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ARMAPROTECT

INSTALL IT. ENSURE SAFETY.

• Monipuolinen tuotevalikoima passiiviseen
palontorjuntaan

• Tarjoaa järjestelmänä kattavat ratkaisut
erilaisiin kaapeli- ja putkiläpivienteihin

• Hyväksytty laatu kansainvälisten
(Eurooppalainen tekninen arviointi) ja/tai
maakohtaisten sertifiointien ansiosta

• Luotettava seinien ja kattojen läpivientien
tiivistys.



ArmaFlex Protect
PUTKIMATERIAALIT JA NOLLAETÄISYYS
Sen paisuvan vaikutuksen ansiosta tulipalon tapahtuessa,
uudella Armaflex Protect -tuotteella voidaan tiivistää
tehokkaasti kupari-, teräs-, ruostumattomat teräs- ja
valurautaputket sekä palavat syöttöputket (esim. monikerroksiset
komposiittiputket). ArmaFlex Protect -järjestelmäkomponentti
toimii kaikkien elastomeeristen ArmaFlex-eristemateriaalien
ja ArmaFlex 520 -liiman kanssa. Ennen kaikkea: Armaflex
Protect ei edellytä vähimmäisetäisyyksiä ≤ 89 mm:n putken
ulkohalkaisijaan saakka, joten putket voidaan asentaa
nollaetäisyydelle.

KEVYT SEINÄ
Paloluokitelluissa kevyissä seinissä ArmaFlex Protect
asennetaan keskitetysti. Rengasmainen aukko suljetaan
eristyksen tasolla palamattomalla kipsipohjaisella saumausaineella.
Muut suojaavat eristeet eivät ole tarpeen.
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KIINTEÄ SEINÄ
Paloluokitelluissa kiinteissä seinissä ArmaFlex Protect
asennetaan keskitetysti. Aukko suljetaan palamattomalla
saumausaineella, kuten laastilla. Muut suojaavat eristeet
eivät ole tarpeen!
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KOVA LATTIA
ArmaFlex Protect voidaan asentaa keskitetysti myös katon
läpivienteihin. ArmaFlex Protect voidaan asentaa keskitetysti
myös katon läpivienteihin. Läpiviennin tai porausreiän jäljellä
olevat aukot suljetaan palamattomalla materiaalilla, kuten
laastilla.
Sallitut putkimateriaalit ja muut tarvittavat perustiedot on
luettava vastaavista
testisertifikaateista. Kuvattujen kaavioiden lisäksi suunnittelun
ja toteutuksen aikana on huomioitava myös testisertifikaatin
perusolosuhteet.
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Armaprotect 1000
PALONESTOTÄYTEAINE
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Tämän tuotteen mullistava ominaisuus on käyttövalmiin
materiaalin konsistenssi. Sen voi levittää suoraan
sangosta joko sormin tai lastan avulla. Tämän ansiosta
seinien ja sisäkattojen läpivientien rengasmaiset urat
on helppo tiivistää siististi. Paloa estävän Armaprotect
1000 -täyteaineen avulla seinien ja sisäkattojen
läpiviennit on helppo tiivistää turvallisesti ja
luotettavasti myös rakennustyömaiden vaativissa
olosuhteissa. Sen lisäksi, että Armaprotect 1000 —
jonka sulamispiste on yli 1 000 °C — varmistaa
luotettavan ja tehokkaan palontorjunnan, se myös
suojaa putkia lämpöhäviöiltä ja estää melun
kulkeutumista viereisiin rakenteellisiin elementteihin.

ARMAPROTECT 1000 JA ARMAFLEX
PROTECT: TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ
Käyttökohteissa, joissa käytetään Armaflex Protectia,
Armaprotect 1000 täydentää järjestelmän loistavasti.
Toisaalta sen voi levittää myös suoraan putkille tai jopa
sähkökaapeleihin seinien ja sisäkattojen läpivienneissä.
Tuote on eurooppalaisen standardin EN 998-2
mukainen, ja siinä on CE-merkintä.

