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ARMAPROTECT

INSTALLATION AF BRANDSIKRING

• Brandsikring og kondensatkontrol i ét produkt.
• Kan kombineres med alle Armaflex-produkter.
• Fleksibel og nem at montere.
• Sikker lukning af åbninger i væg- og

loftsgennemføringer.



ArmaFlex Protect
RØRLEDNINGSMATERIALER OG "NUL"-AFSTAND
Takket være opskumningseffekten i tilfælde af brand kan det
nye Armaflex Protect-materiale anvendes til sikker forsegling
af gennemføringer, ikke kun i forbindelse med rør af kobber,
stål eller rustfrit stål, men også ved brændbare
forsyningsledninger som flerlagsrørledninger og PE-, PE-
HD-, PP- eller PVC-rørledninger. ArmaFlex Protect er en
systemkomponent, der kan anvendes sammen med alle
Armaflex elastomere isoleringsprodukter og ArmaFlex 520
klæbemidler.

LETVÆGTSVÆG
I brandklassificerede letvægtsvægge monteres Armaflex
Protect i midten. Ringspalten lukkes inden for isoleringen med
Armaprotect 1000, eller der kan anvendes et konventionelt
fyldmateriale mod gipspladen. Det er ikke nødvendigt at
anvende ekstra strimler eller beskyttelsesisolering.
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MASSIV VÆG
I brandsikrede, massive vægge monteres Armaflex Protect i
midten. Spalten lukkes med Armaprotect 1000 eller
almindelig mineralsk mørtel. Det er ikke nødvendigt at
anvende ekstra strimler !
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LOFTSGENNEMFØRING
ArmaFlex Protect kan også installeres centralt i
indtrængninger i loftet. Armaprotect 1000 eller mineralmørtel
bruges til at lukke det resterende hul i gennemtrængningen
eller det kerneborede hul. De relevante testcertifikater skal
konsulteres for information om tilladte rørmaterialer og andre
nødvendige grundlæggende betingelser. Under planlægning
og udførelse skal ikke kun de viste diagrammer, men også de
grundlæggende betingelser for testcertifikatet overholdes.
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ArmaProtect Wrap System
FORSEGLING AF SERVICEGENNEMFØRINGER

Det nye ArmaProtect Wrap System er designet til sikker
forsegling af rørgennemføringer af plast- og metalrørledninger,
både med og uden isolering. Hvad enten det drejer sig om
hårde gulve, stive eller fleksible vægge, så garanterer
ArmaProtect Wrap System en pålidelig brandsikring af
bygningsdelene. Modulsystemet kan kombineres med
førsteklasses elastomere Armaflex-isoleringsmaterialer og
er blevet testet i en lang række anvendelser.

Nærmere oplysninger om anvendelsesområder fremgår af
den omfattende monteringsvejledning for ArmaProtect Wrap
System og dets komponenter.

ArmaProtect Wrap
I tilfælde af brand giver den varmeekspanderende og reaktive
beklædning en stor volumenforøgelse og trykforsegling og
forhindrer dermed brand og røg i at sprede sig gennem
gennemføringen til tilstødende rum. Brandmodstanden i den
halogen- og giftfri beklædning er klassificeret op til EI 120 iht.
EN 13501-2. Den leveres i en praktisk rulle (25 m lang, 40 mm
bred og 2 mm tyk). Det ultratynde design sikrer en nem
montering på steder, hvor der er meget lidt plads.

ArmaProtect Board
Denne ablative coatede mineralfiberplade er det ideelle
supplement til Armacells passive brandbeskyttelsesløsninger.
ArmaProtect Board er designet til at opretholde
brandmodstandsevnen i vægkonstruktioner, hvori der er
blevet lavet åbninger til gennemføring af enkelte eller flere
stikledninger. ArmaProtect Board kan også anvendes i en lang
række løsninger til kabelgennemføringer. Pladen har stærke
akustiske egenskaber og er luftgennemtrængelig.

ArmaProtect Seal
Til at lukke ringspalten rundt om rørgennemføringer, der er
blevet forseglet med ArmaProtect Wrap, tilbyder Armacell
forseglingsmidlet ArmaProtect Seal. Det akrylbaserede,
brandsikre forseglingsmiddel har også let varmeekspanderende
egenskaber. Forseglingsmidlet er nemt at bruge og udgør en
integreret del af ArmaProtect Wrap System. Det er også en
løsning til ikke-isolerede metalrørledninger og en række
åbninger til elektriske installationer. Det er halogenfrit,
svampe- og skadedyrsresistent og har gode akustiske
egenskaber.



