRO-WS-032 N/A 32/34 20

PRO-WS-040 N/A 40/42 20

PRO-WS-055 N/A 55/57 20

PRO-WS-063 N/A 63/65 20

PRO-WS-075 N/A 75/77 20

PRO-WS-082 N/A 80/82 20

PRO-WS-090 N/A 90/92 20

PRO-WS-110 N/A 110/112 20

PRO-WS-125 N/A 125 20

PRO-WS-140 N/A 140 20

PRO-WS-160 N/A 160 20

Område, kod Bredd mm Längd m Tjocklek mm Rullar/kartong

PRO-WR-240 40 25 2 1

ArmaProtect Wrap Strips erbjuder passiva brandskyddslösningar, speciellt för oisolerade plaströr.  
Halogenfritt, giftfritt, svällande grafithölje; förskuret och förpackat i remsor färdiga att användas

Halogenfritt, giftfritt, svällande grafithölje, i rulle
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ArmaProtect Board är en mineralfiberskiva 
med värmebortförande beläggning som är 
utformad och testad för att bibehålla 
brandbeständigheten hos vägg- / 
golvkonstruktioner som har försetts med 
öppningar för genomföringar av en eller 
flera typer av serviceledningar. 
ArmaProtect Board kan användas för att 
skapa en genomföringstätning med 

rörledningar och kablar, kabelrännor och 
stegar. Rören måste installeras var för sig, 
kablarna kräver ingen minimiseparation. 
ArmaProtect Board kan användas med andra 
produkter ur ArmaProtect-portföljen för att 
tillhandahålla lösningar för stora öppningar. 
ArmaProtect Board har en storlek på 50 mm 
(tjocklek) x 600 mm (bredd) x 1200 mm 
(längd).

ArmaProtect Board

Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd  upp till EI 120  EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori

Typ Z1  – avsedd för användning i 
interna förhållanden med en 
luftfuktighet på ≥ 85 %, exklusive 
temperaturer under 0 °C, utan 
exponering för regn eller UV-strålar.

EOTA TR 024

Värmeledningsförmåga 0,034 W/(m⋅K) vid 10°C EN ISO 13787

Densitet 140 kg/m³ (mineralull)

Beläggningstjocklek (torr) 0,7 ± 0,1 mm nominellt

Täckning ArmaProtect 
Seal 2,15 kg påstrykning EOTA TR 024

Maximal öppningsstorlek*
(bredd x höjd)

730 mm x 1200 mm
600 mm x 600 mm

SS EN 14706, SS EN 14707

Akustiska prestanda Rw (C;Ctr) = 24 (-2;-3) EN ISO 10140

Förvaring och hållbarhet

Förvaring i torra förhållanden, ej på 
golvet, mellan +5 °C and +25 °C. Mer 
information finns i säkerhetsdata-
bladet

EG 1907/2006 (REACH)
EG 1272/2008 (CLP)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAPROTECT BOARD

* Det totala antalet tvärsnitt (inklusive isolering) bör inte överstiga 60 % av penetreringsytan.

Område, kod Artikelbeskrivning St./kartong

PRO-BO-50
Mineralfiberskiva belagd med en 
värmebortförande yta,
Ytfärg: vit

1
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Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd upp till EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori

Typ Z1 – avsedd för användning i 
interna förhållanden med en 
luftfuktighet på ≥ 85 %, exklusive 
temperaturer under 0 °C, utan 
exponering för regn eller UV-strålar

EOTA TR 024

Färg vit

Sättningstal 5 mm efter 1 timma i 30 mm fogar

Torkningstid
3 mm ± 1 mm per dygn vid 50 % 
relativ luftfuktighet och 23 °C 
omgivningstemperatur

Hårdhet efter torkning 
(stötta A)

Initial: 33
Efter 5 s: 7

ISO 7619-1

Densitet hos ej torkat 
material 1610 kg/m³ ± 50 kg/m³ ISO 2811-1

Appliceringstemperatur +5°C till +40°C

Brukstorrt 30 min. vid 50 % relativ luftfuktighet 
och 23 °C omgivningstemperatur

Akustiska prestanda Rw (C;Ctr) = 38 (-2;-7) EN ISO 10140

Förvaring och hållbarhet

18 månader i ej öppnat skick, förva-
ring i torra förhållanden, ej på gol-
vet, mellan +5 °C and +25 °C. Mer 
information finns i säkerhetsdata-
bladet

EG 1907/2006 (REACH)
EG 1272/2008 (CLP)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAPROTECT SEAL

ArmaProtect Seal är en brandbeständig 
akrylbaserad tätning med akustiska 
isoleringsegenskaper. Den kan antingen 
sprutas på eller glättas ut beroende på 
användningsområde. Appliceringen av 

ArmaProtect Seal är ett kritiskt avslutande 
steg vid installation av andra produkter i 
ArmaProtect-portföljen. Den används för 
att fylla ut spalter eller belägga fogar och 
kontaktytor.  

ArmaProtect Seal

Område, kod Artikelbeskrivning St./kartong

PRO-SE-310W 310 ml patron 12
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ArmaProtect Seal X är en mycket svällande 
grafittätning som används för att återställa 
brandskyddsprestanda i vägg- och 
golvkonstruktioner som försetts med 
öppningar för genomföringar av olika 

serviceledningar. ArmaProtect Seal X har 
ett starkt expansionsförhållande och 
expanderar upp till 20 gånger sin 
ursprungliga volym vid kontakt med värme.

ArmaProtect Seal X

Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd upp till EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori

Typ Z1 – avsedd för användning i 
interna förhållanden med en 
luftfuktighet på ≥ 85 %, exklusive 
temperaturer under 0 °C, utan 
exponering för regn eller UV-strålar

EOTA TR 024

Färg grå

Torkningstid
1,7 mm per dygn vid 50 % relativ 
luftfuktighet och 23 °C 
omgivningstemperatur

Skinnbildningstid 15 min.

Hårdhet efter torkning 
(stötta A) Initial: 68 ISO 7619-1

Densitet hos ej torkat 
material 1280 kg/m³ ± 50 kg/m³ ISO 2811-1

Volymexpansion cirka 20 gånger vid 180 °C EOTA TR 024

Expansionstryck 0,7 N/mm²

Appliceringstemperatur +5°C till +35°C

Akustiska prestanda Rw (C;Ctr) = 52 (-1;-6) EN ISO 10140

Förvaring och hållbarhet

12 månader i ej öppnat skick, förva-
ring i torra förhållanden, ej på gol-
vet, mellan +5 °C and +25 °C. Mer 
information finns i säkerhetsdata-
bladet

EG 1907/2006 (REACH)
EG 1272/2008 (CLP)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAPROTECT SEAL X

Område, kod Artikelbeskrivning St./kartong

PRO-SX-310 310 ml patron 12
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ArmaProtect Collar är en passiv 
brandskyddshylsa som består av flera 
lager av mycket svällande material i en 
stålhylsa. 

Om en brand uppstår expanderar det 
svällande materialet med högt tryck och 
tätar på så vis öppningen hermetiskt mot 
eld och rök.

ArmaProtect Collar

Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd upp till EI 240 EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori
Typ X – avsedd för användning i 
förhållanden som utsätts för olika 
väder

EOTA TR 024

Färg Stål: grön
Svällande material: grå

Expansionsförhållande 20:1 EOTA TR 024

Expansionstryck 1,30 N/mm² EOTA TR 024

Förvaring och hållbarhet Ej tillämpligt. Mer information finns 
i säkerhetsdatabladet

EG 1907/2006 (REACH)
EG 1272/2008 (CLP)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAPROTECT COLLAR

Område, kod Höjd mm Yttre Ø rör eller 
isolering mm

St./kartong

PRO-COL-032 30 32/34 40

PRO-COL-040 30 40/42 36

PRO-COL-055 30 55/57 36

PRO-COL-063 30 63/65 26

PRO-COL-075 30 75/77 24

PRO-COL-082 30 80/82 24

PRO-COL-090 30 90/92 12

PRO-COL-110 30 110/112 12

PRO-COL-125 40 125 8

PRO-COL-140 40 140 4

PRO-COL-160 40 160 2

PRO-COL-200 40 200 2

PRO-COL-250 40 250 2

Golv:
PVC-rör, upp till 160 mm, EI 240 U/C
PP-rör, upp till 160 mm, EI 240 U/C
PE-rör, upp till 160 mm, EI 240 U/C

Väggar:
PVC-rör, upp till 160 mm, EI 120 U/C
PP-rör, upp till 160 mm, EI 120 U/C
PE-rör, upp till 160 mm, EI 120 U/C
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ArmaProtect 1000-HS är ett krympfritt, 
snabbhärdande, gipsbaserat bruk som är 
särskilt utformat för passiva 

brandskyddstillämpningar. ArmaProtect 1000-
HS levereras som pulver i 20-kilospåsar.

ArmaProtect 1000-HS

Beskrivning Resultat Teststandarder

Brandmotstånd upp till EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Användningskategori

Typ Z1 – avsedd för användning i 
interna förhållanden med en 
luftfuktighet på ≥ 85 %, exklusive 
temperaturer under 0 °C, utan 
exponering för regn eller UV-strålar

EOTA TR 024

Densitet 1 825 kg/m³ ± 75 kg/m³

Färg grå

Bärkapacitet 2,5 N/m² (helt torr) EN 6399

Akustiska prestanda Rw (C;Ctr) = 52 (-4;-8) EN ISO 10140

Förvaring och hållbarhet

6 månader, förvaring i torra förhål-
landen, inte på golvet, mellan +5 °C 
and +25 °C. Skyddas mot fukt. Mer 
information finns i säkerhetsdata-
bladet

EG 1907/2006 (REACH)
EG 1272/2008 (CLP)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - ARMAPROTECT 1000-HS

Kod Förpackningsenheter St./kartong

PRO-1000HS-20 20 kg 1

Färdigt att användas i påsar på 20 kg
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PUMPKRAFTVERKET LINTH-LIMMERN
En spektakulär konstruktion i de schweiziska alperna: 
Linthal 2015-projektet kommer att öka prestandan i 
pumpkraftverket många gånger om och möjliggöra 
flexibel elproduktion. Halogenfri NH/Armaflex-® isole-
ring installerades på all kylutrustning och vårt flexibla 
brandskyddssystem Armaflex® Protect användes för 
rörgenomföringar

Fo
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1.   ArmaProtect Wrap, antal lager enligt 
tabellen nedan

2. ArmaProtect Seal
3. Plaströr
4. Massivt golv

Substrat
Golven måste vara minst 150 mm tjocka 
och bestå av betong, lättbetong eller 
murverk med en densitet på minst 650 kg/
m³. Alla golv måste ha minst samma 
brandklass som krävs för 
tätningssystemet.