KÄYTÄNNÖLLISESSÄ PUTKILOSSA:
Paloa estävä täyteaine on nyt saatavana käytännöllisessä
putkilossa. Siitä on helppoa puristaa tarvittava määrä
tahnaa. Käytön jälkeen putkilo on helppo sulkea
kiertämällä korkki takaisin kiinni.

HELPPO LEVITTÄÄ
Paloa estävä täyteaine on helppo levittää, eikä sitä
tarvitse sekoittaa. Tuote on helppo ottaa käsin astiasta
ja levittää uraan. Pinnan voi tasoittaa käsin tai
kaapimella. Uudelleen suljettava astia estää materiaalin
hävikin.



ArmaProtect Wrap -järjestelmä
LÄPIVIENTITIIVISTEET

Uusi ArmaProtect Wrap -järjestelmä tiivistää varmasti
sekä eristetyt että eristämättömät muovi- ja
metalliputkien läpiviennit. ArmaProtect Wrap -
järjestelmä takaa luotettavan paloturvallisuuden
jäykkien lattioiden, jäykkien ja joustavien seinien
kaikissa rakenteellisissa elementeissä. Modulaarinen
järjestelmä voidaan yhdistää huippuluokan Armaflex-
elastomeeri eristeiden kanssa ja sitä on testattu hyvin
monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Katso lisätietoja käyttöalueesta ArmaProtect Wrap -
järjestelmän ja sen komponenttien laajasta käyttöoppaasta.

ArmaProtect Wrap
Tulipalon sattuessa lämmöstä paisuva ja reaktiivinen
läpivientieriste laajenee paljon ja sulkee painetiiviisti
estäen siten tulen ja savun tunkeutumisen viereisiin
huoneisiin. Halogeenittoman, myrkyttömän eristeen
palonkestävyys luokitellaan arvoon EI 120 standardin
EN 13501-2 mukaan. Se toimitetaan kätevänä 25 m
pitkänä, 40 mm leveänä ja 2 mm paksuisena rullana.
Huippuohut muotoilu takaa helpon käytön ahtaissa
paikoissa.

ArmaProtect Board
Tämä ablaatiolla päällystetty mineraalikuitulevy on
ihanteellinen lisä Armacellin passiivisille
palosuojeluratkaisuille. ArmaProtect Board on suunniteltu
ylläpitämään seinärakenteiden palonkestävyyttä silloin,
kun niissä on yhden tai useamman putkilinjan
läpivientiaukot. ArmaProtect Board tarjoaa myös
valikoiman ratkaisuja kaapeliläpivienneille. Sillä on
vahvat akustiset ominaisuudet ja se läpäisee ilmaa.

ArmaProtect Seal
Armacell tarjoaa ArmaProtect Seal -tiivisteen
sulkemaan rengasmaisen aukon putkien läpivientien
ympärillä, jotka on tiivistetty ArmaProtect Wrap -
eristeillä. Akryylipohjaisella, tulenkestävällä tiivisteaineella
on myös lieviä paisuvia ominaisuuksia. Helppokäyttöinen
tiivisteaine on erottamaton osa ArmaProtect Wrap-
järjestelmää ja tarjoaa ratkaisun eristämättömille
metalliputkille ja erilaisille sähköisille aukoille. Se on
halogeeniton, kestää sieniä ja tuholaisia ja sillä on hyvät
äänieristysominaisuudet.



Tekniset tiedot - ArmaFlex Protect

Lyhyt kuvaus Joustava palotiiviste ja eriste metalli- ja komposiittiputkiin palonkestävissä seinissä ja lattioissa (luokkaan EI 120 saakka).

Materiaalin tyyppi Joustava elastomeerivaahto synteettisellä kumipohjalla

Väri musta

Käyttökohteet Eriste ja palosuojasulku kuumiin ja kylmiin juomavesiputkiin, lämmityksen ja jäähdytyksen metalliputkiin 326 mm:n halkaisijaan saakka ja
komposiittiputkiin 75 mm:n halkaisijaan saakka.

