ARMAPROTECT
INSTALL IT. ZORG VOOR VEILIGHEID.
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Veelzijdig assortiment passieve brandbeveiliging
Systematische aanpak met afdekkingen voor
een groot scala van pijpleiding- en elektrische
doorvoeringen
• Goedgekeurde kwaliteit dankzij internationale
(Europese Technische Assessment) en/of
nationale certificeringen
• Uitstekende afdichting van muuropeningen en
doorvoer in plafonds.
•
•
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ArmaFlex Protect
LEIDINGMATERIALEN EN NULAFSTAND
Vanwege het opzwellende effect in geval van brand kan het
nieuwe ArmaFlex Protect worden gebruikt om doorvoeren
betrouwbaar af te dichten, niet alleen voor koperen, stalen en
rvs leidingen, maar ook voor brandbare toevoerleidingen,
zoals meerlaagse composietleidingen. ArmaFlex Protect is
een systeemcomponent die met alle elastomere ArmaFlexisolatiematerialen en met ArmaFlex 520-lijmen kan worden
gecombineerd. En het beste van alles: er zijn geen eisen aan
de minimumafstand bij ArmaFlex Protect tot een
leidingbuitendiameter van ≤ 89 mm, dus alle leidingen kunnen
met nulafstand worden geïnstalleerd.

LICHTGEWICHT WAND
In lichtgewicht wanden met een brandclassificatie wordt
ArmaFlex Protect centraal geïnstalleerd. De ringvormige
spleet wordt binnen het isolatieniveau gedicht met een
onbrandbare gipsvoegvuller. Er is geen extra beschermende
isolatie nodig.
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MASSIEVE WAND
In massieve wanden met een brandclassificatie wordt
ArmaFlex Protect centraal geïnstalleerd. De spleet wordt
hierbij gevuld met onbrandbaar vulmateriaal, bijv. mortel. Er
is geen extra beschermende isolatie nodig!
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ArmaFlex Protect kan ook centraal geïnstalleerd worden in
plafond
doorvoeren. ArmaFlex Protect kan ook centraal geïnstalleerd
worden in plafonddoorvoeren. Er wordt onbrandbaar
vulmateriaal zoals mortel gebruikt om de resterende opening
in de doorvoer of de doorboring op te vullen.
De bijbehorende testcertificaten moeten worden geraadpleegd
voor
informatie over toegelaten leidingsmateriaal en andere
noodzakelijke basisvoorwaarden. Tijdens de planning en de
uitvoering moet niet alleen met de getoonde diagrammen,
maar ook met de basisvoorwaarden rekening worden
gehouden.
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Het revolutionaire aan dit product is dat het materiaal
altijd gebruiksklaar is. Het kan direct vanuit de
verpakking worden aangebracht met de vingers of met
een spatel. Op die manier kan de ringvormige opening
in de doorvoer door wanden of plafonds snel en zuiver
afgedicht worden. Met het brandwerende vulmiddel
Armaprotect 1000 kan de doorvoer door wanden en
plafonds zelfs onder moeilijke omstandigheden op de
bouwplaats veilig en betrouwbaar worden afgedicht. De
onbrandbare verbinding met een smeltpunt van >
1000 °C garandeert niet alleen een betrouwbare en
effectieve beveiliging tegen brand, maar beschermt de
leidingen ook tegen warmteverlies en geluidsoverdracht
naar aangrenzende bouwelementen.

ARMAPROTECT 1000 EN ARMAFLEX
PROTECT: DE PERFECTE COMBINATIE
In toepassingen waarbij Armaflex Protect wordt
gebruikt, rondt Armaprotect 1000 het systeem perfect
af. Het kan echter ook direct op leidingen of zelfs
elektriciteitskabels worden aangebracht in de doorvoer
door wanden en plafonds. Het product voldoet aan de
Europese norm EN 998-2 en heeft het CE-keurmerk.

