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INSTALL IT. SÄKERSTÄLL SÄKERHET.

www.armacell.se

Nya integrerade brandskyddssystem som tätar brandavskiljande vägg för 
rör och kablar på ett säkert sätt. Vare sig det handlar om massiva bjälklag, 
massiva eller flexibla väggar, garanterar våra nya ArmaProtect-system 
effektivt och pålitligt brandskydd för nästan alla strukturella element i 
byggnader. Upptäck mer om användning av våra system. 

ArmaProtect® 
Systems 



02 PASSIVT BRANDSKYDD

ARMAPROTECT 
BRANDSKYDDSSYSTEM
Den extra säkerhet som Armacells lösningar 
ger kunderna hjälper oss att göra skillnad 
runtom i världen, varje dag och för alla.

Stänga av brandens framfart
Vid en eldsvåda har tekniska installationer 
ett betydande inflytande på säkerheten i 
byggnader. Rörledningar, kanaler och elkablar 
penetrerar brandavskiljande 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 
och bjälklag).

Effektivt och pålitligt brandskydd
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 penetreringar i väggar 
och bjälklag säkert klarar av 
byggnadskontroller och på så vis bidrar 
till en smidig byggprocess.

PÅLITLIGT OCH 
ENKELT ATT  
INSTALLERA

ArmaFlex ® Protect 

Genom att minska brand- och rökrisken förbättrar våra system 
säkerheten i byggnader och därigenom blir evakueringstiden 
längre om en brand skulle bryta ut. Install it. Säkerställ säkerhet.

ARMAFLEX® PROTECT 
Flexibelt brandskydd

ARMAPROTECT WRAP 
Mycket svällande tejp

//  En enda lösning för  
användning i varma och 
kalla applikationer

//  Effektiv termisk isolering, 
pålitlig kondenskontroll 
och minskade stomljud

// Snabb och enkel installation
//  Lämpar sig för bjälklag, 

massiva väggar och lätta 
väggar

//  Kan kombineras med alla 
ArmaFlex-produkter

//  Halogenfritt, giftfritt tejp som 
expanderar upp till 25 gånger 
av sin ursprungliga volym

//  Ska användas som ett system 
med ArmaProtect Board för 
isolerade plast- och metallrör

//  Självständig lösning för  
oisolerade plaströr

//  Levereras i en behändig 
tjocklek på 2 mm, i rullar på 25 m

//  Finns även som färdigskurna 
remsor klara att använda

//  En integrerad komponent 
i ArmaProtect-systemen

//  Passar för större öppningar 
i väggar med extra stöd

//  Kan användas för många olika 
penetreringar

//  Ljudegenskaper, släpper 
igenom luft

ARMAPROTECT BOARD 
Mineralfiberpanel med värmebortförande hölje

ALLT-I-ETT-
LÖSNING
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ArmaFlex ® Protect 

	 Oisolerade metallrör

	 Oisolerade plaströr

	 Isolerade metallrör

	 Isolerade plaströr

	 Kablar

	 Isolerade metallrör

 (golvpenetrering)

ARMAPROTECT COLLAR 
Svällande rörmanschett

//  Brandmotstånd på upp till  
EI 240 (EN 13501-2) för  
oisolerade plaströr

// Mycket svällande
//  Klar för användning och enkel 

att applicera
//  Finns i diametrar från 32/42  

till 250 mm

//  Belastningståligt 
brandskyddsmurbruk 
för bjälklagsgenomföringar

//  Enkelt att använda, kan 
blandas för att hälla 
eller spackla

//  Snabbhärdande formula 
som inte krymper 

// Perfekt formbarhet

ARMAPROTECT 1000-HS 
Höghållfast brandbeständigt murbruk

ARMAPROTECT SEAL 
Brandskyddstätning

//  Enkel att använda även  
i trånga utrymmen

//  Lämplig för ArmaFlex-isolerade 
metallrör och olika oisolerade 
plaströrspenetreringar

//  Ska användas som ett system 
med ArmaProtect Board för 
oisolerade Uponor  
MLC-penetreringar

// Går att måla

ARMAPROTECT SEAL X 
Mycket svällande grafittätning

KLAR FÖR 
APPLICERINGENKELT  

ATT  
ANVÄNDA 

//  En integrerad komponent 
för ArmaProtect Wrap- och/
eller ArmaProtect Board-
tillämpningar

//  Ger brandskydd för oisolerade 
metallrör, oisolerade PVC-U-
rör och -kablar/penetreringar 
för kabelrännor

//  Bra ljudisoleringsegenskaper 
//  Halogenfri, står emot 

svamptillväxt och ohyra



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 
underförstådd, 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 
byggnadsföreskrifter 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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För mer information, gå till: 
www.armacell.se

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)

Elöpp-
ningar

Golv eller(c) (e)
Vägg (b)  (c)

ARMAPROTECT SYSTEMS, EN SNABBTITT
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 icke-brännbar isolering
 Fristående lösning
 System

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

Passivt brandskydd är huvudkomponenten i alla säkerhetsstrategier. Beroende på rörmaterial och 
strukturelement kan man välja mellan olika konfigurationer som utgör ett pålitligt brandstopp. 
Alla lösningar och system har testats i enlighet med de strikta kraven för European Technical 
Assessment (ETA).

MER  
INFORMATION 

FINNS I VÅR  
OMFATTANDE  

TILLÄMPNINGS-
GUIDE

	