Krav på stöd för serviceledningar
Serviceledningar ska stöttas högst 400 mm 
över golvytan. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

A) Massivt golv

ARMAPROTECT WRAP
Design i enlighet med ETA 20/1076

Yttre rör Ø mm Skikt Tjocklek (mm)

32 1 1x2

40 1 1x2

50 1 1x2

55 2 2x2

63 2 2x2

75 2 2x2

82 2 2x2

90 3 3x2

110 3 3x2

125 4 4x2

160 4 4x2

200 5 5x2

1. OISOLERADE PLASTRÖR

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager i 
förhållande till yttre rördiameter
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Specifikationer för genomföring ArmaProtect Wrap-
bredd: 40 mm

Ring-
format 
utrymme 
mm

Klassificering

Rörledning
Diameter mm

Vägg
tjocklek mm EN 13501-2

32, 40 och 50 2,9 2 x 1 lager på 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

200 4,9
2 x 5 lager på 2 mm (T) 12

E 20 U/C
EI 15 U/C

200 18,2
E 120 U/C
EI 90 U/C

PP-RÖRLEDNING

ArmaProtect Wrap, friktionsmonterad tätt mot båda sidor (uppe och nere) av det 
massiva golvet med en minsta tjocklek på 150 mm

PE-RÖRLEDNING

Specifikationer för genomföring ArmaProtect Wrap-
bredd: 40 mm

Ring-
format 
utrymme 
mm

Klassificering

Rörledning
Diameter mm

Vägg
tjocklek mm EN 13501-2

32, 40 och 50 2,9 2 x 1 lager på 2 mm (T) 4

EI 120 U/C200 4,9
2 x 5 lager på 2 mm (T) 12

200 11,4

PVC-RÖRLEDNING

Specifikationer för genomföring ArmaProtect Wrap-
bredd: 40 mm

Ring-
format 
utrymme 
mm

Klassificering

Rörledning
Diameter mm

Vägg
tjocklek mm EN 13501-2

32, 40 och 50 1,8 2 x 1 lager på 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

200 7,7
2 x 5 lager på 2 mm (T) 12

E 120 U/C
EI 90 U/C

200 9,6 EI 60 U/C

För PP-rör är interpolering möjlig mellan rör på Ø 50 mm: 2,9 mm väggtjocklek till Ø 200 mm: 18,2 mm väggtjocklek för EI 90 U/C-klassificering

För PE-rör är interpolering möjlig mellan rör på Ø 50 mm: 2,9 mm väggtjocklek till Ø 200 mm: 11,4 mm till 4,9 mm väggtjocklek för EI 120 U/C-klassificering

För PVC-rör är interpolering möjlig mellan rör på Ø 50 mm: 1,8 mm väggtjocklek till Ø 200 mm: 7,7 mm väggtjocklek för EI 90 U/C-klassificering
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1. ArmaProtect Collar
2. ArmaProtect Seal
3. Plaströr
4. Massivt golv
Framsida fäst på undersidan av det massiva 
golvet med 3 x Fischer FSA Ø 8 x 60 mm 
lång, med M6-sexkantsbultar eller motsva-
rande

ARMAPROTECT COLLAR
Design i enlighet med ETA 20/1077

 PVC-/PP-/PE-RÖRLEDNINGAR

ArmaProtect Collar, framsidan fäst på undersidan av 
det massiva golvet med en minsta tjocklek på 150 mm

w
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ARMAPROTECT SEAL X
Design i enlighet med ETA 20/1075

1. ArmaProtect Seal X
2. Plaströr
3. Massivt golv
4. Skyddsmaterial i stenull

 PVC-/PP-/PE-RÖRLEDNINGAR

ArmaProtect Seal X applicerad på båda sidor  
av ett massivt golv med en minsta tjocklek  
på 150 mm

Position för 
första stöd från 
underlagets 
övre yta

Rör-
typ 
mm

Rördi-
ameter 
mm

Vägg-
tjocklek 
mm

Ring-
format 
utrym-
me
mm

Djup
mm

Skydds-
material

Klassifi-
cering (EN 
13501-2)

250 mm

PVC 40 2,0

20 25
100 mm 
djup stenull
45 kg/m³

EI 240 U/C

PVC 114 3,6 EI 45 U/C

PVC 114 8,1 EI 120 U/C

PP 50 2,1 EI 240 U/C

PP 110 3,7 EI 30 U/C

PP 110 10,7 EI 120 C/U

PE 40 4,1 EI 240 U/C

PE 125 7,6 EI 60 U/C

PE 125 11,4 EI 90 U/C

För massiva golv med en minsta tjocklek på 150 mm kan ArmaProtect Seal X (20 mm ring-
format utrymme x 25 mm djup, applicerad på båda sidor) också användas i ArmaProtect 
Board (2x50 mm) för en öppning på maximalt 750 mm (B) x 1100 mm (H) för oisolerade  
PVC-rör. För att uppnå klassificeringen EI 60 U/C är interpolering möjlig mellan rör med Ø 
50 mm: 2,4–7,4 mm väggtjocklek till Ø125 mm: 4,8–7,4 mm väggtjocklek. För mer informa-
tion, se ETA 20/1078, B4.1.3 eller kontakta din Armacell-kontakt.

För PE-rör är interpolering möjlig mellan rör på; Ø40 mm:  4,1–11,4 mm väggtjocklek och Ø125 mm: 7,6–11,4 mm väggtjocklek
för EI 60 U/C-klassificering

/ 19AVSNITT A: PLASTRÖRSGENOMFÖRINGAR



1. ArmaProtect Wrap, antal lager enligt tabellen  
2. ArmaProtect Seal
3. Plaströr
4. Flexibel eller massiv vägg

Substrat
Flexibla väggar:Väggarna måste ha en 
minsta tjocklek på 100 mm och bestå av 
trä- eller stålreglar klädda på båda sidorna 
med minst 2 lager av 12,5 mm tjocka 
gipsskivor av typ F i enlighet med EN 520. I 
träregelväggar får ingen del av 
genomföringstätningen vara närmare en 
regel än 100 mm och minst 100 mm 
isolering av klass A1 eller A2 enligt EN 
13501-1 ska finnas i håligheten mellan 
genomföringstätningen och regeln.

Massiva väggar: Väggen måste vara minst 
100 mm tjock och bestå av betong, lättbetong 
eller murverk med en densitet på minst 650 
kg/m³.

Krav på stöd för serviceledningar
Serviceledningar ska stöttas högst 400 mm 
på båda sidor om separationselementets 
framsida för väggar. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i enlighet 
med EN 13501-2 för den erforderliga 
brandmotståndsperioden.

B) Flexibel och massiv vägg

ARMAPROTECT WRAP
Design i enlighet med ETA 20/1076

1. OISOLERADE PLASTRÖR

Yttre rör Ø mm Skikt Tjocklek (mm)

32 1 1x2

40 1 1x2

50 1 1x2

55 2 2x2

63 2 2x2

75 2 2x2

82 2 2x2

90 3 3x2

110 3 3x2

125 4 4x2

160 4 4x2

200 5 5x2

250 6 6x2

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager 
i förhållande till yttre rördiameter
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Specifikationer för genomföring ArmaProtect Wrap
bredd: 40 mm

Ringformat 
utrymme mm Klassificering

Rörledning
Diameter mm

Vägg
tjocklek mm EN 13501-2

32, 40 och 50 1,8 2 x 1 lager på 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

160 6,2
2 x 4 lager på 2 mm (T) 10

EI 90 U/C

160 9,5 EI 120 U/C

200 7,7
2 x 5 lager på 2 mm (T) 12 EI 120 U/C

200 9,6

PVC-RÖRLEDNING

ArmaProtect Wrap monterad tätt mot båda sidor av flexibla eller massiva väggar 
med en minsta tjocklek på 100 mm

PP-RÖRLEDNING

PE-RÖRLEDNING

För PVC-rör är interpolering möjlig mellan rör på Ø50 mm: 1,8 mm väggtjocklek och Ø160 mm: 6,2–9,5 mm väggtjocklek och Ø200 mm: 
7,7–9,6 mm väggtjocklek för EI 120 U/C-klassificering.

För PP-rör är interpolering möjlig mellan rör på Ø50 mm: 2,9 mm väggtjocklek till Ø160 mm: 4,0–14,6 mm väggtjocklek och 
Ø200 mm: 4,9–18,2 mm väggtjocklek för EI 90 U/C-klassificering.

För PE-rör är interpolering möjlig mellan rör på Ø50 mm: 2,9 mm väggtjocklek och Ø160 mm: 9,5 mm väggtjocklek och Ø200 mm: 18,4 mm 
väggtjocklek för EI 90 U/C-klassificering.

