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ARMAPROTECT BOARD

MINERALULDFIBER BRANDPLADE

• Giver passive brandsikringsløsninger ved
forskellige rørgennemføringer i kombination
med ArmaProtect produkterne i porteføljen

• Passer til store åbninger i vægge med ekstra
understøttelse

• Giver løsninger til et stort udvalg af elektriske
servicegennemføringer

• Akustiske egenskaber, luftgennemtrængelig

• European Technical Assessment (ETA) 19/0712



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
Brandmodstandsevne
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
1 EN ISO

10140-2:2010
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
Coating tykkelse2 nominel 1 mm; 2,2 kg vådfilm coating
Maksimum mål på
tætning

Fast væg: 5,76m², fast gulv: 2,88m²

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.

2 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Prisliste gælder for Danmark Priser gyldige fra 2020-02-20 og erstatter alle tidligere priser. Med forbehold for ændringer
uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder. 



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

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