Erityispiirteet Kenttäsovellusten (rakennuselementtien, putkien ja kaapelien, kokorajojen) tarkat tiedot sekä läpivientitiivisteen rakenteen kuvaus ovat saatavilla
ETA-11/0454:sta.

Turvallisuus ja
ympäristö

Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS)

Asennus Katso ''ArmaFlex-asennusopas'' ja ''ArmaProtect-järjestelmän käsikirja''.
Lisätietoa laivanrakennuksen käyttökohteista on saatavilla paikalliselta Armacell-edustajalta ja asiakaspalvelustamme.

Huomatukset Asetuksen (EU) 305/2011 artiklan 7(3) mukainen suoritustasoilmoitus on saatavana kotisivuiltamme osoitteesta www.armacell.com/DoP

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Val-
vonta*2

Huom.

Lämpötilaväli
Lämpötila-alue maks. käyttölämpötila +85 °C EU 5925 Testattu standardien

EN 14706,
EN 14707 ja
EN 14304
mukaisestimin. käyttölämpötila -50 °C

Lämmönjohtavuus
Lämmönjohtavuus ϑm 0 °C EU 5925 ○ Testattu standardin

EN 12667
EN ISO 8497
mukaisestiλ ≤ 0,056 W/(m · K) W/(m · K)

Vesihöyryn diffuusiovastus
Vesihöyryn
diffuusiovastus

μ ≥ 7.000. EU 5925 ○ Testattu standardin
EN 12086 ja
EN 13469
mukaisesti

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka

tuotesarja EU 5925 ○ Luokiteltu standardin
EN 13501-1
mukaisesti
Testattu standardin
 EN ISO 11925-2
mukaisesti

putket EL

levyt E

Muu paloluokka Laivanrakennuksen käyttökohteet A-60-luokan kannet ja laipiot EU 5616
EU 5883
EU 5870
D 5555

Testattu 2010 FTP-
säännöstön osan 3
mukaisesti, IMO
A.754 (18)
Luokiteltu MED
96/98/EY
MODUULIN D
mukaisesti

Käytännön
palokäyttäytyminen

Itsestään sammuva, ei tiputa eikä levitä paloa

Osastoivat rakenteet   luokkaan EI 120 (ETA-11/0454) saakka EU 4384 ○/● EN 1366-3,
EN 13501-2

Muut tekniset ominaisuudet
UV-säteilyn kesto Suojaus UV-säteilyltä vaaditaan.
Terveysnäkökohdat Pölytön ja kuiduton

Varastointiaika Pakkauksia säilytettävä vaakatasossa.
Voidaan varastoida kuivissa, puhtaissa huoneissa tavallisessa suhteellisessa kosteudessa (50–
70 %) ja ympäristön lämpötilassa (0–35 °C).
Kuljetuksen alhaisin lämpötila -50 °C, varastointi pakastamattomana ennen asennusta.

Säilytys kuivassa ja
puhtaassa paikassa
normaalissa
suhteellisessa
kosteudessa (50 % -
70 %) ja
ympäristölämpötilassa
(0 °C - 35 °C)
Pakkauksia tulee
säilyttää vaaka-
asennossa
Vähimmäislämpötila
kuljetuksessa -50 °C
jäätymätön säilytys
ennen asennusta.

Käyttöluokka Tyyppi Y2 - tarkoitettu käytettäväksi alle 0 °C lämpötilassa, suojattava vesisateelta ja UV-
säteilyltä

EU 4384 EOTA TR 024

*1  Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksymisiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.