Specifikationer för genomföring ArmaProtect Wrap
bredd: 40 mm

Ringformat 
utrymme mm Klassificering

Rörledning
Diameter mm

Vägg
tjocklek mm EN 13501-2

32, 40 och 50 2,9 2 x 1 lager på 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

160 4
2 x 4 lager på 2 mm (T) 10

EI 90 U/C

160 14,6 EI 120 U/C

200 4,9
2 x 5 lager på 2 mm (T) 12

E 120 U/C och
EI 90 U/C EI 120 
U/C200 18,2

250 10,1 2 x 6 lager på 2 mm (T) 14 E 120 U/C och 
EI 20 U/C

Specifikationer för genomföring ArmaProtect Wrap
bredd: 40 mm

Ringformat 
utrymme mm Klassificering

Rörledning
Diameter mm

Vägg
tjocklek mm EN 13501-2

32, 40 och 50 2,9 2 x 1 lager på 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

160 4,9
2 x 4 lager på 2 mm (T) 10

EI 15 U/C

160 9,5 EI 90 U/C

200 4,9
2 x 5 lager på 2 mm (T) 12

EI 15 U/C

200 18,4 EI 120 U/C

För flexibla eller massiva väggar med en minsta tjocklek på 75 mm kan ArmaProtect Wrap (applicerad på båda sidor av väg-
gen) också användas inom ArmaProtect Board (2x50 mm) i en installation av apparatdosor för en öppning på maximalt 730 mm 
(B) x 1200 mm (H) för oisolerade PVC-, PP- och PE-rör för att uppnå en klassificering på EI 60 U/C. (Installation av apparatdo-
sor: ArmaProtect Board (2x50 mm) installeras i horisontella rader och fixeras på minst två vertikala kanter. Överlappningen 
mellan ArmaProtect Board och underlaget ska vara minst 100 mm. ArmaProtect Board måste fästas mekaniskt på underlaget 
med minst 6 mm x 80 mm stålskruvar och fästbrickor av stål). Fästen bör installeras med högst 300 mm mellanrum. Observe-
ra att antalet lager ArmaProtect Wrap som ska användas i monteringen i detta fall framgår av tabellen ovan (se s. 20). (Första 
stöd placerat 400 mm från båda sidor av väggen). PVC-rör: Interpolering mellan rör Ø 50 mm: 1,8–3,7 mm väggtjocklek till Ø 
200 mm: 7,7–9,6 mm väggtjocklek. PP-rör: Interpolering mellan rör Ø 50 mm: 2,9–6,9 mm väggtjocklek till Ø 200 mm: 4,9–18,2 
mm väggtjocklek. PE-rör: Interpolering mellan rör Ø 50 mm: 2,9–4,6 mm väggtjocklek till Ø200 mm:  
11,9–18,4 mm väggtjocklek. För mer information, se ETA 20/1078, B2.2.2 eller kontakta din Armacell-kontakt.



1. ArmaProtect Collar
2. ArmaProtect Seal
3. Plaströrsgenomföringar
4. Flexibel eller massiv vägg

Fästes på båda sidor av väggen med en 
6 mm x 65 mm lång Fischer HM S stål-
bygelankare eller motsvarande

ARMAPROTECT COLLAR
Design i enlighet med ETA 20/1077

 PVC-/PP-/PE-RÖRLEDNINGAR

ArmaProtect Collar applicerad på båda sidor av en flex-
ibel eller massiv vägg med en minsta tjocklek på 
100 mm

ArmaProtect Collar Specifikationer för genomföring
Ringfor-

mat
utrymme

Klassificering

Storlek Rörets typ och tjocklek mm EN 13501-2

PVC PP PE

10 EI 120 U/C

32 1,8 2,9 2,9

40 1,8 2,9 2,9

50 1,8 2,9 2,9

55 2,3–3,0 2,9–4,4 2,9–4,4

63 2,3–3,0 2,9–4,4 2,9–4,4

75 3,1–4,8 2,8–6,7 2,8–6,7

82 3,1–4,8 2,8–6,7 2,8–6,7

90 4,2–7,4 2,7–10 2,7–10

100 4,2–7,4 2,7–10 2,7–10

110 4,2–7,4 2,7–10 2,7–10

125 6 3,1 3,1

140 6,1–7,5 3,5–8,0 3,9–5,8

160 6,2–9,5 4,0–14,6 4,9–9,5

250 6,2 (endast för PP-rör)

För flexibla eller massiva väggar med en minsta tjocklek på 100 mm kan ArmaProtect Col-
lar (applicerad på båda sidor av väggen) också användas inom ArmaProtect Board (2x50 
mm) för en öppning på maximalt 730 mm (B) x 1200 mm (H) för oisolerade PVC-, PP- och 
PE-rör för att uppnå en klassificering av EI 120 U/C. Observera att i detta fall gäller även 
uppgifter som anges i tabellen ovan, med undantag för uppgifter för Ø 160 och Ø 250, för 
PP-rör (första stöd placerat 400 mm från båda sidor av väggen). För mer information, se 
ETA 20/1078, B2.1.3 eller kontakta din Armacell-kontakt.

22 / AVSNITT A: PLASTRÖRSGENOMFÖRINGAR



ArmaProtect Collar Specifikationer för genomföring
Ringfor-

mat
utrymme

Klassificering

Storlek Rörets typ och tjocklek mm EN 13501-2

PVC PP PE

10 EI 120 U/C

32 1,8 2,9 2,9

40 1,8 2,9 2,9

50 1,8 2,9 2,9

55 2,3–3,0 2,9–4,4 2,9–4,4

63 2,3–3,0 2,9–4,4 2,9–4,4

75 3,1–4,8 2,8–6,7 2,8–6,7

82 3,1–4,8 2,8–6,7 2,8–6,7

90 4,2–7,4 2,7–10 2,7–10

100 4,2–7,4 2,7–10 2,7–10

110 4,2–7,4 2,7–10 2,7–10

125 6 3,1 3,1

140 6,1–7,5 3,5–8,0 3,9–5,8

160 6,2–9,5 4,0–14,6 4,9–9,5

250 6,2 (endast för PP-rör)

ARMAPROTECT SEAL X
Design i enlighet med ETA 20/1075

1. ArmaProtect Seal X
2. Plaströr
3. Flexibel eller massiv vägg

PVC-/PP-/PE-/ABS-RÖRLEDNINGAR

ArmaProtect Seal X applicerad på båda sidor
av flexibla eller massiva väggar

Min. 
vägg-
tjock-
lek
mm

Position för 
första stöd från 
underlagets 
övre yta
mm

Rör-
typ
mm

Rördia-
meter
mm

Vägg-
tjock-
lek
mm

Ring-
format 
utrym-
me
mm

Djup
mm

Skydds-
material

Klassifi-
cering (EN 
13501-2)

120 150 PVC 40 1,9–3,0 10 25 N/A EI 120 U/C

120 150 PVC 125 4,8–7,4 16 25
30 mm djup, 
stenull (80 
kg/ m³)

EI 120 U/C

100 270 PVC 125 9,2 20 25 N/A EI 60 C/U

120 150 PE 90 9,2 12,5 25 N/A EI 120 U/C

100 270 ABS 40 1,9 20 25 N/A EI 120 C/U

120 150 ABS 90 6,0 12,5 25 N/A EI 120 U/C

100 270 PP 40 2,0 20 25 N/A EI 120 C/U

För massiva väggar med en minsta tjocklek på 150 mm kan ArmaProtect Seal X (20 mm ringfor-
mat utrymme x 25 mm djup, applicerad på båda sidor av väggen) också användas i ArmaProtect 
Board (2x50 mm) för en öppning på maximalt 750 mm (B) x 1100 mm (H) för oisolerade PVC-rör. 
För att uppnå klassificeringen EI 120 U/C är interpolering möjlig mellan rör med Ø50 mm: 2,4–7,4 
mm väggtjocklek till Ø 125 mm: 7,4 mm väggtjocklek. För att uppnå klassificeringen EI 90 U/C 
är interpolering möjlig mellan rör med Ø 50 mm: 2,4–7,4 mm väggtjocklek till Ø125 mm: 4,8–7,4 
mm väggtjocklek. (Första stöd placerat 400 mm från båda sidor av väggen). För mer information, 
se ETA 20/1078, B3.2.3 eller kontakta din Armacell-kontakt.
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1. ArmaProtect Wrap, antal lager enligt tabellen nedan
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Plaströr
5. Flexibel eller massiv vägg
6. Cellgummi eller fenolskum

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager i förhållande  
till den typ av värmeisolering som används på röret.

Underlag
Flexibla väggar: Väggarna måste ha en 
minsta tjocklek på 100 mm och bestå av 
trä- eller stålreglar klädda på båda sidorna 
med minst 2 lager av 12,5 mm tjocka 
gipsskivor av typ F i enlighet med EN 520. I 
träregelväggar får ingen del av 
genomföringstätningen vara närmare en 
regel än 100 mm och minst 100 mm 
isolering av klass A1 eller A2 enligt EN 
13501-1 ska finnas i håligheten mellan 
genomföringstätningen och regeln.

Massiva väggar: Väggen måste vara minst 
100 mm tjock och bestå av betong, 
lättbetong eller murverk med en densitet på 
minst 650 kg/m³.

Krav på stöd för serviceledningar
Serviceledningar ska stöttas högst 400 mm 
på båda sidor om separationselementets 
framsida för väggar. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

A) Flexibel och massiv vägg

ARMAPROTECT WRAP MED ARMAPROTECT BOARD
Design i enlighet med ETA 20/1078

2. ISOLERADE PLASTRÖR

Det totala antalet tvärsnitt (inklusive isolering) bör 
inte överstiga 60 % av penetreringsytan.

Isoleringstyp Skikt Tjocklek (mm) Rör Ø mm

Cellgummi1 el-
ler fenolskum2

3 3x2 40

5 5x2 110

1  Minsta reaktion vid brandpåverkan B/BL-s3, d0
 (Klassificerat i enlighet med EN 13501-1
 Testat i enlighet med EN 13823; EN ISO 11925-2)
2 Minsta reaktion vid brandpåverkan BL-s1, d0
 (Klassificerat i enlighet med EN 13501-1
 Testat i enlighet med EN 13823; EN ISO 11925-2)
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1. ArmaProtect Wrap, antal lager enligt tabellen nedan
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Plaströr
5. Flexibel eller massiv vägg
6. Cellgummi eller fenolskum

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager i förhållande  
till den typ av värmeisolering som används på röret.

ArmaProtect Wrap i ArmaProtect Board monterad tätt mot båda sidor av 
flexibla eller massiva väggar med en minsta tjocklek på 100 mm

Max. 
öppning

Specifikationer 
för genomföring System Klassifice-

ring

mm
Rördia-
meter
mm

Vägg-
tjocklek
mm

Isolerings-
typFortlö-
pande oav-
bruten

Isolerings-
tjocklek
mm

Tjocklek 
ArmaProtect 
Board:
50 mm

ArmaProtect 
Wrap-bredd:
40 mm

EN 13501-2

730 mm 
(B) x
1200 
mm (H)

40 1,9

Cellgummi

32

2 x 50 mm

2 x 3 lager på 
2 mm (T)

E 120 C/U
EI 90 C/U40 3,0 9

110 4,2 32 2 x 5 lager på 
2 mm (T)

EI 120 C/U

110 6,6 13
E 120 C/U
EI 90 C/U40 1,9

Fenolskum

25 2 x 3 lager på 
2 mm (T)40 3,0 15

110 4,2 25
2 x 5 lager på 
2 mm (T)

EI 120 C/U

110 6,6 20 E 120 C/U
EI 90 C/U

PVC-RÖRLEDNING
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Substrat
Det massiva golvet (lättbetong, betong) 
måste vara minst 150 mm tjockt och ha en 
densitet på minst 550 kg/m³. Det massiva 
golvet måste klassificeras i enlighet med 
EN 13501-2 för den erforderliga 
brandmotståndsperioden.