IN EEN HANDIGE TUBE:
het brandwerende vulmiddel is nu ook verkrijgbaar in
een handige tube. De benodigde hoeveelheid pasta kan
zo heel gemakkelijk gedoseerd worden. Na gebruik
kunt u de tube gewoon weer goed afsluiten met het
schroefdopje.

EENVOUDIG IN GEBRUIK
Het brandwerende vulmiddel is gebruiksklaar, u hoeft
hem niet meer om te roeren. Het product kan gewoon
met de hand vanuit de verpakking direct in de opening
aangebracht worden. Het oppervlak kan worden
afgewerkt met de hand of met een plamuurmes. U
verspilt niets want de verpakking kan weer goed worden
afgesloten.
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ArmaProtect Wrap System
AFDICHTINGEN VAN DOORVOERINGEN

Het nieuwe ArmaProtect Wrap System is ontworpen
voor het veilig afdichten van de doorvoeringen van
kunststof en metalen buizen, zowel met als zonder
isolatie. Of het nu vaste vloeren, vaste of flexibele
wanden betreft, het ArmaProtect Wrap System
garandeert een betrouwbare brandbeveiliging in
bouwelementen. Het modulaire systeem kan gecombineerd
worden met hoogwaardige Armaflex elastomere
isolatiematerialen en is getest voor een breed scala aan
toepassingen.
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied
vindt u in de uitgebreide toepassingsgids voor het
ArmaProtect Wrap System en de bijbehorende
onderdelen.

ArmaProtect Wrap
In geval van brand zorgt de opschuimende en reactieve
wikkel voor een grote volume-uitzetting en druksluiting.
Zo wordt voorkomen dat brand en rook zich via de
doorvoering naar de aangrenzende ruimten kunnen
verspreiden. De brandweerstand van de halogeenvrije,
niet-toxische wikkel is geclassificeerd tot to EI 120
overeenkomstig EN 13501-2. Het wordt geleverd op een
comfortabele 25 m lange, 40 mm brede en 2 mm dikke
rol. Het extreem dunne ontwerp garandeert een
gemakkelijke aanbrenging op krap bemeten punten.

ArmaProtect Board
Deze ablatief gecoate minerale vezelplaat is de ideale
systeemaanvulling voor passieve brandbeveiligingsoplossingen
van Armacell. ArmaProtect Board is ontworpen om de
brandweerstand van wandconstructies te behouden,
die zijn voorzien van openingen voor de doorvoer van
enkele of meerdere serviceleidingen. ArmaProtect
Board kan ook een reeks oplossingen bieden voor de
doorvoer van kabels. Het beschikt over sterke
akoestische eigenschappen en is luchtdoorlatend.

ArmaProtect Seal
Voor het dichten van de ringvormige spleet rond
afgedichte pijpdoorvoeringen met ArmaProtect Wrap
biedt Armacell ArmaProtect Seal aan. De afdichting op
acrylbasis is brandbestendig en biedt ook licht
intumescerende eigenschappen. De eenvoudig te
gebruiken afdichting is een integraal bestanddeel van
ArmaProtect Wrap System en biedt ook een oplossing
voor niet-geïsoleerde metalen leidingen en een reeks
elektrische openingen. Het is halogeenvrij, bestand
tegen schimmels en ongedierte en heeft goede
akoestische isolatie-eigenschappen.

Technische gegevens - ArmaFlex Protect
Korte beschrijving

Flexibele brandwerende afdichting en isolatie voor niet-brandbare en brandbare leidingen door onbrandbare wanden en plafonds (tot EI 120).

Materiaalsoort

Flexibel elastomeer schuim op basis van synthetisch rubber

Kleur

Zwart

Toepassingen

Isolatie en brandbeveiligende barrière voor warm/koud water-, verwarmings- en koelleidingen van metaal met een diameter totn 326 mm en
composietpijpen tot 75 mm.

Speciale kenmerken

Gedetailleerde informatie over de toepassingsgebieden (bouwelementen, diensten, grenzen aan de grootte) en een beschrijving van de constructie
van de doordringingsafdichting zijn beschikbaar in de ETA-11/0454.