*2  ● : Riippumattomien tahojen ja/tai testiviranomaisten virallinen valvonta
 ○ : Oma laadunvalvonta tehtaalla
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Tekniset tiedot - ArmaFlex Protect

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyyppillisisitä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin.  Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle. Asennusohjeet löytyvät Armaflex-asennusoppaastamme. Ota yhteyttä myyntiedustajaan ennen ruostumattomien teräspintojen eristämistä. Asennus voidaan tehdä oikein vain käyttämällä Armaflex 520 -
liimaa. Joidenkin kylmäaineiden lämpötila voi ylittää +110 °C.  Ota yhteyttä myyntiedustajaan lisätietoja varten.  Ulkokäytössä Armaflex tulee suojata Armafinish- maalilla tai Arma-Chek päällysteellä 3 päivän kuluessa asentamisesta. 
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Tekniset tiedot - Armaprotect 1000

Lyhyt kuvaus Armaprotect 1000 -palosuojamassa on erittäin kätevä ja käyttövalmis, korkeita lämpötiloja kestävä laasti, jolla on erinomaiset palonesto-, lämpö-
ja äänieristeominaisuudet. Se on itsestään kovettuvaa ja erittäin helppo levittää käsin. Mitään muottia ei tarvita, ja asennus onnistuu ahtaissakin
paikoissa.

Materiaalin tyyppi Korkeita lämpötiloja kestävä laasti, jonka mikrorakeet on sekoitettu epäorgaaniseen sideaineeseen.

Väri vaalean harmaa

Käyttökohteet Ihanteellinen järjestelmäratkaisu rengasmaisen aukon tiivistämiseen asennuksissa, joissa on käytetty Armaflex Protect -tuotetta. Saksan standardin
MLAR 2015 mukaisesti Armaprotect 1000 -tuotetta voidaan lisäksi käyttää yksittäisten putkien tai jopa sähkökaapelien läpivienneissä. Vain
sisäkäyttöön.

Erityispiirteet Kun Armaprotect 1000 Firestop Filler -tuotetta käytetään rengasmaisten aukkojen täyttämiseen, se täyttää Saksan putkiasennuksia koskevat
ohjeet (MLAR, versio 2015) sekä liittovaltioiden määrittämät putkiasennuksia koskevat oikeudelliset ohjeet.

Turvallisuus ja
ympäristö

Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS).

Asennus Käyttövalmis Armaprotect 1000 Firestop Filler toimitetaan astioissa / kätevässä muovipussissa ja se voidaan levittää joko lastalla tai sormilla.
Alustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton. Huonelämpötilan tulee olla vähintään 5 °C levityksen aikana. Kovettumisen jälkeen Firestop Filler -
aineen hiominen, poraaminen ja leikkaus onnistuu helposti.

Huomatukset Asetuksen (EU) 305/2011 artiklan 7(3) mukainen suoritustasoilmoitus on saatavana kotisivuiltamme osoitteesta www.armacell.com/DoP

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Lämmönjohtavuus
Lämmönjohtavuus ϑm 10. °C EU 5738 Testattu

EN 12667
mukaisestiλ ≤ 0,052 W/(m · K)

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka

Euroluokka A1 EU 5738 Testattu
DIN EN 13501-1
mukaisesti
Testattu standardien
EN ISO 1182
EN ISO 1716

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys n. 180 kg/m³  (kuivuttuaan)
Puristuslujuus 0,4 N/mm² EU 5738 Testattu

EN 1015-11
mukaisesti

Kuivumisaika 48 h suuri kosteus,
alhainen lämpötila
sekä rajoitettu
konvektio pidentävät
kuivumisaikaa

Sulamispiste > 1000 °C EU 5738 Testattu
DIN 4102-17
mukaisesti

Vesiliukoiset kloridit ≤ 0,01 % EU 5738 Testattu
DIN EN 1015-17
mukaisesti

Tuotto 1:1
Varastointiaika 24 kuukautta tiiviissä alkuperäisessä astiassa. viileässä ja kuivassa

paikassa. Suojaa
alle +5 °C
lämpötiloilta!