Krav på stöd för serviceledningar
Rören måste stöttas upp minst ovanpå 
separationselementet. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

A) Massivt golv

ARMAFLEX PROTECT (för oisolerade och isolerade metallrör)
Design i enlighet med ETA 11/0454

1. OISOLERADE METALLRÖR

1. ArmaFlex Protect
2. Metallrör
3.  Ringformad spalt (max. bredd 50 mm) - fylls 

helt med gipsfogmassa, cement eller murbruk 
(”spaltfyllare”)

4. Massivt golv
5.  Konstruktion för stöd av serviceledningar (minst 

ovanpå separationselementet)
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ArmaFlex Protect monterad i ett Massivt golv med en minsta tjocklek på 150 mm

Rördiameter 
mm

Rörets 
väggtjock-
lek
mm

ArmaFlex Protect Intilliggande isolering
Brandmotstånd-
klassIsolerings-

tjocklek
mm

Isole-
ringslängd 
[L]
mm

Isolerings-
tjocklek
mm

Isolerings-
längd
mm

≤ 8 1,0–14,2 16

≥ 500

- - EI 120 C/U

> 8 – ≤ 15 1,0–14,2 19 - - EI 120 C/U

> 15 – ≤ 25 1,0–14,2 20 - - EI 120 C/U

> 25 – ≤ 35 1,0–14,2 25 - - EI 120 C/U

> 35 – ≤ 42 1,5–14,2 25

≥ 1000

- - EI 120 C/U

> 42 – ≤ 89 2,0–14,2 25 - - EI 120 C/U

> 89 – ≤ 108 2,5–14,2 25 25 ≥ 150 EI 90 C/U

> 108 – ≤ 168,31,2 2,9–14,2 26
≥ 500

25 ≥ 450 EI 90 C/U

> 168,3 – ≤ 3261,2 5,6–14,2 26 25 ≥ 750 EI 60 C/U

METALLRÖR

1 Gäller endast för stålrör; 2 Intilliggande isolering måste vara AF/ArmaFlex
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1. ArmaFlex Protect
2. Metallrör
3.  Ringformad spalt (max. bredd 50 mm) - fylls 

helt med gipsfogmassa, cement eller murbruk 
(”spaltfyllare”)

4. Flexibel eller massiv vägg
5.  Konstruktion för stöd av serviceledningar på 

båda sidor av väggen

Underlag
Massiv vägg: Väggen (lättbetong, betong, 
murverk) måste vara minst 100 mm tjock. 
Den massiva väggen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

Flexibel vägg: Väggen måste vara minst 94 
mm tjock. Stål- eller träreglar klädda på 
båda sidorna med minst 2 lager av skivor 
(min. tjocklek 12,5 mm) med klassificering 
A2-s1,d0 eller A1 enligt EN 13501-1. För 
träregelväggar ska det finnas ett minsta 
avstånd på 100 mm mellan 
genomföringstätningen och eventuell 
träregel. 

Hålrummet mellan genomföringstätningen 
och träregeln måste stängas till med minst 
100 mm isolering klassificerad som A1 eller 
A2 enligt EN 13501-1. Klassificering enligt 
EN 13501-2: ≥ EI 90.

Krav på stöd för serviceledningar
Rören måste stöttas upp på båda sidor av 
separationselementet. Det första stödet 
(konstruktion för stöd av serviceledningar) 
för kompositrör i flera lager, metallrör och 
extra hjälpkablar och extravärmare i flexibla 
och massiva väggar måste vara högst 650 
mm (mätt från separationselementets yta).

B) Flexibel och massiv vägg

ARMAFLEX PROTECT (för oisolerade och isolerade metallrör)
Design i enlighet med ETA 11/0454

1. OISOLERADE METALLRÖR
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ArmaFlex Protect monterad i en flexibel eller massiv vägg med en 
minsta tjocklek på 100 mm

Rördiameter 
mm

Rörets 
väggtjock-
lek
mm

ArmaFlex Protect Intilliggande isolering
Brandmotstånd-
klassIsolerings-

tjocklek
mm

Isole-
ringslängd 
[L]
mm

Isolerings-
tjocklek
mm

Isolerings-
längd
mm

≤ 8 1,0–14,2 16

≥ 500

- - EI 120 C/U

> 8 – ≤ 15 1,0–14,2 19 - - EI 90 C/U

> 15 – ≤ 28 1,0–14,2 20 - - EI 90 C/U

≤ 35 1,0–14,2 25 - - EI 120 C/U

> 35 – ≤ 42 1,5–14,2 25

≥ 1000

- - EI 120 C/U

> 42 – ≤ 89 2,0–14,2 25 - - EI 120 C/U

> 89 – ≤ 108 2,5–14,2 25 - - EI 90 C/U

> 108 – ≤ 168,31, 2 3,0 – 14,2 26 ≥ 500 25 ≥ 450 EI 45 C/U

METALLRÖR

1 Gäller endast för stålrör; 2 Intilliggande isolering måste vara AF/ArmaFlex
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Substrat
Det massiva golvet (lättbetong, betong) 
måste vara minst 150 mm tjockt och ha en 
densitet på minst 650 kg/m³. Det massiva 
golvet måste klassificeras i enlighet med 
EN 13501-2 för den erforderliga 
brandmotståndsperioden.

Krav på stöd för serviceledningar
Rören måste stöttas upp minst ovanpå 
separationselementet. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

A) Massivt golv

ARMAPROTECT 1000-HS
Design i enlighet med ETA 20/1080

ArmaProtect 1000-HS installerad på 100 mm golvdjup, 
massiva väggar med en minsta tjocklek på 150 mm

2. ISOLERADE METALLRÖR

METALLRÖR

* Minsta tillåtna avstånd mellan intilliggande tätningar/öppningar är 200 mm. 
Serviceledningar i systemet ArmaProtect 1000-HS kräver ingen minimal separation.

Det totala antalet tvärsnitt hos 
serviceledningar (inklusive isolering) bör 
inte överstiga 60% av penetreringsytan.

Max. öppning Specifikationer för genomföring Klassificering

mm Rörma-
terial

Rördiame-
ter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Isoleringstyp
Lokalt avbruten 500 
mm

Isolerings-
tjocklek
mm

EN 13501-2

1800 mm (B) 
x 1800 mm (L)

Koppar 40–107 1,5–14,2 Foliebelagd stenull min. 
120 kg/m³

50

EI 15 C/U

Stål
40–115 3,5–14,2 Foliebelagd stenull min. 

120 kg/m³ EI 120 C/U

160 5,0–14,2 Foliebelagd stenull min. 
120 kg/m³ EI 90 C/U

1. ArmaProtect 1000-HS
2. Metallrör
3. Massivt golv, min. densitet 650 kg/m³
4. Konstruktion för stöd av serviceledningar 
 (minst ovanpå separationselementet)
5. Rörsektion av stenull
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Max. öppning Specifikationer för genomföring Klassificering

mm Rörma-
terial

Rördiame-
ter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Isoleringstyp
Lokalt avbruten 500 
mm

Isolerings-
tjocklek
mm

EN 13501-2

1800 mm (B) 
x 1800 mm (L)

Koppar 40–107 1,5–14,2 Foliebelagd stenull min. 
120 kg/m³

50

EI 15 C/U

Stål
40–115 3,5–14,2 Foliebelagd stenull min. 

120 kg/m³ EI 120 C/U

160 5,0–14,2 Foliebelagd stenull min. 
120 kg/m³ EI 90 C/U

ARMAPROTECT SEAL X
Design i enlighet med ETA 20/1075

1. ArmaProtect Seal X
2. Metallrör
3. Massivt golv
4.  Cellgummi *
5. 100 mm djupt skyddsmaterial i 
stenull (45 kg/m³)

* AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, 
 AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex XG  
 och ArmaFlex ACE Plus.

Position för första 
stöd från underla-
gets övre yta mm

Rördia-
meter
mm

Vägg-
tjocklek
mm

Isolerings-
typ fort-
löpande 
oavbruten

Tjocklek
mm

Ring-
format 
utrymme
mm

Djup
mm

Klassificering 
(EN 13501-2)

250
41–159 2,5–14,2 Cellgummi 16–32 20 25 EI 20 U/C

41 1,4–14,2 Cellgummi 16 20 25 EI 60 U/C
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1. ArmaProtect Wrap, antal lager enligt tabellen nedan 
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Metallrör
5. Flexibel eller massiv vägg
6. Olika typer av isolering

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager i förhållande  
till den typ av värmeisolering som används på röret.

Underlag
Flexibla väggar: Väggarna måste ha en 
minsta tjocklek på 100 mm och bestå av 
trä- eller stålreglar klädda på båda sidorna 
med minst 2 lager av 12,5mm tjocka 
gipsskivor av typ F i enlighet med EN 520. I 
träregelväggar får ingen del av 
genomföringstätningen vara närmare en 
regel än 100 mm och minst 100 mm 
isolering av klass A1 eller A2 enligt EN 
13501-1 ska finnas i håligheten mellan 
genomföringstätningen och regeln.

Massiva väggar: Väggen måste vara minst 
100 mm tjock och bestå av betong, 
lättbetong eller murverk med en densitet på 
minst 650 kg/m³.

Krav på stöd för serviceledningar
Serviceledningar ska stöttas högst 400 mm 
på båda sidor om separationselementets 
framsida för väggar. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

B) Flexibel och massiv vägg

ARMAPROTECT WRAP MED ARMAPROTECT BOARD
Design i enlighet med ETA 20/1078

2. ISOLERADE METALLRÖR

Det totala antalet tvärsnitt (inklusive isolering) bör 
inte överstiga 60% av penetreringsytan.