Tekniske data - ArmaFlex Protect

Kort beskrivelse Fleksibel brand lukning og isolering til ikke-brændbare og brændbare rør gennem brandsikre vægge og lofter (EI 30 til EI 120).

Materialetype Fleksibelt elastomerisk skum baseret på syntetisk gummi

Farve sort

Anvendelser Isolering og brandsikrings barriere for drikkevandsrør varm / kold, varme og køling, ikke brændbare rør op til 326 mm i diameter og brændbare
rør op til 75 mm.

Specialegenskaber Acc. til ETA 3.2.1.2. Detaljerede oplysninger om anvendelsesområder (bygningsdele, serviceydelser, begrænsninger i størrelse) og en beskrivelse
af konstruktionen af   brandlukninger findes i Armaflex Protect installationsvejledning

Sikkerhed og miljø Se det nyeste produkt Sikkerhedsdatablad (SDS)

Samling Se '' ArmaFlex-applikationsvejledning '' og '' ArmaProtect-systemvejledning ''
For information om marine applikationer, bedes du kontakte din lokale Armacell-kontaktperson eller komme i kontakt med kundeservice

Bemærkninger Ydelsesdeklarationen er tilgængelig i overensstemmelse med artikel 7(3) i EU-direktiv nr. 305/2011 på vores hjemmeside: www.armacell.com/
DoP"
For yderligere information henvises til relateret litteratur leveret af Armacell og europæisk teknisk vurdering af produktet (ETA 11/0454)

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Super-
vision*2

Særlige
bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde max. medietemperatur +85 °C EU 5925 Testet iht. EN

14706,
EN 14707 og
EN 14304min. medietemperatur -50 °C

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm 0 °C EU 5925 ○/● Testet ifølge

EN 12667
EN ISO 8497λ ≤ 0,056 W/(m · K)

Modstand mod vanddampdiffusion
Modstand mod
vanddampdiffusion

μ ≥ 7.000. EU 5925 ○/● Testet ifølge
EN 12086
EN 13469

Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse

Produktsortiment EU 5925 Klassificeret ifølge
EN 13501-1
Testet ifølge
EN ISO 11925-2

Rør EL

Plader E
Anden brandklasse Marine applikationer A-60 klasse dæk og skotter EU 5616 IMO 2010 FTPC

part3, IMO A.754
(18)
SOLAS II-2 / 5.3.1.1

Praktisk forhold ved
brand

Selvslukkende, drypper ikke, spreder ikke flammer

Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

  under EI 120 DK 4385 ○/● MK 6.10/1781

Andre tekniske egenskaber
UV-resistent1 Beskyttelse mod UV-stråler nødvendig.
Opbevaring og
lagringsholdbarhed

Kartoner opbevares vandret.
Kan opbevares i tørre, rene rum ved normal relativ fugtighed (50% - 70%) og omgivelsestemperatur
(0 °C - 35 °C).
Minimumstemperatur for transport -50 °C under betingelse af frostfri opbevaring før installation.

Kan opbevares på et
tørt og rent sted ved
normal relativ
luftfugtighed
(50-70 %) og
omgivende
temperatur (0-35 °C)

Minimumstemperatur
for transport -50 °C
forudsat, at
produkterne
opbevares frostfrit
inden montering.

1.  Hvis Armaflex påføres under UV-stråling, skal materialet beskyttes inden for 3 dage med belægning.

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

*2  ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder
 ○: Egen kvalitetsovervågning på stedet

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, med det samme afklare med os, så vi kan afgøre,
om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde.
Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual. Kontakt vores salgskonsulent inden isolering af rustfrit stål. Armaflex lim 520 skal bruges for at sikre korrekt installation. Ved nogle kølemidler kan udløbstemperaturen
overskride +110 °C. Kontakt vores salgskonsulent for yderligere oplysninger. Til udendørs brug skal Armaflex beskyttes inden for 3 dage, f.eks. med Armafinish-maling eller Arma-Chek-belægning. 

4 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder. 



Tekniske data - ArmaProtect Wrap

Kort beskrivelse En halogenfri, giftfri, grafit brandhæmmende pakning med høj volumenudvidelse, beregnet til at forsegle servicegennemføringer.

Materialetype Termoplastisk kompositmateriale baseret på brandhæmmende grafit

Farve Mørkegrå

Produktserie Rulledimensioner (tykkelse x bredde x længde); 2mm x 40mm x 25m

Anvendelser Passiv brandsikring for ikke-isolerede plastikrør, isolerede metalrør og isolerede PVC-rør.