*1  Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksymisiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyyppillisisitä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin.  Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle. Asennusohjeet löytyvät Armaflex-asennusoppaastamme. Ota yhteyttä myyntiedustajaan ennen ruostumattomien teräspintojen eristämistä. Asennus voidaan tehdä oikein vain käyttämällä Armaflex 520 -
liimaa. Joidenkin kylmäaineiden lämpötila voi ylittää +110 °C.  Ota yhteyttä myyntiedustajaan lisätietoja varten.  Ulkokäytössä Armaflex tulee suojata Armafinish- maalilla tai Arma-Chek päällysteellä 3 päivän kuluessa asentamisesta.
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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.

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet   luokkaan EI 120 (ETA-19/0714) saakka EU 7120 Testattu standardin

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

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys 1,2 g/cm³ ISO 2811-1:2011
Laajennuspaine korkeintaan 1,30 N/mm²
Koko paisuessa n. 25 kertaa suurempi 450 °C lämpötilassa EOTA TR 024
Käyttöluokka Tyyppi X – tarkoitettu käytettäväksi säältä suojaamattomissa olosuhteissa EU 7120 EOTA TR 024
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)

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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Tekniset tiedot - ArmaProtect Board

Lyhyt kuvaus ArmaProtect Board on ablatiivisesti maalattu mineraalivillalevy, joka on suunniteltu ylläpitämään seinä-/lattiarakenteiden palonkestävyyttä silloin,
kun niissä on yhden tai useamman putkilinjan läpivientiaukot.

Materiaalin tyyppi Ablatiivisesti maalattu mineraalivilla

Väri Pinnan väri: valkoinen

Tuoteryhmä Levy: 1200 mm x 600 mm x 50 mm (pituus x leveys x paksuus)

Käyttökohteet ArmaProtect-levyä voidaan käyttää putkien, kaapelien, kaapelihyllyjen ja -tikkaiden läpivientitiivisteenä. Putket asennettava yksittäin, ei
vähimmäisväliä kaapeleissa.

Turvallisuus ja
ympäristö

Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS).

Asennus Varmista, että aukko ja kaapelit/putket on testattu ArmaProtect Board -tuotteella ja käyttöolosuhteet ovat määritysten mukaisia. 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 Board asennetaan vähintään 10 % kitkasovituksella. Päällystä kaikki ArmaProtect Board -tuotteen
liitokset ja liitännät (myös vasta muodostuneiden ArmaProtect Board -osioiden reunat, jos leikkaus oli tarpeen) perusteellisesti ja tasaisesti
ArmaProtect Seal -tiivisteellä. Kun se on tiivistetty runkoon, viimeistele kaikki suojaamattomat reunat ArmaProtect Seal -tiivisteellä täydellisen
tiiviyden varmistamiseksi. Leikkaa ArmaProtect Seal -tiivisteen ulkonemat palettiveitsellä pois tasaisiksi reunoiksi korkealuokkaisen lopputuloksen
saavuttamiseksi. Sovituslevyä käyttäessä asennuksen yhteydessä tulee varmistaa, että ArmaProtect Board asennetaan vähintään 100 %
limityksellä. Kiinnitä levy alustaan vähintään 80 mm:n teräspuuruuveilla ja aluslevyillä enintään 300 mm:n keskiosilla, jotka on päällystetty 2 mm:
n paksuudelta ArmaProtect Seal -tiivisteellä. Päällystä kaikki liitännät ArmaProtect Seal -tuotteella varmistaen, että kaikki ArmaProtect Board -
levyn eturaunat on päällystetty perusteellisesti ja tasaisesti.

Huomatukset Katso lisätietoa vastaavista Armacellin toimittamista asiakirjoista ja tuotteen eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista (ETA-19/0712).

