ARMAPROTECT WRAP
ERITTÄIN PAISUVA PALOLTA SUOJAAVA
LÄPIVIENTIERISTE
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Runsaasti paisuva: Laajenee jopa 25-kertaiseksi
alkuperäisestä tilavuudestaan
• Järjestelmäratkaisut yhdessä ArmaProtect
Board -tuotteen kanssa moniin erilaisiin
putkiläpivienteihin
• Itsenäinen ratkaisu eristämättömien
muoviputkien läpivienteihin
• Itsenäinen ratkaisu ArmaFlex-tuotteilla
eristettyihin metalliputkiin
•

Itsenäinen ratkaisu juomaputkiin
• Saatavilla myös esileikattuina käyttövalmiina
nauhoina
•
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Tekniset tiedot - ArmaProtect Wrap
Lyhyt kuvaus

Halogeeniton ja myrkytön reaktiivinen ja paisuva läpivientieriste, joka on suuren paisunnan ansiosta tarkoitettu putki- ja kaapeliläpivientien
palonkestävyyden varmistamiseen.

Materiaalin tyyppi

Paisuvaan grafiittiin pohjautuvat termoplastiset komposiitit

Väri

Tummanharmaa

Tuoteryhmä

Rullan mitat (pituus x leveys x paksuus): 2 mm x 40 mm x 25 mm

Käyttökohteet

Passiivinen palontorjunta eristämättömissä ja eristetyissä muoviputkissa ja eristetyissä metalliputkissa.

Erityispiirteet

Muoviputken hyväksyttävät mitat: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 63 mm, 75 mm, 82 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm,
200 mm ja 250 mm

Turvallisuus ja
ympäristö

Halogeeniton. Ei sisällä asbestia, keramiikkaa tai mineraalikuituja. Kestää sieniä, tuholaisia ja jyrsijöitä.
Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS).

Asennus

Varmista, että kaapelit/putket on testattu ArmaProtect Wrap -tuotteella ja käyttöolosuhteet ovat määritysten mukaisia. Riittävä rengasmainen tila
tulee jättää kaapelin/putken ympärille asianmukaisen asennussyvyyden varmistamiseksi. Kaikki kaapelit ja putket tulee puhdistaa pölystä ja
irtonaisista hiukkasista. Aukon lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C asennushetkellä.
1. Varmista, että ''verkoton'' puoli on asennuspintaan päin (verkollinen puoli asennuspinnasta poispäin).
2. Varmista, että ArmaProtect Wrap -tuotetta asennetaan putken ympärille noudattaen asiakirjojen tai tuotepkkauksen taulukoissa annettuja oikeita
kerrosmääriä.
3. Vaippa on suositeltavaa asentaa joustavasti (löysästi) noin 5 mm päähän asennuspinnasta hyödyntäen kevyttä liikettä vaipan ja asennuspinnan
välillä.
4. Vie kiinnitetty vaippa putken ja erottavan elementin (seinä/lattia) väliseen rengasmaiseen tilaan jättäen 5 mm:n aukon pinnasta (seinän/lattian
pinnan ja vaipan lähimmän puolen välinen etäisyys on oltava 5 mm).
5. Täytä rengasmainen tila perusteellisesti ja tasaisesti ArmaProtect Seal -tuotteella erotuselementin pinnan tasolle niin, ettei vaippamateriaalia
enää näy tiivisteaineen levittämisen jälkeen.
6. Tasoita ArmaProtect Seal -pinta korkealuokkaisen lopputuloksen saavutamiseksi.

Huomatukset

Katso lisätietoa vastaavista Armacellin toimittamista asiakirjoista ja tuotteen eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista (ETA-19/0714).
ArmaProtect Wrap -tuotetta voidaan käyttää myös järjestelmänä (ArmaProtect Board -levyn kanssa) palonkestävyyden säilyttämiseksi eristetyissä
muovi- ja metalliputkissa. Katso ''ArmaProtect Wrap -järjestelmän laaja käyttöopas'' ja ETA-19/0712 tai pyydä lisätietoa Armacellin edustajalta.
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Ominaisuus

Arvo/Arviointi

Testi*1

Huom.

EU 7120

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

Palokäyttäytyminen
luokkaan EI 120 (ETA-19/0714) saakka

Osastoivat rakenteet

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys

1,2 g/cm³

Laajennuspaine

korkeintaan 1,30 N/mm²

Koko paisuessa

n. 25 kertaa suurempi 450 °C lämpötilassa

Käyttöluokka

Tyyppi X – tarkoitettu käytettäväksi säältä suojaamattomissa olosuhteissa

Paksuus paisuessa
(kerrosten määrä
putken halkaisijan
mukaan)1

32 – 50 mm:
1 kerros 40 mm (leveys) x 2 mm (paksuus)
51 – 82 mm:
2 kerrosta 40 mm (leveys) x 2 mm (paksuus)
83 – 115 mm: 3 kerrosta 40 mm (leveys) x 2 mm (paksuus)
116 – 160 mm: 4 kerrosta 40 mm (leveys) x 2 mm (paksuus)
161 – 200 mm: 5 kerrosta 40 mm (leveys) x 2 mm (paksuus)
201 – 250 mm: 6 kerrota 40 mm (leveys) x 2 mm (paksuus)

ISO 2811-1:2011
EOTA TR 024
EU 7120

EOTA TR 024

Huomaa, että jos asennusvaatimukset edellyttävät ArmaProtect Wrap -tuotteen asentamista seinän tai
lattian molemmille puolille, annettuja kerrosmääriä tulee soveltaa molemmille puolille. Yleistiedot koskevat
vain muoviputkia. Katso lisätietoa ArmaProtect Wrap -tuotteen käyttämisestä metalliputkissa ArmaProtect
Wrap -järjestelmän laajasta käyttöoppaasta.
1. Lisätietoja asiakaspalvelustamme.
*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. 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. 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 Wrap palonestojärjestelmä
Halogeeniton, myrkytön, paisuva grafiittitiiviste, rullassa
Koodi
PRO-WR-240

Leveys [mm]

Pituus [m]

Paksuus [mm]

Rullaa/laatikko

€/rulla

40,0

25.

2.

1.

xxx

ArmaProtect Wrap palonestomansetit
Korkeus [mm]

Ulko-Ø putki tai eriste [mm]

Kpl/laatikko

€/kpl

Ei saatavilla

32/34

PRO-WS-032

Koodi

20.

xxx

Ei saatavilla

40/42

PRO-WS-040

20.

xxx

Ei saatavilla

55/57

PRO-WS-055

20.

xxx

Ei saatavilla

63/65

PRO-WS-063

20.

xxx

Ei saatavilla

75/77

PRO-WS-075

20.

xxx

Ei saatavilla

80/82

PRO-WS-082

20.

xxx

Ei saatavilla

90/92

PRO-WS-090

20.

xxx

Ei saatavilla

110/112

PRO-WS-110

20.

xxx

Ei saatavilla

125.

PRO-WS-125

20.

xxx

Ei saatavilla

140.

PRO-WS-140

20.

xxx

Ei saatavilla

160.

PRO-WS-160

20.

xxx
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ArmaProtect Wrap Strips tarjoavat passiiviset palontorjuntaratkaisut erityisesti eristämättömiin muoviputkiin
Halogeeniton, myrkytön, paisuva grafiittitiiviste; esileikatut ja pussitetut käyttövalmiit nauhat.

