ARMAPROTECT SEAL
TULENKESTÄVÄ TIIVISTE PASSIIVISEEN
PALONTORJUNTAAN
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ArmaProtect Wrap- ja/tai ArmaProtect Board käyttökohteiden olennainen komponentti
• Tuottaa passiivisen palontorjunnan
eristämättömille metalliputkille,
eristämättömille muoviputkille ja johtojen/
johtokannattimien läpivienneille
• Luotettavat akustiset eristeominaisuudet
• Halogeeniton, kestää sieniä ja tuholaisia
•

•

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) 19/0711
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Tekniset tiedot - ArmaProtect Seal
Lyhyt kuvaus

ArmaProtect Seal on akryylipohjainen, tulenkestävä tiivisteaine, jolla on lieviä paisuvia ominaisuuksia.

Materiaalin tyyppi

Akryylipohjainen

Väri

Valkoinen

Tuoteryhmä

Tahna 310 ml patruunassa.

Käyttökohteet

Osana järjestelmää ArmaProtect Wrap ja/tai ArmaProtect Board -tuotteiden kanssa, ArmaProtect Seal on tarkoitettu ylläpitämään seinä- ja
lattiarakenteiden palonkestävyyttä silloin, kun niissä on useamman putkilinjan läpivientiaukot.

Turvallisuus ja
ympäristö

Halogeeniton, kestää sieniä ja tuholaisia.
Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS).

Asennus

Hyvän kiinnittymisen varmistamiseksi kiinnityspintojen on oltava lujia, puhtaita, kuivia ja tasaisia; niissä ei saa olla kontaminaatioita (esim. öljyä,
rasvaa tai pölyä). Varmista, että aukko ja kaapelit/putket on testattu ArmaProtect Seal -tuotteella ja käyttöolosuhteet ovat määritysten mukaisia.
Rengasmainen tila tulee jättää kaapelin/putken ympärille riittävän asennussyvyyden varmistamiseksi. Kaikki kaapelit ja putket sekä aukot tulee
puhdistaa pölystä ja irtonaisista hiukkasista. Aukon lämpötilan tulee olla vähintään 5 °C asennushetkellä. Varmista asennuksen yhteydessä, että
ArmaProtect Seal asennetaan kaikkien tarvittavien kaapelien ja putkien ympärille. Tasoita ArmaProtect Seal tiivistämisen jälkeen korkealuokkaisen
lopputuloksen saavuttamiseksi.

Huomatukset

Katso lisätietoa vastaavista Armacellin toimittamista asiakirjoista ja tuotteen eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista (ETA-19/0711).
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Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys

1610 kg/m³ ± 50 kg/m³ (kuivumaton materiaali)

Kuivumisaika

30 minuuttia 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa

Varastointiaika

18 kuukautta avaamattomana

ISO 2811-1

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

30 minuuttia 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa

Painuma

5 mm yhden tunnin jälkeen 30 mm:n liitoksissa

Liitoksen liikkeet

Säilyttää joustavuuden

EN 1366-4

Käyttöluokka

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

EOTA TR 024

Käyttölämpötila

-5 °C – +40 °C

Levityslämpötila

+5 °C – +40 °C

*1 Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksymisiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.
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. Kaikki tämän asiakirjan lausunnot ja
tekniset tiedot tulee lukea yhdessä asiakkaan määrityksien kanssa. Vastaanottajan vastuulla on tiedottaa kaikille asianomaisille näiden asiakirjojen sisältö. Kuvattuja ja suositeltuja menettelyohjeita on noudatettava tarkoin. Jos
suosituksistamme poikkeaminen on tarpeen, ota meihin yhteyttä sitä ennen mahdollisten vaihtoehtojen selvittämiseksi. Armacell ei ota vastuuta vahingoista, jos määrityksiämme tai muita sovittuja ratkaisujamme tai asiakkaan
määrityksiä ei noudateta. 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.

2

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Hinnasto voimassa Suomi Hinnat voimassa 2020-02-20 lähtien, korvaten kaikki aikaisemmat hinnat. Pidätämme oikeudet
muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Sovellamme yleisiä myynti- ja tomitusehtojamme.

ArmaProtect Seal palonestojärjestelmä
310 ml patruuna; valkoinen
Koodi
PRO-SE-310 W

Tuotekuvaus

Kpl/laatikko

€/kpl

310 ml patruuna

12.
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