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Lämmönjohtavuus
Lämmönjohtavuus ϑm + 10 °C °C EN ISO 13787

mukaisestiλ ≤ 0,034 W/(m · K)
Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet   luokkaan EI 120 (ETA-19/0712) saakka EU 7137 Testattu standardin

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

Akustiset ominaisuudet
Laskettu laajakaista
kytkentähäviö

Rw = 24. dB EU 7137 EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-2;-3) dB

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys 140 kg/m³ (mineraalivilla) ISO 2811-1
Varastointiaika Säilytä kuivassa maasta irti +5 °C – +25 °C lämpötilassa, katso lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteesta
Pinnoitteen
paksuus2

nimellisarvo 1 mm; 2,2 kg märkä foliopäällyste

Tiivisteen
maksimikoko

Kova seinä: 5,76 m², kova lattia: 2,88 m²

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.  Lisätietoja asiakaspalvelustamme.

2.  Perustuu yksittäisen testitulokseen. Voidaan käyttää vain tiedoksi / referenssinä.

*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. 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.
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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).

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet   luokkaan EI 120 (ETA-19/0711) saakka EU 7138 Testattu standardin

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

Akustiset ominaisuudet
Laskettu laajakaista
kytkentähäviö

Rw = 38. dB EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-2;-7) dB

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys 1610 kg/m³ ± 50 kg/m³ (kuivumaton materiaali) ISO 2811-1
Kuivumisaika 30 minuuttia 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa
Varastointiaika 18 kuukautta avaamattomana

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.
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Tekniset tiedot - ArmaProtect Collar

Lyhyt kuvaus Paisuva laippa putken läpivientitiivisteeseen palonkestävyysluokkaan EI 240 saakka

Materiaalin tyyppi Useita kerroksia erittäin paisuvaa materiaalia pehmeässä teräskotelossa. Tulipalon sattuessa paisuva materiaali paisuu suurella paineella tiivistäen
aukon ilmatiiviiksi liekkien ja savun torjumiseksi.

Väri Teräskotelo: vihreä
Paisuva materiaali: harmaa

Käyttökohteet Tulenkestävä laippa betonista ja kevytbetonista valmistettujen kovien seinien ja lattioiden sekä kevyiden väliseinien putkiläpivienteihin.
Sopii käytettäväksi eristämättömissä PVC-, PP- ja PE-putkissa.

Erityispiirteet Sisältää tunnuskilven. Halogeeniton, ei sisällä asbestia tai keramiikkaa. Kestää sieniä, tuholaisia ja kosteutta.

Asennus Varmista, että aukko ja kaapelit/putket on testattu ArmaProtect Collar -tuotteella ja käyttöolosuhteet ovat määritysten mukaisia. Rengasmainen
tila tulee jättää kaapelin/putken ympärille ArmaProtect Seal -tuotteen 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 putken ympärillä oleva rengasmainen aukko (enintään 10 mm:n rengas) täytetään ArmaProtect Seal -
tiivisteellä. Asenna ArmaProtect Collar putken ympärille ja kiinnitä laippa seinään tai lattiaan suositeltuja kiinnitysosia käyttäen.

Huomatukset Katso lisätietoa vastaavista Armacellin toimittamista asiakirjoista ja tuotteen eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista (ETA-19/0713).

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet Lattian läpiviennit (PVC, PE, PP) ≤  EI 240 U/C EU 7140 Testattu standardin

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

Seinän läpiviennit (PVC, PE, PP) ≤  EI 120 U/C

Muut tekniset ominaisuudet
Laajennusaste 20:1 EOTA TR 024
Laajennuspaine 1,30 N/mm² EOTA TR 024
Käyttöluokka Tyyppi X – tarkoitettu käytettäväksi säältä suojaamattomissa olosuhteissa EOTA TR 024
Käyttölämpötila -20 °C – +120 °C

*1  Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksymisiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.
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Tekniset tiedot - ArmaProtect Seal X

Lyhyt kuvaus ArmaProtect Seal X on runsaasti paisuva grafiittitiiviste, joka on tarkoitettu ylläpitämään seinä- ja lattiarakenteiden palonkestävyyttä silloin, kun
niissä on useamman putkilinjan läpivientiaukot.