Specialegenskaber Passer til plastikrørdimensionerne; 32mm, 40mm, 50mm, 55mm, 63mm, 75mm, 82mm, 90mm, 100mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 200mm
og 250mm

Sikkerhed og miljø Halogenfri, indeholder ikke asbest, keramiske eller mineralfibre. Påvirkes ikke af svampe, skadedyr eller gnavere.

Samling Kontroller, at åbningerne og forsyningsforbindelserne er testet med ArmaProtect Wrap, og at betingelserne på stedet ligger inden for
anvendelsesspecifikationerne. Der skal være tilstrækkelig plads rundt om gennemføringerne for at give passende installationsdybde. Alle
forbindelser og åbninger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Åbningstemperaturen skal være 5 °C eller højere på installationstidspunktet.
Efter installation skal det kontrolleres, at ArmaProtect Wrap er installeret rundt om røret ved brug af det nødvendige antal wraps, og at der er 5
mm fra overfladen. Bemærk, at hvis samlingens detaljer kræver ArmaProtect Wrap påført fra begge sider af væggen eller gulvet, så skal antallet
af lag, angivet i litteraturen, installeres på begge sider. Kontroller, at alle ringe er korrekt forseglet med ArmaProtect Seal for at afslutte systemet.
Kontroller, at maskesiden på ArmaProtect Wrap vender bort fra servicen under installationen. Efter fyldningen udglattes ArmaProtect Seal for at
give en professionel finish. Læs omhyggeligt ArmaProtect Wrap Systems omfattende vejledning for yderligere informationer.

Bemærkninger ArmaProtect Wrap kan også bruges som del af et system (med ArmaProtect Board) til at opretholde brandmodstand i isolerede metalrør og
isolerede PVC-rør. Læs ArmaProtect Wrap Systems omfattende brugsanvisning eller spørg Armacell om yderligere information.

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Særlige
bemærkninger

Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse
Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

  op til EI 120 (ETA-19/0714) EU 7120 Testet iht. til EN
1366-3 og
klassificeret jf. EN
13501-2
Læs ArmaProtect
Wrap Systems
omfattende
brugsanvisning eller
spørg Armacell om
yderligere
information om
brandmodstandsklasse
for specifikke
anvendelser.

Andre tekniske egenskaber
Densitet 1,2 g/m³ ISO 2811-1:2011
Udvidelsestryk op til 1,30 N/mm²
Volumenforøgelse op til 25 gange ved 450 °C EOTA TR 024
Brug kategori Konditioneret til type X EU7120 EOTA TR 024

Brandhæmmende
tykkelse (# af lag
ved rørdiameter)1

32 mm - 50 mm ;       1 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
51 mm - 82 mm ;       2 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
83 mm - 115 mm ;      3 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
116 mm - 160 mm ;    4 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
161 mm - 200 mm ;    5 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
201 mm - 250 mm ;    6 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
Bemærk, at hvis samlingens detaljer kræver ArmaProtect Wrap påført fra begge sider af væggen eller
gulvet, så skal antallet af lag, anført i litteraturen, installeres på begge sider. Generelle data gives kun for
plastikrør. Læs ArmaProtect Wrap Systems omfattende brugsanvisning for information om brug af
ArmaProtect Wrap på metalrør.

1.  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vores kundeservice.

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Alle erklæringer og tekniske oplysninger i dette dokument skal læses sammen med kundens egne specifikationer. Det er modtagerens ansvar at oplyse alle involverede parter
om indholdet af disse dokumenter. De beskrevne og anbefalede metoder skal følges nøje. Ved evt. krav om afvigelse fra vores anbefalinger bedes du kontakte os på forhånd for at diskutere mulige egnede alternativer. Armacell hæfter
ikke for krav, der gøres gældende på grund af manglende overholdelse af vores specifikationer eller enhver anden aftalt løsning samt manglende overholdelse af kundens specifikationer. Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre,
at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små
afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af
produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de
oplysninger, der er givet heri. 

52020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.



Tekniske data - ArmaProtect Board

Kort beskrivelse ArmaProtect Board er en mineraluldfiber brandplade, der bruges til passiv brandsikring.

Materialetype Ablativ coating og mineralfiberkerne

Farve Overfladefarve: hvid

Produktserie Plade: 1200 mm x 600 mm x 50 mm (længde x bredde x tykkelse)

Anvendelser ArmaProtect pladen er en mineraluldfiber brandplade, der bruges til at genoprette brandmodstand ved vægkonstruktioner, hvor der er udført
åbninger.

Sikkerhed og miljø Se det nyeste produkt Sikkerhedsdatablad (SDS).