Isoleringstyp Skikt Tjocklek (mm)

Fenolskum1 2 2x2

Cellgummi2 2 2x2

Mineralull 2 2x2

1  Minsta reaktion vid brandpåverkan BL-s1, d0
 (Klassificerat i enlighet med EN 13501-1
 Testat i enlighet med EN 13823; EN ISO 11925-2)
2 Minsta reaktion vid brandpåverkan B/BL-s3, d0
 (Klassificerat i enlighet med EN 13501-1
 Testat i enlighet med EN 13823; EN ISO 11925-2)

Första stöd för serviceledningar 400 mm från båda sidor av 
underlaget.
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1. ArmaProtect Wrap, antal lager enligt tabellen nedan 
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Metallrör
5. Flexibel eller massiv vägg
6. Olika typer av isolering

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager i förhållande  
till den typ av värmeisolering som används på röret.

ArmaProtect Wrap i ArmaProtect Board monterad tätt mot båda sidor av flexibla eller 
massiva väggar med en minsta tjocklek på 100 mm

Max. 
öppning

Specifikationer för 
genomföring System Klassificering

mm
Rördia-
meter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Isoleringstyp
Fortlöpande 
oavbruten

Isolerings-
tjocklek
mm

Tjocklek 
ArmaProtect 
Board:
50 mm

ArmaProtect 
Wrap-bredd:
40 mm

EN 13501-2

750 mm 
(B) x
1200 
mm (H)

42–159 1,2–14,2
Cellgummi 13–25

2 x 50 mm 2 x 2 skikt
på 2 mm (T)

E 120 C/U
EI 60 C/U

42 1,0–14,2 E 120 C/U
EI 90 C/U

42–108 1,2–14,2
Fenol-
skum 25–40

E 120 C/U
EI 60 C/U

42 1,0–14,2 E 120 C/U
EI 90 C/U

42 1,2–14,2 Mineralull 50 E 120 C/U
EI 90 C/U

METALLRÖR
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100 mm

50 mm

1. ArmaProtect Wrap, antal lager enligt tabellen nedan
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Metallrör
5. Flexibel eller massiv vägg
6. Olika typer av isolering
7. 6 mm x 80 mm stålskruvar

Konfiguration av ArmaProtect Wrap-lager i förhållande  
till den typ av värmeisolering som används på röret.

ARMAPROTECT WRAP MED ARMAPROTECT BOARD (installation av apparatdosor)
Design i enlighet med ETA 20/1078

Det totala antalet tvärsnitt (inklusive isolering) 
bör inte överstiga 60% av penetreringsytan.

Isoleringstyp Skikt Tjocklek (mm)

Fenolskum1 2 2x2

Cellgummi2 2 2x2

Mineralull 2 2x2

1  Minsta reaktion vid brandpåverkan BL-s1, d0
 (Klassificerat i enlighet med EN 13501-1
 Testat i enlighet med EN 13823; EN ISO 11925-2)
2 Minsta reaktion vid brandpåverkan B/BL-s3, d0
 (Klassificerat i enlighet med EN 13501-1
 Testat i enlighet med EN 13823; EN ISO 11925-2)

Installation för apparatdosor av ArmaProtect Board i horison-
tella rader. Överlappning av ArmaProtect Board på underlaget, 
minst 100 mm. ArmaProtect Board är mekaniskt fäst vid under-
laget med minst 6 mm x 80 mm stålskruvar och fästbrickor av 
stål. Fästen installerade med högst 300 mm mellanrum. Första 
stöd för serviceledningar 400 mm från båda sidor av underlaget.
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ArmaProtect Wrap i ArmaProtect Board i installation för apparatdosor på båda 
sidor av flexibla eller massiva väggar med en minsta tjocklek på 100 mm

Max. 
öppning

Specifikationer för 
genomföring System Klassificering

mm
Rördia-
meter
mm

Vägg-
tjocklek
mm

Isoleringstyp
Fortlöpande 
oavbruten

Isolerings-
tjocklek
mm

Tjocklek 
ArmaProtect 
Board:
50 mm

ArmaProtect 
Wrap-bredd:
40 mm

EN 13501-2

750 mm 
(B) x
1200 
mm (H)

42–159 1,2–14,2

Cellgummi

13–25

2 x 50 mm 2 x 2 skikt
på 2 mm (T)

E 120 C/U
EI 60 C/U

42–159 1,2–14,2 25 E 120 C/U
EI 90 C/U

42 1,0–14,2 13–25 EI 120 C/U

42–108 1,2–14,2
Fenol-
skum 25–40

E 120 C/U
EI 90 C/U

42 1,0–14,2 EI 120 C/U

42 1,2–14,2 Mineralull
min. 30 kg/m³ 50 E 120 C/U

EI 90 C/U

METALLRÖR
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ARMAPROTECT SEAL X
Design i enlighet med ETA 20/1075

1. ArmaProtect Seal X
2. Metallrör
3. Flexibel eller massiv vägg
4. Cellgummi *

*AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, AF/ArmaFlex klass O,
ArmaFlex XG och ArmaFlex ACE Plus.

Min. 
vägg-
tjocklek  
mm

Position för 
första stöd 
från underla-
gets övre yta 
mm

Rördia-
meter
mm

Vägg-
tjocklek
mm

Isolerings-
typ

Definition 
av rörisole-
ring

Tjock-
lek
mm

Ringformat 
utrymme
mm

Djup
mm

Skydds-
material

"Klassificering 
(EN 13501-2)"

120 150 15 0,8–7,0 Cellgummi*
Fortlöpan-
de oavbru-
ten

13 15 25 N/A EI 120 U/C

120 150 60 0,8–14,2 Cellgummi*
Fortlöpan-
de oavbru-
ten

32 20 25 N/A EI 90 U/C

100 400 40 1,5–14,2 Cellgummi*
Lokalt av-
bruten 650 
mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U

100 400 40–159 2,0–14,2 Cellgummi*
Lokalt av-
bruten 650 
mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U

* Inkluderar varumärkena: AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex XG och ArmaFlex ACE Plus

METALLRÖR
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1. ArmaProtect Seal X
2. Metallrör
3. Flexibel eller massiv vägg
4. Cellgummi *

*AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, AF/ArmaFlex klass O,
ArmaFlex XG och ArmaFlex ACE Plus.

Min. 
vägg-
tjocklek  
mm

Position för 
första stöd 
från underla-
gets övre yta 
mm

Rördia-
meter
mm

Vägg-
tjocklek
mm

Isolerings-
typ

Definition 
av rörisole-
ring

Tjock-
lek
mm

Ringformat 
utrymme
mm

Djup
mm

Skydds-
material

"Klassificering 
(EN 13501-2)"

120 150 15 0,8–7,0 Cellgummi*
Fortlöpan-
de oavbru-
ten

13 15 25 N/A EI 120 U/C

120 150 60 0,8–14,2 Cellgummi*
Fortlöpan-
de oavbru-
ten

32 20 25 N/A EI 90 U/C

100 400 40 1,5–14,2 Cellgummi*
Lokalt av-
bruten 650 
mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U

100 400 40–159 2,0–14,2 Cellgummi*
Lokalt av-
bruten 650 
mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U



ARMAPROTECT SEAL X MED ARMAPROTECT BOARD   
Design i enlighet med ETA 20/1078

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Metallrör
4. Flexibel eller massiv vägg
5. Mineralullsisolering

METALLRÖR

Det totala antalet tvärsnitt (inklusive isolering) 
bör inte överstiga 60 % av penetreringsytan.

ArmaProtect Seal X (applicerad på båda sidor) i 
ArmaProtect Board (2x50 mm), massiv eller flexibel 
vägg med en minsta tjocklek på 100 mm   
  

Max. 
öppning
mm

Position för 
första stöd 
från båda 
sidor av 
underlaget 
mm

Specifikationer för 
genomföring Isoleringstyp ArmaProtect Seal X

Skydds-
material

Klassificering
EN 13501-2Rördiame-

ter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Definition av rörisolering Tjocklek
mm

Ring-
format 
utrymme
mm

Djup
mm

730 mm 
(B) x 
1200 mm 
(H)

250

40 1,5–14,2
Foliebelagd 
mineralull 
(80 kg/m³)

Fortlöpande 
oavbruten 20

15 15 N/A EI 60 C/U

40–159 2,3–14,2 Fortlöpande 
oavbruten 30
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ARMAPROTECT BOARD (installation för apparatdosor)    
Design i enlighet med ETA 20/1078

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Metallrör
4. Flexibel eller massiv vägg
5. Mineralullsisolering
6. 6 mm x 80 mm stålskruvar

Det totala antalet tvärsnitt (inklusive isolering) 
bör inte överstiga 60 % av penetreringsytan.

Installation för apparatdosor av ArmaProtect 
Board: Skivorna installeras i horisontella rader och 
fixeras på minst två vertikala kanter. Överlappning 
av ArmaProtect Board på underlaget, minst 100 
mm. ArmaProtect Board är mekaniskt fäst vid 
underlaget med minst 6 mm x 80 mm stålskruvar 
och fästbrickor av stål. Fästen installerade med 
högst 300 mm mellanrum.