Veiligheid en Milieu

Zie het laatste productveiligheidsinformatieblad (SDS).

Montage

Zie ''ArmaFlex Application Manual'' en ''ArmaProtect System Comprehensive Compendium''. Voor informatie over maritieme toepassingen kunt u
contact opnemen met uw lokale Armacell-contactpersoon of contact opnemen met onze klantenservice.

Opmerkingen

Prestatieverklaring beschikbaar volgens artikel 7(3) van de verordening (EU) nr. 305/2011 op onze homepage: www.armacell.com/DoP"

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestKwaliBijzonderheden
rapporten*1 teitsbe*2
waking

Temperatuurbereik
Temperatuurbereik

max. bedrijfstemperatuur

+85 °C

min. bedrijfstemperatuur

-50 °C

EU 5925

Getest volgens
volgens EN 14706,
EN 14707 en
EN 14304

EU 5925

Getest conform
EN 12667
EN ISO 8497

EU 5925

Getest conform
EN 12086 en
EN 13469

Warmtegeleidingscoëfficient
Warmtegeleidingscoëfficient

ϑm

λ

≤

0

°C

0,056

W/(m · K)

Waterdampdiffusieweerstand
Waterdampdiffusieweerstand

μ

≥

7.000.

reaktie op brand
Bouwmaterialenklasse

○

Overige
Brandklasse

Maritieme toepassingen

brandgedrag

Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend

Brandweerstandsklasse van
structuurelement

A-60 klasse dekken en schotten

tot EI 120 (ETA-11/0454)

EU 5616
EU 5883
EU 5870
D 5555

Getest volgens de
FTP-code 2010,
deel 3, IMO A.754
(18).
Geclassificeerd
volgens MED 96/98/
EG MODULE D

EU 4384
NL 4302

EN 1366-3,
EN 13501-2

EU 4384

EOTA TR 024

Andere technische eigenschappen
Gezondheidsaspecten

Stof- en vezelvrij

Opslag &
Houdbaarheid

Dozen moeten horizontaal opgeslagen worden.
Kan opgeslagen worden in droge, schone ruimtes bij een normale vochtigheid (50 - 70%) en
omgevingstemperatuur (0 °C – 35 °C).
Minimale temperatuur voor transport -50 °C bij vorstvrije opslag voor installatie.

Gebruikscategorie

Type Y2 - bedoeld voor gebruik bij temperaturen onder 0 °C, maar zonder blootstelling aan
regen of UV.

*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
*2 ●: Officieel toezicht door onafhankelijke instituten en/of autoriteiten die testen uitvoeren
○: Eigen kwaliteitsbewaking binnen het bedrijf

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.
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Technische gegevens - ArmaFlex Protect

Armaflex Protect – ideaal om condensatie te voorkomen op koel- en koudeleidingen
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Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn.
Installatie-instructies vindt u in onze Armaflex installatiehandleiding. Neem a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers voordat u roestvrij staal isoleert. Om een juiste installatie te garanderen, dient u Armaflex-lijm 520 te
gebruiken. Bij sommige koelvloeistoffen kan de perstemperatuur hoger zijn dan +110 °C; neem a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers voor nadere informatie. Voor buitengebruik moet Armaflex binnen 3 dagen worden
beschermd, bijvoorbeeld met Armafinish Paint of een Arma-Chek ommanteling.
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Technische gegevens - Armaprotect 1000
Korte beschrijving

Armaprotect 1000 brandwerende pasta is een bijzonder praktische, gebruiksklare mortel die bestand is tegen hoge temperaturen, met uitstekende
brandwerende, warmte-isolerende en akoestische eigenschappen. Het is zelfhardend en heel eenvoudig met de hand te verwerken. Zonder
bekisting - en ook op moeilijk bereikbare plaatsen te gebruiken.

Materiaalsoort

Mortel die bestand is tegen hoge temperaturen met holle microkogels en anorganische bindmiddelen.