Samling Kontrollér, at åbningen og forsyningsforbindelserne er testet med ArmaProtect Board, og at betingelserne på stedet ligger inden for
anvendelsesspecifikationerne. Alle forbindelser og åbninger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Åbningstemperaturen skal være +5 °C
 eller højere på installationstidspunktet. Efter installation skal man sikre, at ArmaProtect Board er installeret med mindst 10% friktionspasning.
Dæk alle samlinger og grænseflader på ArmaProtect Board med ArmaProtect Seal. Efter at det er tørt inden for åbningen, afsluttes hjørnerne med
et bånd af ArmaProtect Seal for at skabe en forsegling. For nedfældet installation: efter processen skal det sikres, at ArmaProtect Board er installeret
med 100 mm overlap. Sæt pladen fast på substratet med mindst 80 mm stål træskruer og spændeskiver og maksimum 300 mm centre dækket
med 2 mm ArmaProtect Seal bånd. Dæk alle samlinger ved hjælp af ArmaProtect Seal og kontrollér, at alle forkanter på ArmaProtect Board er
dækket med ArmaProtect Seal.

Bemærkninger For yderligere information henvises til relateret litteratur leveret af Armacell og europæisk teknisk vurdering af produktet (ETA 19/0712)

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Særlige
bemærkninger

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm + 10 °C °C EN ISO 13787

λ ≤ 0,034 W/m.K
Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse
Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

  up to EI 120 (ETA-19/0712) EU 7137 Testet iht. til EN
1366-3 og
klassificeret jf. EN
13501-2

Akustisk ydeevne
Beregnet
bredbåndstab

Rw = 24. dB EU 7137 EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-2;-3) dB

Andre tekniske egenskaber
Densitet 140 kg/m³ (mineralfiberkerne) ISO 2811-1
Opbevaring og
lagringsholdbarhed

Opbevares under tørre forhold (ikke gulv) mellem + 5 °C og + 25 °C, for yderligere oplysninger se
Sikkerhedsdatablad

Coating tykkelse2 nominel 1 mm; 2,2 kg vådfilm coating
Maksimum mål på
tætning

Fast væg: 5,76m², fast gulv: 2,88m²

Brug kategori Type Z1 - beregnet til brug indendørs med luftfugtighed ≥ 85 °C, ekskl. Temperaturer under 0 °C, må ikke
udsættes for regn og UV

EOTA TR 024

1.  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vores kundeservice.

2.  Baseret på enkelte testresultater. Kan kun bruges til information / reference.

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at
være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig
udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller
nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de oplysninger, der er givet heri. Alle erklæringer og tekniske oplysninger i dette dokument skal læses sammen med kundens egne
specifikationer. Det er modtagerens ansvar at oplyse alle involverede parter om indholdet af disse dokumenter. De beskrevne og anbefalede metoder skal følges nøje. Ved evt. krav om afvigelse fra vores anbefalinger bedes du
kontakte os på forhånd for at diskutere mulige egnede alternativer. Armacell hæfter ikke for krav, der gøres gældende på grund af manglende overholdelse af vores specifikationer eller enhver anden aftalt løsning samt manglende
overholdelse af kundens specifikationer.

6 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder. 



Tekniske data - ArmaProtect Seal

Kort beskrivelse ArmaProtect Seal er en akrylbaseret, brandmodstandsdygtig fuge med let brandhæmmende egenskaber.

Materialetype Akryl

Farve Hvid

Produktserie Leveres som pasta i en 310 ml patron.

Anvendelser Som del af et system med ArmaProtect Wrap og/eller ArmaProtect Board; ArmaProtect Seal bruges til at genoprette brandmodstanden i væg- og
gulvkonstruktioner, hvor de er blevet forsynet med åbninger til rørgennemføring til forskellige services.

Sikkerhed og miljø Halogenfri, modstandsdygtig over for svampe og skadedyr. Se seneste Sikkerhedsdatablad (SDS).

Samling For god vedhæftning skal man sikre, at alle overflader er faste, rene, tørre, homogene og fri for enhver forurening som olie, fedt eller støv, og at
åbninger og services er testet med ArmaProtect Seal og endelig, at stedets betingelser ligger inden for anvendelsesspecifikationerne. Der skal
være et ringformet mellemrum rundt om forsyningerne for at give tilstrækkelig installationsdybde. Alle forbindelser og åbninger skal være rene og
fri for støv og løse partikler. Arbejdstemperaturen skal være +5 °C eller højere på installationstidspunktet. Efter installation skal du sørge for at
installere ArmaProtect Seal rundt om alle nødvendige gennemføringer. Efter fyldningen udglattes ArmaProtect Seal for at give en professionel finish.