METALLRÖR

ArmaProtect Board i installation för apparatdosor på 
båda sidor av flexibla eller massiva väggar med en 
minsta tjocklek på 100 mm

Max. öpp-
ning
mm

Position för 
första stöd från 
båda sidor av 
underlaget mm

Specifikationer för 
genomföring Isoleringstyp

Klassificering
EN 13501-2Rördia-

meter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Definition av  
rörisolering

Tjocklek
mm

600 mm 
(B) x
600 mm 
(H)

400
42 1,0–14,2 Foliebelagd 

mineralull 
(30 kg/m³)

Fortlöpande 
oavbruten

25
EI 120 C/U

42–159 1,2–14,2 Fortlöpande 
oavbruten EI 90 C/U

100 mm

50 mm
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1. ArmaFlex Protect
2. Alpex F50 Profi och Alpex L rörledning
3.  Ringformad spalt (max. bredd 50 mm) - fylls helt med gipsfog-

massa, cement eller murbruk (”spaltfyllare”)
4. Massivt golv, min. densitet 550 kg/m³
5. Konstruktion för stöd av serviceledningar
 (minst ovanpå separationselementet)

Substrat
Det massiva golvet (lättbetong, betong) 
måste vara minst 150 mm tjockt. Det 
massiva golvet måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

Krav på stöd för serviceledningar
Rören måste stöttas upp minst ovanpå 
separationselementet. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

A) Massivt golv

ARMAFLEX PROTECT (för oisolerade och isolerade kompositrör)
Design i enlighet med ETA 11/0454

1. OISOLERADE KOMPOSITRÖR
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ArmaFlex Protect monterad i ett massivt golv med en minsta tjocklek på 150 mm

Rördiameter 
mm

Rörets vägg-
tjocklek
mm

ArmaFlex Protect
Brandmot-
ståndklassIsoleringstjocklek

mm
Isoleringslängd 
[L] 
mm

16 2,0 20

≥ 500

EI 120 U/C

20 2,0 20 EI 120 U/C

26 3,0 20 EI 120 U/C

32 3,0 25 EI 90 U/C

40 3,5 25 EI 120 U/C

50 4,0 25 EI 90 U/C

63 4,5 25 EI 120 U/C

75 5,0 25 EI 120 U/C

ALPEX F50 PROFI (16–32 mm) och ALPEX L (40–75 mm) RÖRLEDNINGAR
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ARMAPROTECT SEAL X MED ARMAPROTECT BOARD
Design i enlighet med ETA 20/1078

Det totala antalet tvärsnitt (inklusive 
isolering) bör inte överstiga 60% av 
penetreringsytan.
Serviceledningar ska stöttas högst 400 mm 
över golvytan. Den stödjande 
konstruktionen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Massivt golv, min. densitet 650 kg/m³
4. Uponor MLC rörledning
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ArmaProtect Seal X (applicerad på båda sidor) i ArmaProtect Board (2x50mm), massivt 
golv med en minsta tjocklek på 150 mm

UPONOR MLC RÖRLEDNINGAR

Max. öppning Specifikationer för genom-
föring

ArmaProtect 
Seal X ArmaProtect Board Klassificering

mm Rördiameter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Ring-
format 
utrymme
mm

Djup
mm Tjocklek: 50 mm EN 13501-2

750 mm (B) x 
1100 mm (L)

40 4,0

 20 25 2 x 50 mm EI 60 U/C

50 4,5

63 6,0

75 7,5

90 8,5

110 10
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1. ArmaFlex Protect
2. Alpex F50 Profi och Alpex L rörledning
3.  Ringformad spalt (max. bredd 50 mm) - fylls helt med gipsfog-

massa, cement eller murbruk (”spaltfyllare”)
4. Flexibel eller massiv vägg
5.  Konstruktion för stöd av serviceledningar på  

båda sidor av väggen

Substrat
Massiv vägg: Väggen (lättbetong, betong, 
murverk) måste vara minst 100 mm tjock. 
Den massiva väggen måste klassificeras i 
enlighet med EN 13501-2 för den 
erforderliga brandmotståndsperioden.
Flexibel vägg: Väggen måste vara minst 94 
mm tjock. Stål- eller träreglar klädda på 
båda sidorna med minst 2 lager av skivor 
(min. tjocklek 12,5 mm) med klassificering 

A2-s1,d0 eller A1 enligt EN 13501-1. För 
träregelväggar ska det finnas ett minsta 
avstånd på 100 mm mellan 
genomföringstätningen och eventuell 
träregel. Hålrummet mellan 
genomföringstätningen och träregeln 
måste stängas till med minst 100 mm 
isolering klassificerad som A1 eller A2 
enligt EN 13501-1. Klassificering enligt EN 
13501-2: ≥ EI 90.

B) Flexibel och massiv vägg

ARMAFLEX PROTECT (för oisolerade och isolerade kompositrör)
Design i enlighet med ETA 11/0454

1. OISOLERADE KOMPOSITRÖR
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ArmaFlex Protect monterad i en flexibel eller massiv vägg med en minsta tjocklek på 100 
mm

Rördiameter 
mm

Rörets vägg-
tjocklek
mm

ArmaFlex Protect

Brandmot-
ståndklassIsoleringstjocklek

mm
Isoleringslängd [L]
mm

16 2,0 20

≥ 500

EI 120 U/C

20 2,0 20 EI 120 U/C

26 3,0 20 EI 120 U/C

32 3,0 25 EI 120 U/C

40 3,5 25 EI 120 U/C

50 4,0 25 EI 120 U/C

63 4,5 25 EI 120 U/C

75 5,0 25 EI 120 U/C

ALPEX F50 PROFI (16–32 mm) och ALPEX L (40–75 mm) RÖRLEDNINGAR

ALLT-I-ETT-
LÖSNING

ArmaFlex®  Protect
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ARMAPROTECT SEAL X MED ARMAPROTECT BOARD
Design i enlighet med ETA 20/1078

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Massivt vägg, min. densitet 650 kg/m³
4. Uponor MLC rörledning

Serviceledningar ska stöttas högst 400 mm 
på båda sidor om separationselementets 
framsida för väggar.

46 / AVSNITT C: KOMPOSITRÖRGENOMFÖRINGAR



ArmaProtect Seal X med armaprotect board applicerad på båda sidor av mas-
siva väggar med en minsta tjocklek på 150 mm

UPONOR MLC RÖRLEDNINGAR1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Massivt vägg, min. densitet 650 kg/m³
4. Uponor MLC rörledning

Max. öppning Specifikationer för genom-
föring

ArmaProtect Seal 
X ArmaProtect Board Klassificering

mm Rördiameter
mm

Väggtjock-
lek
mm

Ring-
format 
utrymme
mm

Djup
mm Tjocklek: 50 mm EN 13501-2

750 mm (B) x
1100 mm (L)

40 4,0

 20 25 2 x 50 mm EI 120 U/C

50 4,5

63 6,0

75 7,5

90 8,5

110 10
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Den europeiska tekniska bedömningen 
ETA-11/0454 från det österrikiska institutet 
för byggnadskonstruktion (OIB) är 
avgörande vid utförande av 
rörgenomföringstätning. Endast enkla 
rörgenomföringstätningar är tillåtna och 
därför måste varje rör som ska tätas 
utrustas med ArmaFlex Protect.

ArmaFlex Protect-tätningen installeras 
som slang- eller plattmaterial på röret 
som är centrerat i öppningen i 
separationselementet. Grenar eller böjar 
måste också utrustas med ArmaFlex 
Protect eller i vissa fall med AF/ArmaFlex 
längs den minsta isoleringslängd som 
krävs på båda sidor av 
separationselementet.

För rör med en diameter ≤ 88,9 mm måste 
ArmaFlex Protect-rör användas. Slangen 
kan antingen pressas över röret eller 
skåran och limmas med ArmaFlex 520 på 
den längsgående fogen. För rör med 
ytterdiameter > 88,9 mm måste ArmaFlex 
Protect plattmaterial användas. Plattan 
måste lindas runt röret, den längsgående 
fogen ska limmas och fixeras ytterligare 
med en lindningstråd (ståltråd med en 
diameter på ≥ 0,5 mm, minst 6 varv per 
meter).

Säkra den limmade fogen utanför 
byggnadselementet med ArmaFlex 
självhäftande tejp.
ArmaFlex Protect-röret/plattan måste vara 
kontinuerliga längs den minsta 
isoleringslängd som krävs (≥ 500 mm för 
kompositrör i flera lager och metallrör ≥ 1 
000 mm för metallrör med en diameter på 
> 35 mm. För metallrörgenomföringar med 
rördiametrar över Ø 88,9 mm för golv och 
över Ø 108 mm för väggar måste 
angränsande AF/ArmaFlex-isolering 
(slangar eller plattor) limmas på båda 
sidor av ArmaFlex Protect. Stumfogar 
måste limmas med ArmaFlex 520.

Den återstående spalten (maximal bredd 
50 mm, mätt från ytan på ArmaFlex 
Protect) mellan ArmaFlex Protect och den 
massiva väggen eller golvet måste vara 
helt fylld (över hela separationselementets 
tjocklek) med gipsfogmassa, cement eller 
murbruk på båda sidor av 
separationselementet.

Den ringformade spalten (max 50 mm 
bred) mellan ArmaFlex Protect och en 
flexibel vägg måste fyllas med 
gipsfogmassa till minst tjockleken på 
inklädnaden efter att spalten först fyllts 
med strimlad mineralull (stenull med 
klassificering A1 enligt EN 13501-1, en 
minsta packad skenbar densitet på 100 kg/
m³ och en smältpunkt ≥ 1 000 °C enligt DIN 
4102-17) eller fyllas helt (över hela 
tjockleken på separationselementet) med 
gipsfogmassa på båda sidor av 
separationselementet. Ytorna måste vara 
rena, torra och fria från alla spår av olja, 
fett och damm.

Installation av ArmaFlex Protect
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Observera att wrapen installeras runt röret 
på båda sidor av väggen och vid golvets 
bjälklag och övre yta, beroende på 
tillämpning, genom att man applicerar fler 
skikt för att uppnå önskad tjocklek. Antalet 
skikt framgår av de detaljerade tabeller 
som finns i respektive avsnitt. 

Se till att serviceledningarna ifråga testas 
med ArmaProtect Wrap samt att utrymmet 
är inom appliceringsspecifikationerna. Det 
måste finnas tillräckligt ringformigt 
utrymme runt serviceledningen 
(rörgenomföring) för att tillgodose 
tillräckligt installationsdjup. Alla 
serviceledningar ska rengöras och damm 
och lösa partiklar ska avlägsnas. 
Öppningens temperatur behöver vara +5 °C 
eller högre när produkten appliceras.

1.  Se till att den icke-nätformade sidan är 
vänd mot appliceringsytan (dvs. nätsidan 
är vänd bort från appliceringsytan).

2.  Se till att ArmaProtect Wrap appliceras 
runt röret med korrekt antal skikt enligt 
tabellerna som finns i den relaterade 
litteraturen eller på produktens 
förpackning.

3.  Vi rekommenderar att wrapen appliceras 
relativt löst. Lämna cirka 5 mm mellan 
wrapen och rörets eller isoleringens yta 
för att tillåta rörelse. 

4.  För in det applicerade wrapen i det 
ringformiga utrymmet mellan röret och 
det separerande elementet (golv/vägg), 
lämna en 5 mm försänkning i 
förhållande till ytan (avståndet mellan 
ytan på väggen/golvet och den närmaste 
sidan på wrapen ska vara 5 mm).