Materiaalin tyyppi Paisuva grafiittitiiviste

Väri Harmaa

Tuoteryhmä Tahna 310 ml patruunassa

Käyttökohteet Passiiviset palontorjunnat:
Eristetyt metalliputket ja erilaiset eristämättömät muoviputkien läpiviennit
Uponor MLC -putkien läpiviennit
Erilaiset kaapeliläpiviennit

Turvallisuus ja
ympäristö

Katso viimeisin tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS)

Asennus Varmista, että aukko ja kaapelit/putket on testattu ArmaProtect Seal X -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.
Käytä tarvittaessa alustaa ETA 19/0715:n mukaisesti. Alustana tulee käyttää palamatonta kivivillaa.
Varmista asennuksen yhteydessä, että läpiviennin ympärille jätetään riittävästi asennustilaa. Levitä ArmaProtect Seal X -tuotetta perusteellisesti
ja tasaisesti rengasmaisen aukon ympärille 20 mm:n leveydeltä ja kaikkien läpivientien ympärille 25 mm:n syvyydeltä.
Tasoita ArmaProtect Seal X tiivistämisen jälkeen korkealuokkaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Kun ArmaProtect Seal X -tuotetta käytetään ArmaProtect Board -levyn kanssa, katso ArmaProtect Seal X -tuotteen asiakirjojen lisäksi myös
ArmaProtect Board -tuotteen asiakirjat ja ETA-19/0712.

Huomatukset Katso lisätietoa vastaavista Armacellin toimittamista asiakirjoista ja tuotteen eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista (ETA-19/0715).

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet   luokkaan EI 120 (ETA-19/0715) saakka EU 7139 Testattu standardin

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

Akustiset ominaisuudet
Laskettu laajakaista
kytkentähäviö

Rw = 52. dB EU 7139 EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-1;-6) dB

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys 1280 kg/m³ ± 50 kg/m³ (kuivumaton materiaali) ISO 2811-1
Varastointiaika 12 kuukautta avaamattomana

säilytä kuivassa maasta irti +5 °C – +25 °C lämpötilassa.
Kovuus
kovettumisen
jälkeen (Shore A)

68. ISO 7619-1

Kovettumisnopeus 1,7 mm / 24 tuntia 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa
Pintakalvon
muodostumisaika

15 minuuttia 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa

Laajennuspaine 0,7 N/mm²
Koko paisuessa n. 20 kertaa suurempi 180 °C lämpötilassa EOTA TR 024
Käyttölämpötila -5 °C – +40 °C
Käyttölämpötila +5 °C – +35 °C

*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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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).

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Palokäyttäytyminen
Osastoivat rakenteet   luokkaan EI 120 (ETA-19/0716) saakka EU 7155 Testattu standardin

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

Akustiset ominaisuudet
Laskettu laajakaista
kytkentähäviö

Rw = 52. dB EU 7155 100 mm
(ArmaProtect Board
50 mm:n
paksuudelta)(C;Ctr) = (-4;-8) dB

Muut tekniset ominaisuudet
Tiheys 1825 kg/m³ ± 75 kg/m³
Kuivumisaika 30–90 minuuttia (lämpötilassa 23 °C) Kuivausaika

vaihtelee
käyttöolosuhteiden
mukaan.

Varastointiaika 6 kuukautta

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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ArmaFlex Protect letkut
Pituus 1,0 m

Putken maks. ulko-Ø  [mm] Eristeen paksuus [mm] Koodi m/laatikko
6. 16,0 PRO-AX-16X006 34.
8. 16,0 PRO-AX-16X008 30.

