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ARMAPROTECT SEAL X

MEGET BRANDHÆMMENDE
GRAFITFUGE

• Meget brandhæmmende og nemt at bruge selv
under trange forhold

• Velegnet til brug med ArmaFlex isoleret
metalrør og forskellige ikke-isolerede
plastikrørgennemføringer på op til 125 mm
diameter.

• Som system med ArmaProtect Board; yder
passive brandbeskyttelsesløsninger for ikke-
isolerede Uponor MLC rørgennemføringer

• Kan males

• European Technical Assessment (ETA) 19/0715



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
Brandmodstandsevne
for konstruktions-
elementer

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

Akustisk ydeevne
EN
10140-2:
2010

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
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 EOTA TR 024

-5 °C til +40 °C
Anvendelsestemperatur+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.

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 Seal X brandbeskyttelsessystem

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton €/stk.
PRO-SX-310 310 ml cartridge 12. xxx

ArmaProtect Seal X brandbeskyttelsessystem

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton €/stk.
PRO-SX-310 310 ml cartridge 12. xxx
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