5.  Fyll det ringformiga utrymmet noggrant 
och jämnt med ArmaProtect Seal så att 
det blir i nivå med ytan på det 
separerande elementet och på ett 
sådant sätt att wrapens material inte 
längre syns när tätningen applicerats. 

6.  Jämna ut ytan på ArmaProtect Seal för 
en finish som ser mer professionell ut.

Installation av ArmaProtect WRAP
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Se till att öppningen och 
serviceledningarna i fråga har testas med 
ArmaProtect Board samt att utrymmet är 
inom appliceringsspecifikationen. Alla 
genomföringar och öppningar ska 
rengöras och damm och lösa partiklar ska 
avlägsnas. Öppningens temperatur 
behöver vara +5 °C eller högre när 
produkten appliceras. Vid installationen 
ska man kontrollera att ArmaProtect Board 
har installerats med minst 10 % 
friktionsanpassning. Mät öppningens 
storlek, position och storlek på 
serviceledningarna. Maskera alla ytor där 
det behövs för att säkerställa ett estetiskt 
utseende på ArmaProtect-tätningen. Rita 
upp dessa detaljer på ArmaProtect Board 
och skär ut dem med lämplig såg. Täck 
alla fogar och kontaktytor (även längsmed 
kanterna på de nyligen formade 
ArmaProtect Board-sektionerna om 
tillskärning krävdes) på ArmaProtect 
Board ordentligt och jämnt med 
ArmaProtect Seal. När allt packats i ramen 
avslutar man med att täcka alla 
exponerade kanter med ArmaProtect Seal 
så att en fullständig tätning uppnås.
Jämna ut överflödig ArmaProtect Seal med 
en palettkniv för att garantera en 
professionell finish. För installation av 
apparatdosor. Vid appliceringen ser du till 
att ArmaProtect Board installeras med 
100 mm överlappning på underlaget. Fäst 
skivan på underlaget med träskruvar av 
stål på minst 80 mm och båtbrickor, och 
med maximalt 300 mm mellanrum, täckta 
med 2 mm ArmaProtect Seal vulst. Täck 
alla fogar med ArmaProtect Seal och se till 
att alla framkanter på ArmaProtect Board 
täcks med ArmaProtect Seal.

För god vidhäftning ska du se till att 
appliceringsytorna är fasta, rena, torra, enhetliga 
och fria från föroreningar som olja, fett och 
damm. Se till att öppningen och 
serviceledningarna i fråga har testas med 
ArmaProtect Seal att utrymmet är inom 
appliceringsspecifikationen. Det måste finnas ett 
ringformigt utrymme runt serviceledningarna för 
att tillgodose tillräckligt installationsdjup. 
Öppningens temperatur behöver vara minst +5 
°C när produkten appliceras. Vid installationen 
ska man se till att använda ArmaProtect Seal 
runt alla typer av serviceledningar där det krävs. 
Efter packning jämnar man till ArmaProtect Seal 
för att skapa en professionell finish.

Installation av ArmaProtect BOARD Applicering av ArmaProtect SEAL

Se till att öppningen och serviceledningarna i 
fråga har testas med ArmaProtect Seal X att 
utrymmet är inom 
appliceringsspecifikationen. Det måste finnas 
ett ringformigt utrymme runt 
serviceledningarna för att tillgodose 
tillräckligt installationsdjup. Alla 
genomföringar och öppningar ska rengöras 
och damm och lösa partiklar ska avlägsnas. 
Öppningens temperatur behöver vara minst 
+5 °C när produkten appliceras. Om så krävs 
kan man använda skyddsmaterial så som 
anges i ETA 20/1075. Skyddsmaterialet ska 
vara obrännbar stenull. Vid installationen ska 
man se till att det finns tillräckligt kvar av 
appliceringsområdet runt genomföringen. 
Applicera ArmaProtect Seal X noggrant och 
jämnt i aktuellt djup och i det ringformade 
utrymmet runt alla genomföringar. Efter 
packning jämnar man till ytan på ArmaProtect 
Seal X för att skapa en professionell finish. 
För tillämpningar där ArmaProtect Seal X 
används med ArmaProtect Board, se även 
litteratur om ArmaProtect Board samt ETA 
20/1078 utöver den information som finns för 
ArmaProtect Seal X.

Applicering av ArmaProtect SEAL X
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Se till att öppningen och serviceledningarna i 
fråga har testas med ArmaProtect Collar och 
att utrymmet är inom 
appliceringsspecifikationen. Det måste finnas 
ett ringformigt utrymme runt 
serviceledningarna för att tillgodose 
tillräckligt installationsdjup för ArmaProtect 
Seal. Alla genomföringar och öppningar ska 
rengöras och damm och lösa partiklar ska 
avlägsnas. Öppningens temperatur behöver 
vara minst +5 °C när produkten appliceras. 
Före installation av ArmaProtect Collar ska 
man försäkra sig om att man fyller det 
ringformiga utrymmet runt rörledningen och 
underlaget (max 10 mm ringformat utrymme) 
med ArmaProtect Seal. Placera ArmaProtect 
Collar runt rörledningen och fäst hylsan mot 
väggen (på varje sida) eller golvet (undersida) 
med rekommenderat fästmedel.

Installation av ArmaProtect COLLAR

Förhållande ArmaProtect 1000-HS/
vatten: Blandningsförhållande för hällning:  
3–3 ½ : 1 ; Blandningsförhållande 
 för glättning: 4:1
Blanda tillräckligt med material som ska 
användas inom den rekommenderade 
brukstiden (20-30 minuter). Den 
sättningstid som krävs kan variera 
beroende på utrymmet. Installation ska 
inte utföras i förhållanden där 
temperaturen överskrider +35 °C. 
Nominell sättningstid är mellan 30 och 90 
minuter. Konstruktionshållfasthet uppnås 
när produkten hårdnat och torkat helt.
Blandning: 
 ArmaProtect 1000-HS bör helst blandas 
med en mekanisk omrörare av paddeltyp, 
men den kan även blandas manuellt vid 
behov. Använd rent vatten och en ren 

Applicering av ArmaProtect 1000-HS

behållare för blandningsprocessen. Tillsätt 
ArmaProtect 1000-HS-pulver i korrekt 
mängd rent vatten och rör om kontinuerligt 
tills det blir en jämn, smidig konsistens i 
korrekt blandningsförhållande för önskvärd 
appliceringskonsistens.
Applicering:
Alla genomföringar och öppningar ska 
rengöras och damm och lösa partiklar ska 
avlägsnas. Öppningens temperatur 
behöver vara minst +5 °C när produkten 
appliceras. Fyll hela djupet med en 
hällning för att skapa en robust struktur. 
Häll minst i ett djup på 100 mm djup i en 
enda omgång för att uppnå lastbärande 
kapacitet. Efter fyllning jämnar man till 
ArmaProtect 1000-HS för att skapa en 
professionell finish.
Vid tätning av hål i golvplattor ska man 
montera en lämplig form, tillverkad för att 
passa tätt omkring alla genomföringar 
inom öppningen, för att hålla den våta 
blandningen på plats tills den satt sig. 
Icke-brännbara formningsmaterial, såsom 
mineralfiberplattor, kan vara kvar, men 
brännbara material måste tas bort när 
blandningen har satt sig. För komplicerade 
genomföringar kan det vara lämpligt att 
först forma en tunn tätning runt alla 
genomföringar med ett lager på 5 mm av 
ArmaProtect 1000-HS-blandningen. När 
detta härdat ska det återstående djupet på 
tätningen fyllas med en enda hällning.
Tänk på att permanent formningsmaterial 
kan krävas för att uppnå långvariga 
driftförhållanden i specifika fall.

/ 51INSTALLATIONSANVISNINGAR



Ablativt material Termen beskriver ett material som inte expanderar nämnvärt när det utsätts för värme, men som 
kan förbruka energi genom kemiska eller fysiska processer och som endast bryts ned långsamt i 
en brand och förblir tillräckligt stabilt för att fördröja passage av värme, rök, lågor eller en kombi-
nation av dessa.

Byggnadselement Integrerad del av en byggd miljö.
Obs! Detta inkluderar golv, väggar, balkar, pelare, dörrar och genomföringar, men omfattar inte 
inredning.

Brinnegenskaper <brandprovningar> En provkropps reaktion när den brinner under angivna förhållanden, för under-
sökning av reaktion vid brandpåverkan eller brandmotstånd

Kompositmaterial Strukturerad kombination av två eller flera diskreta material.

Brandbarriär Separationselement som uppvisar brandintegritet eller brandstabilitet eller termisk isolering eller 
en kombination av dessa under en tidsperiod under specificerade förhållanden.

Brandklass Standardiserat system för klassificering av bränder med hänsyn till bränslets karaktär.
Obs! I Europa finns sex klasser:
-   Klass A: brand med fasta material, vanligtvis av organisk natur, där förbränning normalt sker 

med glödbildning
-  Klass B: brand med vätskor eller flytande fasta ämnen
-  Klass C: brand med gaser
-  Klass D: brand med metaller
-  Klass E: brand med elektriska faror
-  Klass F: brand med matolja eller fett.

Brandcell Slutet utrymme, som kan vara indelat i underavdelningar, separerat från angränsande utrymmen 
med brandbarriärer.

Brandsäkerhet Förmågan hos ett avskiljande element, när det utsätts för brand på ena sidan, att förhindra att 
lågor och heta gaser passerar eller att lågor uppstår på den oexponerade sidan under en angiven 
tidsperiod i ett standardtest av brandmotstånd.
Obs! Jämför med termen integritetskriterium ”E”.

Brandmotstånd Provkroppens förmåga att stå emot brand eller ge skydd mot brand under en period.
Obs! Typiska kriterier som används för att bedöma brandmotstånd i ett standardbrandtest är bran-
dintegritet, brandstabilitet och värmeisolering.

Brandsäkerhetsmål Önskat utfall med hänsyn till sannolikheten för oönskad brand, i förhållande till en väsentlig as-
pekt av byggnadsmiljön.
Obs! De väsentliga aspekterna berör vanligtvis frågorna livssäkerhet, bevarande av egendom, 
kontinuitet i verksamheten, miljöskydd och bevarande av arv.

Brandstabilitet <brandmotstånd> Förmågan hos ett byggnadselement att motstå kollaps under en angiven tidspe-
riod i ett standardtest av brandmotstånd.
Obs! Byggnadselementet kan vara lastbärande eller inte.