Bemærkninger For yderligere information henvises til relateret litteratur leveret af Armacell og europæisk teknisk vurdering af produktet (ETA 19/0711)

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Super-
vision*2

Særlige
bemærkninger

Reaktion på brand
Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

  op til EI 120 (ETA-19/0711) EU 7138 ○/● Testet iht. to EN
1366-3 og
klassificeret jf. EN
13501-2

Akustisk ydeevne
Beregnet
bredbåndstab

Rw = 38. dB EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-2;-7) dB

Andre tekniske egenskaber
Densitet 1610 kg/m³ ± 50 kg/m³ ISO 2811-1
UV-resistent God
Tørretid 30 min ved 23 °C, 50% RH
Opbevaring og
lagringsholdbarhed

18 måneder uåbnet opbevaring under tørre forhold mellem + 5 °C og + 25 °C (ikke gulv)

Ingen søm 30 min ved 23 °C, 50% RH
Krympning 5 mm efter 1 time i 30 mm samlinger
Dilatationsfuger Bibeholder fleksibilitet EN 1366-4
Brug kategori Type Z1 - beregnet til brug indendørs med luftfugtighed ≥ 85 °C, ekskl. Temperaturer under 0 °C,

må ikke udsættes for regn og UV
EOTA TR 024

Driftstemperatur +5 °C til +40 °C
Anvendelses-
temperatur

+5 °C til +40 °C

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

*2  ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder
 ○: Egen kvalitetsovervågning på stedet

Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at
oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med
resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende,
vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de oplysninger, der er givet heri. Alle erklæringer og tekniske oplysninger i dette dokument skal læses sammen med kundens egne specifikationer. Det er modtagerens ansvar at oplyse alle
involverede parter om indholdet af disse dokumenter. De beskrevne og anbefalede metoder skal følges nøje. Ved evt. krav om afvigelse fra vores anbefalinger bedes du kontakte os på forhånd for at diskutere mulige egnede
alternativer. Armacell hæfter ikke for krav, der gøres gældende på grund af manglende overholdelse af vores specifikationer eller enhver anden aftalt løsning samt manglende overholdelse af kundens specifikationer. Alle data og
tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder
for det tilsigtede anvendelsesområde.
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Tekniske data - ArmaProtect Collar

Kort beskrivelse Brandhæmmende manchet til tætning af rørgennemføringer i brandmodstandsklasse op til EI 240

Materialetype Flere lag stærkt brandhæmmende materiale indarbejdet i en blød stålkasse. I tilfælde af brand udvider det brandhæmmende materiale sig med
højt tryk og forsegler dermed åbningen hermetisk mod flammer og røg.

Farve Stålcasing: Grøn
Brandhæmmende materiale: Grå

Anvendelser Brandhæmmende manchet til rørgennemføringer i solide vægge og lofter i beton eller porebeton og letvægts-skillevægge. Egnet til brug ved ikke-
isolerede PVC-, PP- og PE-rør.

Specialegenskaber Identifikationsskilte leveres. Specielt egnet til bred anvendelse ved drikkevarelinjer (pythonrørføring).
Fri for halogen, PVC, silikone. Fugtbestandig.

Samling Kontrollér, at åbningerne og forsyningsforbindelserne er testet med ArmaProtect Collar, og at betingelserne på stedet ligger inden for
anvendelsesspecifikationerne. Der skal være et ringformet mellemrum rundt om forsyningerne for at give tilstrækkelig installationsdybde for
ArmaProtect Seal.
Alle forbindelser og åbninger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Arbejdstemperaturen skal være +5 °C eller højere på
installationstidspunktet.
Efter installation sikresdet, at man fylder ringspalten rundt om røret med maksimalt 10 mm ring; installer ArmaProtect Collar rundt om røret og
fastgør kraven til væggen eller gulvet med de anbefalede fastgørelser.

Bemærkninger For yderligere information henvises til relateret litteratur leveret af Armacell og European Technical Assessment of the product (ETA-19/0713).

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Særlige
bemærkninger

Reaktion på brand
Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

Loftsgennemføring (PVC, PE, PP) ≤  EI 240 U/C EU 7140 Klassificeret
jf. EN 13501-1
Testet
jf. EN ISO
11925-2

Væggennemføring (PVC, PE, PP) ≤  EI 120 U/u

Andre tekniske egenskaber
Udvidelseskrav 20:1 EOTA TR 024
Udvidelsestryk 1,30 N/mm² EOTA TR 024
Brug kategori Type X - beregnet til brug under forhold, der udsættes for vejrforhold EOTA TR 024
Arbejdstemperatur -20 °C op til +120 °C

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.
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Tekniske data - ArmaProtect Seal X

Kort beskrivelse ArmaProtect Seal er en stærkt brandhæmmende grafitfuge til brug ved genetablering af brandmodstandsevnen ved væg- og gulvkonstruktioner,
hvor de er blevet forsynet med åbninger til rørgennemføring til forskellige services.

