ARMAPROTECT 1000-HS
ERITTÄIN LUJA PALOA EHKÄISEVÄ
LAASTI
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Palamaton, kantava ja kestävä
palontorjuntalaasti lattioiden läpivienneille
• Helppokäyttöinen, valettava tai rapattava
sekoitusvaihtoehto
• Kutistumaton ja nopeasti kuivuva materiaali
• Loistava työstettävyys
•

•

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) 19/0716

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tekniset tiedot - ArmaProtect 1000-HS
Lyhyt kuvaus

ArmaProtect 1000-HS on kutistumaton ja nopeasti kuivuva kipsipohjainen palontorjuntalaasti.

Materiaalin tyyppi

Kipsipohjainen laasti

Väri

harmaa

Tuoteryhmä

20 kg:n pusseissa

Käyttökohteet

Passiivinen palontorjunta, lattian läpiviennit: palamattomilla eristemateriaaleilla eristetyt metalliputket, ja erilaiset kaapeliaukot palamattomilla
kanavien eristysvaipoilla: luokkaan EI 120 saakka.

Erityispiirteet

Muoto: vapaasti virtaava jauhe
Sekoitussuhteet:
Valettava: 3 - 3½ osaa ArmaProtect 1000-HS -jauhetta yhteen osaan puhdasta vettä
Rapattava: 4 osaa ArmaProtect 1000-HS -jauhetta yhteen osaan puhdasta vettä

Turvallisuus ja
ympäristö

Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS).

Asennus

Sekoitus:
Sekoituksessa käytettävä puhdasta vettä ja puhdasta astiaa.
Lisää hitaasti ArmaProtect 1000-HS -jauhetta oikeaan määrään puhdasta vettä jatkuvasti sekoittaen varmistaaksesi tasaisen ja yhtenäisen
koostumuksen haluamaasi käyttöluokkaa vastaavassa suhteessa.
Sekoita riittävä määrä materiaalia, joka tulee käyttää suositellussa käyttöajassa (20–30 minuuttia). Kuivumisaika voi vaihdella käyttökohteen
olosuhteiden mukaan.
Asennusta ei saa suorittaa yli +35 °C lämpötilassa.
Kuivumisen nimellisaika on 30–90 minuuttia.
Suunniteltu vahvuus saavutetaan, kun materiaali on kovettunut ja kuivunut kokonaan.
Käyttö:
Kaikki kaapelit ja putket sekä aukot tulee puhdistaa pölystä ja irtonaisista hiukkasista. Aukon lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C asennushetkellä.
Täytä koko syvyydeltä yhdellä valukerralla kestävän rakenteen luomiseksi. Vähintään 100 mm:n syvyys yhdellä valukerralla kantokyvyn
saavuttamiseksi, pyydä erityisvaatimukset Armacelliltä.
Tasoita ArmaProtect 1000-HS täyttämisen jälkeen korkealuokkaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Lattialaattojen reikiä tiivistäessä tulee asentaa asianmukainen laattaverhous, joka tulee leikata oikeaan kokoon tiiviisti aukon kaapelien tai putkien
ympärille, jotta se tukisi märkää seosta kuivumiseen saakka. Palamattomat laattaverhousmateriaalit (esim. mineraalikuitulaatta) voidaan jättää
paikoilleen, mutta palavat materiaalit
on poistettava seoksen kuivumisen jälkeen. Monimutkaisissa läpivienneissä voi olla suositeltavaa muodostaa aluksi ohut tiiviste kaikkien kaapelien
ja putkien ympärille käyttäen ArmaProtect 1000-HS -seoksen 5 mm:n nimellistä kerrosta. Kun se on kuivunut, jäljellä oleva tiivistyssyvyys tulee
valaa yhdellä kertaa.

Huomatukset

Katso lisätietoa vastaavista Armacellin toimittamista asiakirjoista ja tuotteen eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista (ETA-19/0716).
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Ominaisuus

Arvo/Arviointi

Testi*1

Huom.

EU 7155

Testattu standardin
EN 1366-3
mukaisesti
Luokiteltu standardin
EN 13501-2
mukaisesti

EU 7155

100 mm
(ArmaProtect Board
50 mm:n
paksuudelta)

Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet

luokkaan EI 120 (ETA-19/0716) saakka

Akustiset ominaisuudet
Laskettu laajakaista
kytkentähäviö

Rw

=

52.

dB

(C;Ctr)

=

(-4;-8)

dB

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys

1825 kg/m³ ± 75 kg/m³

Kuivumisaika

30–90 minuuttia (lämpötilassa 23 °C)

Varastointiaika

6 kuukautta

Kuivausaika
vaihtelee
käyttöolosuhteiden
mukaan.

säilytä kuivassa maasta irti +5 °C – +25 °C lämpötilassa.
Kantokyky

2,5 N/m² (kokonaan kuivuneena)

BS 6399-1

Käyttöluokka

Tyyppi Z1 – tarkoitettu käytettäväksi sisätilassa, jossa kosteus on ≥ 85 °C ja lämpötila vähintään 0 °C,
suojattava vesisateelta ja UV-säteilyltä

EOTA TR 024

*1 Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksymisiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.
Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle. Armacell toteuttaa kaikki varotoimet varmistaakseen tämän asiakirjan ja kaikkien lausuntojen tietojen tarkkuuden. Asiakirjojen teknisiä tietoja ja suosituksia pidetään virheettäminä. Armacell ei kuitenkaan
takaa niiden olevan sataprosenttisesti virheettömiä. Lisäksi pienet väri-, laatu- ja mittapoikkeamat ovat väistämättömiä ja useimmissa tapauksissa ne eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn. Armacell ei ota vastuuta tuotteiden käytöstä
aiheutuvista tuloksista tai kyseisiin tietoihin luottamisesta. Kuvatut tuotteet tai tässä annetut tiedot eivät sisällä takuuta sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, kaupattavuudesta tai muuta suoraa tai välillistä takuuta.
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ArmaProtect 1000-HS palonsuojamassa
Käyttövalmiit 20 kg:n pussit
Koodi
PRO-1000HS-20

Pakkauksia

Kpl/laatikko

€/kpl

20 KG
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