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Nye integrerte brannsikringssystemer som forsegler rør og 
kabler. Våre nye ArmaProtect-systemer sikrer effektiv og pålitelig 
brannsikring av så godt som alle bygningselementer i bygninger, 
enten det er bærende gulv, bærevegger eller lettvegger.
Les mer om bruk av våre systemer. 

ArmaProtect® 
Systems 
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ARMAPROTECT BRANN-
SIKRINGSSYSTEMER
Den ekstra sikkerheten Armacells løsninger tilbyr 
kundene bidrar til at vi kan utgjøre en forskjell 
rundt om i verden, hver eneste dag og for oss alle.

Blokkere brannutviklingen
I en brann har rør og kabler en betydelig 
innvirkning på sikkerheten i en bygning. Rør, 
kanaler og elektriske ledninger går gjennom 
og skiller bygningselementer fra hverandre, og 
de danner dermed en sti hvor flammer og røyk 
kan spre seg. Systemer for passiv brannsikring 
er innebygde komponenter som deler en 
bygning inn i deler gjennom bruk av brannskott 
(brannsikre vegger, gulv og himlinger).

Effektiv og pålitelig brannsikring
ArmaProtect-systemene forenkler ditt 
brannsikringsprosjekt. Vi tilbyr et bredt 
utvalg tilpasset så godt som alle typer rør 
og bygningselementer. Riktig installert 
sikrer våre integrerte systemer at 
gjennomføringer i vegg og himlinger 
blir godkjent av bygningsinspektørene, 
og at du dermed er sikret en problemfri 
byggeprosess.

PÅLITELIG 
OG ENKEL Å 
INSTALLERE

ArmaFlex ® Protect 

Ved å redusere risikoen for brann og for eksponering for røyk, 
gjør våre systemer bygninger sikrere og gir brukerne bedre 
tid til å evakuere fra bygningen i tilfelle brann. Install it.  
Sørg for høy sikkerhet.

ARMAFLEX® PROTECT 
Fleksibl brannsikring

ARMAPROTECT WRAP 
Svært varmeekspanderende innpakking

//  Unik løsning for både varme 
og kalde bruksområder

//  Effektiv varmeisolering, 
pålitelig kondenskontroll og 
reduksjon av strukturstøy

// Rask og enkel installasjon
//  Egnet for himlinger, 

bærevegger og lettvegger 
//  Kan brukes i kombinasjon med 

alle ArmaFlex-produkter

//  Halogenfri, ikke-giftig 
innpakking som utvides 
med opptil 25 ganger 
opprinnelige volum

//  Brukes som et system med 
ArmaProtect Board for isolasjon 
av plast- og metallrør

//  Enkeltstående løsning for  
ikke-isolerte plastrør

//  Leveres i praktiske 25 m lange 
ruller i 2 mm tykkelse

//  Også tilgjengelig som ferdig-
kuttede remser klar for bruk

//  En sentral del av ArmaProtect-
systemer

//  Egnet for større åpninger i vegger 
med ekstra støtte

//  Kan brukes til en lang rekke 
elektriske gjennomføringer

//  Akustiske egenskaper, 
luftgjennomtrengelig 

ARMAPROTECT BOARD 
Belagt plate i mineralfiber

ALT I ETT- 
LØSNING
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ArmaFlex ® Protect 

	 Ikke-isolerte metallrør

	 Ikke-isolerte plastrør

	 Isolerte metallrør

	 Isolerte plastrør

	 Kabler

	 Isolerte metallrør

 (gulvgjennomføring)

ARMAPROTECT COLLAR 
Varmeekspanderende krage

//  Brannsikker opptil EI 240 
(EN 13501-2) for ikke-
isolerte plastrør

// Svært varmeekspanderende 
// Klar for bruk og enkel å bruke
//  Tilgjengelig i diameter fra 

32/42 til 250 mm

//  Lastbærende 
brannsikker mørtel for 
gulvgjennomføringer

//  Enkel å bruke, finnes både i 
flytende form og som sparkel

//  Hurtigherdende sammenset-
ning som ikke krymper

// Enkel å arbeide med

ARMAPROTECT 1000-HS 
Ekstra sterk brannsikker mørtel

ARMAPROTECT SEAL 
Brannsikker tetting

//  Enkel å bruke selv på 
trange steder

//  Egnet for metallrør isolert 
med ArmaFlex og ulike 
gjennomføringer i ikke-
isolerte plastrør

//  Skal brukes som et system 
med ArmaProtect Board 
for ikke-isolerte Uponor  
MLC-gjennomføringer