Materialetype Brandhæmmende grafitfuge

Farve Grå

Produktserie Leveres som pasta i en 310 ml patron

Anvendelser Passive brandsikringsanvendelser:
Isolerede metalrørs- og forskellige ikke-isolerede plastikrørs-gennemføringer
Uponor MLC rørgennemføringer
Åbninger til forskellige elektriske gennemføringer

Sikkerhed og miljø Vi henviser til det nyeste produktsikkerhedsdatablad (SDS)

Samling Kontroller, at åbningerne og forsyningsforbindelserne er testet med ArmaProtect Seal X og at betingelserne på stedet ligger inden for
anvendelsesspecifikationerne. Der skal være et ringformet mellemrum  rundt om forsyningerne for at give tilstrækkelig installationsdybde.
Alle forbindelser og åbninger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Åbningstemperaturen skal være 5 °C eller højere på
installationstidspunktet.
Om nødvendigt benyttes støttemateriale som angivet i ETA 19/0715. Støttematerialet skal være ikke-brændbar stenuld.
Efter installation skal man sikre, at der er brugt tilstrækkeligt materiale rundt om gennemføringerne. Påfør ArmaProtect Seal X i 20 mm bredde
rundt om åbningen og i en dybde af 25 mm rundt om alle gennemføringer, omhyggeligt og jævnt.
Efter fyldningen udglattes overfladen på ArmaProtect Seal X for at give en professionel finish.
Til brug hvor ArmaProtect Seal X er brugt med ArmaProtect Board, henvises til litteraturen om ArmaProtect Board og ETA 19/0712 i tillæg til
informationerne om ArmaProtect Seal X.

Bemærkninger Se desuden den europæiske tekniske vurdering af produktet for yderligere information (ETA 19/0715)

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Super-
vision*2

Særlige
bemærkninger

Reaktion på brand
Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

  op til EI 120 (ETA-19/0715) EU 7139 ○/● Testet ifølge EN
1366-3
Klassificeret ifølge
EN 13501-2

Akustisk ydeevne
Beregnet
bredbåndstab

Rw = 52. dB EU 7139 EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-1;-6) dB

Andre tekniske egenskaber
Densitet 1280 kg/m³ ± 50 kg/m³ ISO 2811-1
Opbevaring og
lagringsholdbarhed

12 måneder uåbnet opbevaring under tørre forhold mellem + 5 °C og + 25 °C (ikke gulv)

Hårdhed efter
hærdning (Shore A)

68. ISO 7619-1

Hærdningsgrad 1,7 mm / 24 t ved 50% RF og 23 °C
Berøringsklar 15 min ved 50% RF og 23 °C
Holdbarhed 0.7 N/mm²
Volumen udvidelse ca. 20 gange ved 180 °C EOTA TR 024
Driftstemperatur -5 °C til +40 °C
Anvendelses-
temperatur

+5 °C til +35 °C

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

*2  ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder
 ○: Egen kvalitetsovervågning på stedet

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at
være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig
udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller
nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de oplysninger, der er givet heri.

92020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.



Tekniske data - ArmaProtect 1000-HS

Kort beskrivelse ArmaProtect 1000-HS er en ikke-krympende, hurtigtørrende, gipsbaseret, brandsikringsmørtel.

Materialetype Gipsbaseret, stærk mørtel, der modstår høje temperaturer

Farve Grå

Produktserie 20 kg sække

Anvendelser Passiv brandsikring, gulvgennemføringer: metalrør isoleret med ikke-brændbart isoleringsmateriale, og forskellige elektriske åbninger, indkapslet
med ikke-brændbar ventilationskanalkrave; op til EI 120 (EN 13501-2)
Se ETA 19/0716 for yderligere oplysninger

Specialegenskaber Form: løst pulver

Blandingsforhold:
For flydende produkt:  3 - 3½ dele ArmaProtect 1000-HS pulver til 1 del rent vand
For brug med murske:  4 dele ArmaProtect 1000-HS pulver til 1 del rent vand

Sikkerhed og miljø Vi henviser til det nyeste sikkerhedsdatablad (SDS)

Samling Blanding:
Brug rent vand og en ren beholder til blandingsprocessen.
Tilsæt langsomt ArmaProtext 1000-HS pulver til den rette mængde rent vand. Rør hele tiden for at sikre en homogen, blød konsistens i henhold
til blandingsforholdet for den ønskede anvendelse.
Bland en passende mængde materiale til brug inden for brugstiden (20-30 minutter). Tørretiden kan variere afhængigt af stedets betingelser.
Man bør ikke påføre det, hvis temperaturen overstige +35 °C.
Normal tørretid ligger mellem 30 og 90 minutter.
Arbejdsstyrke er nået ved fuldstændig hærdning og tørring.

