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ARMAPROTECT 1000-HS

SUPERSTÆRK BRANDSIKKER MØRTEL

• Ikke-brændbar, bærende og stærk
brandsikringsmørtel til gulvgennemføringer

• Nem at bruge, hældbar eller kan blandes til
brug med murske

• Krymper ikke og er hurtigttørrende
• Fremragende bearbejdelighed

• European Technical Assessment (ETA) 19/0716
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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 Særlige
bemærkninger

Reaktion på brand
Brandmodstandsevne
for konstruktions-
elementer

EN
13501-2

Se ETA 19/0716

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.

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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