Golv Horisontellt, lastbärande, separerande element i byggnadskonstruktionen. 

Metallrör, direkttillämpningsområde:
Resultat av provningar utförda enligt standardkonfigurationerna kan interpoleras för rör med dia-
metrar och väggtjocklekar mellan dem som provats, baserat på det lägsta resultat som uppnåtts, 
förutsatt att minsta rördiameter är större än eller lika med 40 mm.

52 / BILAGA – BEGREPP OCH DEFINITIONER



Svällande material Termen beskriver ett material som expanderar och bildar skum eller kol när det utsätts för värme 
i en brand, för att begränsa passage av värme, rök, flammor eller någon kombination av dessa.

Isolering
kriterierna ”I”

Kriterium med vilket värmeisoleringen bedöms.
Obs! ”I” -kriteriet baseras på mätning av temperaturökning på ytan på avstånd från brand. Isole-
ringskriteriet kan variera och beror på målsättningen/målsättningarna för brandskyddet.

Isolering
kriterierna ”E”

Kriterium genom vilket förmågan hos ett avskiljande element att förhindra att flammor och heta 
gaser passerar.
Obs! Jämför med termerna ”brandintegritet” och ”brandmotstånd”.

Bärande
kriterium ”R”

Kriterium genom vilket förmågan hos ett byggnadselement eller en konstruktion att bära en på-
lagd last när den utsätts för brand bedöms.
Obs! Denna term är att föredra framför ”lastbärande kapacitet” inom Europeiska gemenskapen. 
Den används av den europeiska brandprovnings- och byggnadsindustrin och av dem som tillämpar 
Europastandarder både inom och utanför EU.

Bärande
element

För bärande element:
REI tt: tt är klassificeringsperioden i minuter under vilken alla kriterier, bärförmåga, integritet och 
värmeisolering uppfylls
RE tt: tt är klassificeringsperioden i minuter under vilken kriterierna för bärförmåga och integritet 
är uppfyllda
R tt:  tt är klassificeringsperioden i minuter under vilken kriterierna för bärförmåga är uppfyllda
För icke bärande element:
EI tt:  tt är klassificeringsperioden i minuter under vilken kriterierna integritet och värmeisolering 
uppfylls
E tt:  tt är klassificeringsperioden i minuter under vilken kriterierna integritet är uppfyllda
Obs!  tt kan vara ett av följande:
 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360
Därmed kan följande exempelklasser definieras:
REI 20, REI 30 ……
EI 45, EI 60 …..

Ej brännbart Kan inte förbrännas under angivna förhållanden.
Obs! I vissa föreskrifter klassificeras ett material som ”ej brännbart” även om det kan förbrännas, 
förutsatt att dess förbränningsvärme är mindre än en definierad mängd.

Låg antändlighet Kan inte brinna med låga under angivna förhållanden

Användningskatego-
rier för genomföring-

stätningar

Typ X – avsedd för användning i förhållanden där det förekommer exponering för olika väder. 
Typ Y1:  avsedd för användning vid temperaturer under 0 °C med exponering för UV-strålning men 

ingen exponering för regn 
Typ Y2: användning i temperaturer under 0 °C men utan exponering för regn eller UV-strålning. 
Typ Z1:  avsedd för användning i interna förhållanden med en luftfuktighet som är lika med eller 

högre än 85 %, exklusive temperaturer under 0 °C, utan exponering för regn eller UV-strål-
ning. 

Typ Z2:  avsedd för användning i interna förhållanden med en luftfuktighet lägre än 85 %, exklusive 
temperaturer under 0 °C, utan exponering för regn eller UV-strålning. 

 
Produkter som uppfyller kraven för typ X uppfyller kraven för alla andra typer.  
Produkter som uppfyller kraven för typ Y1 uppfyller också kraven för typ Y2, Z1 och Z2. Produkter 
som uppfyller kraven för typ Y2 uppfyller också kraven för typ Z1 och Z2. Produkter som uppfyller 
kraven för typ Z1 uppfyller också kraven för typ Z2. 
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Definition av röriso-
lering

Rörändeskonfigura-
tion 1)

Tillämpningsföre-
skrifter för rörändes-

konfiguration

Fullskalig brandprov-
ning

Brandprovning som simulerar en given tillämpning, med hänsyn tagen till verklig skala, det verkli-
ga sättet på vilket objektet installeras och används samt miljön.

Separeringselement Fysisk barriär avsedd att motstå passage av brand från ena sidan av barriären till andra sidan.

Rörändens skick Tilläggsspecifikation för 
klassificeringInuti ugnen Utanför ugnen

ej tillsluten ej tillsluten U/U

tillsluten ej tillsluten C/U

ej tillsluten tillsluten U/C

tillsluten tillsluten C/C

1) Den klass som erhålls för genomföringstätningen anges med en bokstav som anger provningsförhållandet enligt ovan, t.ex. EI 30 C/U.

Testad
U/U C/U U/C C/C

U/U Y N N N

C/U Y Y N N

U/C Y Y Y N

C/C Y Y Y Y

Tä
ck

t Y = acceptabel
N =  ej acceptabel

OBS: 
Beroende på reaktionen på isolering-
ens klassificering vid brandpåverkan 
kan det vara genomföringstätningen/
del av genomföringstätningen eller 
ytterligare nödvändiga tätningsme-
del (som inte visas i figurerna). 

Lo
ka

l
Fo

rt
sa

tt

Ihållande Avbruten

Byggnadselement

Rör

Termisk/akustisk
eller annan rörisolering

Isolering som fungerar som ge-
nomföringstätning eller utgör en 
del av genomföringstätningen
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Skiljevägg Vägg med eller utan glasrutor i en byggnad eller mellan intilliggande byggnader som ska förhindra 
överföring av brand från ena sidan till den andra.

Prov Representativ del av materialet, produkten eller enheten som ska provas tillsammans med ett 
underlag eller en behandling.
Obs! Ofta ersätts termen prov av provkropp.

Temperatur-tid-kurva <standardiserad> Tidsrelaterad temperaturvariation föreskriven på ett specificerat sätt under en 
standardprovning av brandmotstånd som definieras i ISO R 834.

Värmeisoleringsma-
terial

Material som används för att begränsa värmen till en viss plats.

Informationen får endast ses som en vägledning eftersom individuella driftförhållanden påverkar användbarheten ytterligare. 
Om det inte finns någon drifterfarenhet rekommenderar vi ett preliminärt test för att undvika risker. Tillämpningarna som 
beskrivs ovan utgör inte nödvändigtvis en uttömmande lista över tillämpningar för de visade Armacell-produkterna. Armacell 
tar inget ansvar för konsekvenserna av användningen av Armacell-produkter i andra tillämpningar än de som beskrivs 
i detta kompendium eller relaterad produktinformation/teknisk litteratur för de produkter som visas. Läs och studera 
kompendiet för ArmaProtect System och relaterad produktlitteratur innan du påbörjar appliceringen. Sök också teknisk 
expertrådgivning direkt från Armacell om du har frågor eller om du överväger tillämpningar med elektriska öppningar eller 
andra tillämpningar som inte beskrivs här. 

Användning av rör Rörändens skick
Inuti ugnen Utanför ugnen

Med stöd av brandklassat ”upphängningssystem” a tillsluten ej tillsluten

Med stöd av icke brandklassat ”upphängningssystem” ej tillsluten tillsluten

Avfallshanteringschakt av rör ej tillsluten tillsluten

a Visas genom provning eller beräkning (t.ex. Eurokoder).

Rörändeskonfiguration för metallrör jämfört med avsedd användning (EN 1366-3, tabell H.2)

Avsedd användning av rör Rörändens skick
Inuti ugnen Utanför ugnen

Regnvattenrör ej tillsluten ej tillsluten

Avloppsrör ventilerad ej tillsluten ej tillsluten

oventilerad ej tillsluten tillsluten

Rör för gas, dricksvatten, värmevatten ej tillsluten tillsluten

1) Rörändeskonfiguration för plaströr jämfört med avsedd användning (EN 1366-3, tabell H.1)

1) Den klass som erhålls för genomföringstätningen anges med en bokstav som anger provningsförhållandet enligt ovan, t.ex. EI 30 C/U.

Ibland kan det finnas praktiska begränsningar i utformningen och dimensionerna av element som kan provas med 
standardmetoder för provning av brandmotstånd. När dessa element måste vara större eller bestå av en modifierad 
konstruktion är det nödvändigt att kunna bekräfta deras prestanda utan att kunna utföra provningar. I sådana fall används 
EXAP-dokument (Extended Field of Application). EXAP-dokumentet fastställer principer och vägledning för utarbetande av 
dokument för utökad tillämpning av genomföringstätningssystem testade i enlighet med serierna EN 1366 och EN 15882. Mer 
information kan fås från Armacell.   
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Alla data och all teknisk information bygger på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de tekniska standarder som används som referens. 
Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterade ger Armacell inte någon garanti, uttryckligen eller under-
förstådd, när det gäller riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell tar inte heller något ansvar gentemot någon person i 
anslutning till användning av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, modifiera eller ändra detta dokument. Det är 
kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda tillämpningen. Ansvar för professionell och korrekt installation i enlighet med relevanta byggnadsföre-
skrifter ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte och är inte heller en del av ett lagligt erbjudande eller juridiskt kontrakt. Genom att beställa/ta emot produkter accepterar 
du Armacells allmänna försäljningsvillkor och -bestämmelser som gäller i den aktuella regionen. Beställ ett exemplar om du inte har dessa dokument.
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Produktinformation hittar du här:
www.armacell.se

Som uppfinnare av flexibelt skum för isolering av utrustning och ledande leverantör av tekniska skum, utvecklar 
Armacell innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar hållbart mervärde för 
företagets kunder. Armacells produkter bidrar avsevärt till den globala energieffektiviteten och gör därmed skillnad 
varje dag. Med 3 135 anställda och 24 produktionsanläggningar i 16 länder har företaget två huvudverksamheter, 
avancerad isolering och tekniska skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, 
högpresterande skum för högteknologiska och lättviktiga tillämpningar och nästa generations teknologi för aerogel-
filtar. För mer information, gå till: www.armacell.com

OM ARMACELL