Anvendelse:
Alle forbindelser og åbninger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Arbejdstemperaturen skal være +5 °C eller højere på
installationstidspunktet.
Fyld den samlede dybde på én gang for at skabe en solid struktur. Minimum 100 mm dybde i en enkelt støbning for at opnå bæreevne, spørg
Armacell for specifikke krav.
Efter fyldningen udglattes ArmaProtect 1000-HS for at give en professionel finish.
Når man forsegler huller i gulvplader, skal man sørge for passende forskalling, der er skåret til at passe tæt rundt om alle installationer inden for
åbningen, for at støtte den våde blanding indtil den sætter sig. Ikke-brændbare forskallingsmaterialer, så som mineralfiberplader, kan blive på
plads, men brændbare materialer
skal fjernes, efter at blandingen har sat sig. For fuld indtrængen kan det anbefales først at lave en tynd forsegling rundt om alle forsyningsforbindelser,
normalt med et lag på 5 mm ArmaProtect 1000-HS mix. Når dette lag har sat sig, skal den resterende forseglingsmængde hældes ud i en enkelt
operation.

Bemærkninger For yderligere information henviser vi til relateret litteratur, udgivet af Armacell og European Technical Assesment for produktet (ETA 19/0716)

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Super-
vision*2

Særlige
bemærkninger

Reaktion på brand
Brandmodstands-
evne for
konstruktions-
elementer

  op til EI 120 (ETA-19/0716) EU 7155 ○/● Testet ifølge EN
1366-3
Klassificeret ifølge
EN 13501-2

Akustisk ydeevne
Beregnet
bredbåndstab

Rw = 52. dB EU 7155 ved 100 mm (med
ArmaProtect Board
50 mm tykkelse)(C;Ctr) = (-4;-8) dB

Andre tekniske egenskaber
Densitet 1750-1900 kg/m³
Tørretid 30-90 min (ved 23 °C) Tørretid kan variere,

afhængigt af
påføringsbetingelser

Opbevaring og
lagringsholdbarhed

6 måneder

Bæreevne 2,5 kN/m² BS 6399-1

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

*2  ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder
 ○: Egen kvalitetsovervågning på stedet

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at
være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig
udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller
nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de oplysninger, der er givet heri.
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ArmaFlex Protect slanger
Længde 1,0 m

Rør maks. udvendig diameter [mm] Isoleringstykkelse [mm] Kode Vare nr. m/karton
6. 16,0 PRO-AX-16X006 498616006 34.
8. 16,0 PRO-AX-16X008 498616008 30.

10. 19,0 PRO-AX-19X010 498619010 18.
12. 19,0 PRO-AX-19X012 498619012 17.
15. 19,0 PRO-AX-19X015 498619015 16.
16. 20,0 PRO-AX-20X016 498620016 14.
18. 20,0 PRO-AX-20X018 498620018 13.
20. 20,0 PRO-AX-20X020 498620020 12.
22. 20,0 PRO-AX-20X022 498620022 12.
25. 20,0 PRO-AX-20X025 498620025 11.
28. 25,0 PRO-AX-25X028 498625028 9.
32. 25,0 PRO-AX-25X032 498625032 8.
35. 25,0 PRO-AX-25X035 498625035 8.
40. 25,0 PRO-AX-25X040 498625040 6.
42. 25,0 PRO-AX-25X042 498625042 6.
48. 25,0 PRO-AX-25X048 498625048 5.
50. 25,0 PRO-AX-25X050 498625050 5.
54. 25,0 PRO-AX-25X054 498625054 5.
60. 25,0 PRO-AX-25X060 498625060 4.
64. 25,0 PRO-AX-25X063 498625064 4.
76. 25,0 PRO-AX-25X076 498625076 4.
89. 25,0 PRO-AX-25X089 498625089 4.

ArmaFlex Protect slanger
Længde 1,0 m

Rør maks. udvendig diameter [mm] Isoleringstykkelse [mm] Kode Vare nr. m/karton
6. 16,0 PRO-AX-16X006 498616006 34.
8. 16,0 PRO-AX-16X008 498616008 30.