10. 19,0 PRO-AX-19X010 18.
12. 19,0 PRO-AX-19X012 17.
15. 19,0 PRO-AX-19X015 16.
16. 20,0 PRO-AX-20X016 14.
18. 20,0 PRO-AX-20X018 13.
20. 20,0 PRO-AX-20X020 12.
22. 20,0 PRO-AX-20X022 12.
25. 20,0 PRO-AX-20X025 11.
28. 25,0 PRO-AX-25X028 9.
32. 25,0 PRO-AX-25X032 8.
35. 25,0 PRO-AX-25X035 8.
40. 25,0 PRO-AX-25X040 6.
42. 25,0 PRO-AX-25X042 6.
48. 25,0 PRO-AX-25X048 5.
50. 25,0 PRO-AX-25X050 5.
54. 25,0 PRO-AX-25X054 5.
60. 25,0 PRO-AX-25X060 4.
64. 25,0 PRO-AX-25X063 4.
76. 25,0 PRO-AX-25X076 4.
89. 25,0 PRO-AX-25X089 4.
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89. 25,0 PRO-AX-25X089 4.

ArmaFlex Protect levyrullat

Koodi Rullan pituus [m] Leveys [m] Eristeen paksuus [mm] m²/laatikko Rullaa/laatikko
PRO-AX-13MM/E 6. 0.5. 13,0 2 x 3 2.

Huomatus Osastoivuus levyillä saavutetaan asentamalla vähintään kaksi kerrosta, jotka liimattaessa kohdistetaan
paikoilleen rautalangalla standardin DIN 4140 mukaisesti.

Palokäyttäytyminen Euroluokka E
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Armaprotect 1000 palonsuojamassa
pro-1000-0,5B helppokäyttöisessä muovipussissa, irrotettava kansiKäyttövalmis muovisangoissa

Koodi Pakkauksia Kpl/laatikko
PRO-1000-0,5B ● 0,5 l 20.
PRO-1000-1,0 1,0 l 27.
PRO-1000-2,5 2,5 l 12.
PRO-1000-5,0 5,0 l 8.

Huomatus muita pakkauksia saatavilla pyynnöstä
● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

Armaprotect 1000 palonsuojamassa
pro-1000-0,5B helppokäyttöisessä muovipussissa, irrotettava kansiKäyttövalmis muovisangoissa

Koodi Pakkauksia Kpl/laatikko
PRO-1000-0,5B ● 0,5 l 20.
PRO-1000-1,0 1,0 l 27.
PRO-1000-2,5 2,5 l 12.
PRO-1000-5,0 5,0 l 8.

Huomatus muita pakkauksia saatavilla pyynnöstä
● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

ArmaProtect Wrap palonestojärjestelmä
Halogeeniton, myrkytön, paisuva grafiittitiiviste, rullassa

Koodi Leveys [mm] Pituus [m] Paksuus [mm] Rullaa/laatikko
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1.

ArmaProtect Wrap palonestojärjestelmä
Halogeeniton, myrkytön, paisuva grafiittitiiviste, rullassa

Koodi Leveys [mm] Pituus [m] Paksuus [mm] Rullaa/laatikko
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1.

ArmaProtect Board palonestojärjestelmä
1200 mm x 600 mm x 50 mm (pituus x leveys x paksuus); pinnan väri: valkoinen

Koodi Tuotekuvaus Kpl/laatikko
PRO-BO-50 Ablatiivisesti pinnoitettu mineraalikuitulevy 1.

ArmaProtect Board palonestojärjestelmä
1200 mm x 600 mm x 50 mm (pituus x leveys x paksuus); pinnan väri: valkoinen

Koodi Tuotekuvaus Kpl/laatikko
PRO-BO-50 Ablatiivisesti pinnoitettu mineraalikuitulevy 1.

ArmaProtect Seal palonestojärjestelmä
310 ml patruuna; valkoinen

Koodi Tuotekuvaus Kpl/laatikko
PRO-SE-310 W 310 ml patruuna 12.
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ArmaProtect Seal palonestojärjestelmä
310 ml patruuna; valkoinen

Koodi Tuotekuvaus Kpl/laatikko
PRO-SE-310 W 310 ml patruuna 12.
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Local Contact
Daniela Casagrande • Suomi
Puhelin +35 84 00 27 08 62 • www.armacell.fi • daniela.casagrande@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Saksa
Puhelin +49 (0) 251 / 76 03-0 • Faksi +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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