// Malbar

ARMAPROTECT SEAL X 
Svært varmeekspanderende grafittetting

KLAR  
FOR ENKEL 

Å BRUKE

//  En sentral komponent for 
bruk av ArmaProtect Wrap 
og/eller ArmaProtect Board

//  Brannsikring av ikke-isolerte 
metallrør, ikke-isolerte 
PVC-U-rør og kabel / 
kabelgjennomføringer

//  Pålitelige egenskaper 
for akustisk isolering 

//  Inneholder ikke halogen, 
motstår sopp og skadedyr



Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger er basert på resultater som er oppnådd under spesifikke forhold i henhold til den angitte teststandarden. Armacell gjør sitt ytterste 
for å holde nevnte data og tekniske informasjon oppdatert, men gir ingen garanti – verken uttrykkelig eller underforstått – med hensyn til nøyaktighet, innhold eller fullstendighet 
når det gjelder nevnte data og tekniske informasjon. Armacell kan heller ikke holdes ansvarlig for hvordan eller med hvilket resultat nevnte data eller tekniske informasjon 
brukes. Armacell forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle, endre eller komme med tilføyelser til dette dokumentet. Det er kundens ansvar å kontrollere om 
produktet er egnet for det ønskede bruksområdet. Ansvaret for fagmessig og riktig installasjon og samsvar med aktuelle byggeforskrifter ligger hos kunden. Dette dokumentet 
verken utgjør eller inngår i et juridisk tilbud eller en juridisk kontrakt. Ved å bestille/motta et produkt godtar du Armacells generelle salgsvilkår som gjelder i den aktuelle 
regionen. Bestill en kopi hvis du ikke har mottatt disse.
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Du finner produktinformasjon på:
www.armacell.no

Varmeiso-
lasjon

ArmaFlex  
Protect (a)

ArmaProtect 
Wrap

ArmaProtect 
Board (d)

ArmaProtect 
Seal

ArmaProtect 
Seal X

ArmaProtect  
Collar

ArmaProtect 
1000-HS

Metallrør

Stål Nei
Vegg  
Gulv 

Stål Ja
Vegg  (b)+(c) (b)(e) eller(c)
Gulv   (e)

Kobber Nei
Vegg  
Gulv 

Kobber Ja
Vegg  (b)+(c) (b)(e) eller(c)
Gulv   (e)

Plastrør

PE Nei
Gulv (b)  (b)
Vegg (b)  (b) eller(b)+(c)

PP Nei
Gulv (b)  (b)
Vegg (b)  (b) eller(b)+(c)

PVC
Ja Vegg (b)+(c)

Nei
Gulv (b) eller(c) (b)
Vegg (b) eller(c) (b) eller(b)+(c)

ABS Nei Vegg 

Komposit-
tør

Alpex
F50 Profi Nei Vegg/gulv 
L Nei Vegg/gulv 

Uponor MLC
Nei Gulv (c)
Nei Vegg (c)

Elektrisk 
utstyr

Gulv eller(c) (e)
Vegg (b)  (c)

ARMAPROTECT-SYSTEMER I KORTE TREKK
Merknader:
(a)  ArmaFlex Protect fungerer både som termisk 

isolering og en løsning for passiv brannsikring
(b) med ArmaProtect Seal
(c) med ArmaProtect Board
(d)  for all bruk av ArmaProtect Board, må ArmaProtect 

Seal benyttes til å tette alle overflater
(e) kun med ikke-brennbar isolering
 Enkeltstående løsning
 System

Som ledende leverandør av skummateriale og oppfinner av fleksibelt skum for utstyrsisolering, utvikler Armacell 
innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene. 
Armacells produkter er betydelige bidrag til global energieffektivisering, og utgjør en forskjell over hele verden 
hver dag. Selskapet, som har 3 135 ansatte og 24 fabrikker i 16 land, har avansert isolasjon og byggeskum som 
sine to hovedvirksomheter. Armacell fokuserer på isoleringsmateriale for teknisk utstyr, høytytende skum for 
høyteknologiske og lette applikasjoner samt neste generasjons aerogelteppeteknologi. For mer informasjon, gå til: 
www.armacell.com

OM ARMACELL

Passiv brannsikring er en viktig del av enhver brannsikkerhetsstrategi. Avhengig av type materiale 
i rør og bygningselement, kan du velge mellom ulike konfigurasjoner som sammen hindrer brann. 
Alle løsninger og systemer er testet etter de strengeste kravene i Europeisk teknisk bedømmelse.

FINN UT  
MER I VÅR  

DETALJERTE 
BRUKSANVISNING 

	