10. 19,0 PRO-AX-19X010 498619010 18.
12. 19,0 PRO-AX-19X012 498619012 17.
15. 19,0 PRO-AX-19X015 498619015 16.
16. 20,0 PRO-AX-20X016 498620016 14.
18. 20,0 PRO-AX-20X018 498620018 13.
20. 20,0 PRO-AX-20X020 498620020 12.
22. 20,0 PRO-AX-20X022 498620022 12.
25. 20,0 PRO-AX-20X025 498620025 11.
28. 25,0 PRO-AX-25X028 498625028 9.
32. 25,0 PRO-AX-25X032 498625032 8.
35. 25,0 PRO-AX-25X035 498625035 8.
40. 25,0 PRO-AX-25X040 498625040 6.
42. 25,0 PRO-AX-25X042 498625042 6.
48. 25,0 PRO-AX-25X048 498625048 5.
50. 25,0 PRO-AX-25X050 498625050 5.
54. 25,0 PRO-AX-25X054 498625054 5.
60. 25,0 PRO-AX-25X060 498625060 4.
64. 25,0 PRO-AX-25X063 498625064 4.
76. 25,0 PRO-AX-25X076 498625076 4.
89. 25,0 PRO-AX-25X089 498625089 4.

ArmaFlex Protect endeløse plader

Kode Vare nr. Rulle-længde [m] Bredde (m) Isoleringstykkelse
[mm]

m²/karton Ruller/karton

PRO-AX-13MM/E 498643056 6. 0.5. 13,0 2 x 3 2.

Bemærkninger Til forsegling skal der monteres mindst to lag plademateriale. DIN 4140 kræver, at de udover at blive limet også skal
fastgøres med tråd.

Reaktion på brand Euroclass E

ArmaFlex Protect endeløse plader

Kode Vare nr. Rulle-længde [m] Bredde (m) Isoleringstykkelse
[mm]

m²/karton Ruller/karton

PRO-AX-13MM/E 498643056 6. 0.5. 13,0 2 x 3 2.

Bemærkninger Til forsegling skal der monteres mindst to lag plademateriale. DIN 4140 kræver, at de udover at blive limet også skal
fastgøres med tråd.

Reaktion på brand Euroclass E

Armaprotect 1000 brandbeskyttelsesmiddel
pro-1000-0,5B i praktisk plastbeholder med aftageligt låg.Klar til brug i plastspande

Kode Vare nr. Pakker/stk. Stk./karton
PRO-1000-0,5B ● 498649005 0,5 l 20.
PRO-1000-1,0 498649010 1,0 l 27.
PRO-1000-2,5 498649025 2,5 l 12.
PRO-1000-5,0 498649050 5,0 l 8.

Bemærkninger andre pakningsenheder på forespørgsel
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaprotect 1000 brandbeskyttelsesmiddel
pro-1000-0,5B i praktisk plastbeholder med aftageligt låg.Klar til brug i plastspande

Kode Vare nr. Pakker/stk. Stk./karton
PRO-1000-0,5B ● 498649005 0,5 l 20.
PRO-1000-1,0 498649010 1,0 l 27.
PRO-1000-2,5 498649025 2,5 l 12.
PRO-1000-5,0 498649050 5,0 l 8.

Bemærkninger andre pakningsenheder på forespørgsel
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

ArmaProtect Wrap brandpakning
Halogenfri, giftfri, brandhæmmende grafitwrap

Kode Bredde [mm] Længde [m] Tykkelse [mm] Ruller/karton
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1.

ArmaProtect Wrap brandpakning
Halogenfri, giftfri, brandhæmmende grafitwrap

Kode Bredde [mm] Længde [m] Tykkelse [mm] Ruller/karton
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1.

ArmaProtect Board brandpakning
1200 mm x 600 mm x 50 mm (længde x bredde x tykkelse); overfladefarve: hvid

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton
PRO-BO-50 Ablative coatede plader af mineralske fibre 1.
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ArmaProtect Board brandpakning
1200 mm x 600 mm x 50 mm (længde x bredde x tykkelse); overfladefarve: hvid

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton
PRO-BO-50 Ablative coatede plader af mineralske fibre 1.

ArmaProtect Seal brandpakning
310 ml patron; hvid

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton
PRO-SE-310 W 310 ml patron 12.

ArmaProtect Seal brandpakning
310 ml patron; hvid

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton
PRO-SE-310 W 310 ml patron 12.
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