Kleur

Lichtgrijs

Toepassingen

De ideale systeemoplossing voor ringspleetafsluitingen waarbij Armaprotect is gebruikt. Bovendien kan Armaprotect 1000 volgens het Duitse
MLAR 2015 ook gebruikt worden bij het doorvoeren van aparte leidingen en zelfs voor elektrische kabels. Alleen voor gebruik binnen.

Speciale kenmerken

Wanneer het wordt gebruikt om de ringvormige opening te vullen, voldoet Armaprotect 1000 Firestop Filler aan de Duitse richtlijnen voor
pijpinstallaties (MLAR, versie 2015) en de wettelijke richtlijnen voor pijpinstallaties die zijn uitgegeven door de federale staten.

Veiligheid en Milieu

Zie het nieuwste product Safety Datasheet (SDS).

Montage

De kant-en-klare Armaprotect 1000 Firestop Filler wordt geleverd in emmers / praktisch kunststof zakken en kan worden aangebracht met een
spatel of met de vingers. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Tijdens de aanbrenging mag de ruimtetemperatuur niet onder 5 °C dalen.
Als hij eenmaal hard en droog is, kan de Firestop Filler probleemloos geschuurd, geboord en gesneden worden.

Opmerkingen

Prestatieverklaring is beschikbaar in overeenstemming met artikel 7 (3) van Verordening (EU) nr. 305/2011 op onze homepage: www.armacell.
com/DoP "

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestKwaliBijzonderheden
rapporten*1 teitsbe*2
waking

Warmtegeleidingscoëfficient
Warmtegeleidingscoëfficient

EU 5738

○/●

Getest volgens
EN 12667

A1

EU 5738

○/●

Getest volgens
EN ISO 1182
EN ISO 1716

≤ 22 dB(A)

D 4418

○/●

Getest volgens
EN 998-2:2017-02

ϑm

λ

≤

10.

°C

0,052

W/(m · K)

reaktie op brand
Bouwmaterialenklasse

Euroklasse

Geluidseigenschappen
Reductie van
structurele
geluidsoverdracht

Isolatiewaarde

Andere technische eigenschappen
Dichtheid

Ongeveer 180 kg/m³ (na droging)

Compresiesterkte

0,4 MPa

Droogtijd

48 uur

Smeltpunt

> 1000 °C

EU 5738

○/●

Getest volgens
DIN 4102-17

Wateroplosbare
chloriden

≤ 0,01 %

EU 5738

○/●

Getest volgens
EN 998-2:2017-02

Opbrengst

1:1

Opslag &
Houdbaarheid

2 jaar in een dicht origineel blik.

EU 5738

Hoge vochtigheid,
lage temperaturen
en beperkte
convectie verlengen
de droogtijd

Op een koele en
droge plek.
Beschermen bij
temperaturen onder
+5 °C!

*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
*2 ●: Officieel toezicht door onafhankelijke instituten en/of autoriteiten die testen uitvoeren
○: Eigen kwaliteitsbewaking binnen het bedrijf
Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn.
Installatie-instructies vindt u in onze Armaflex installatiehandleiding. Neem a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers voordat u roestvrij staal isoleert. Om een juiste installatie te garanderen, dient u Armaflex-lijm 520 te
gebruiken. Bij sommige koelvloeistoffen kan de perstemperatuur hoger zijn dan +110 °C; neem a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers voor nadere informatie. Voor buitengebruik moet Armaflex binnen 3 dagen worden
beschermd, bijvoorbeeld met Armafinish Paint of een Arma-Chek ommanteling.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.
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Technische gegevens - ArmaProtect Wrap
Korte beschrijving

Een halogeenvrije, niet-toxische, reactieve intumescerende omwikkeling met een hoge uitzettingsgraad, specifiek ontwikkeld voor de brandwerende
prestaties van servicedoorvoeringen.

Materiaalsoort

Thermoplastische composieten op basis van intumescerend grafiet

Kleur

Donkergrijs

Productreeks

Afmetingen rol (dikte x breedte x lengte): 2 mm x 40 mm x 25 m

Toepassingen

Passieve brandbeveiliging voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde kunststof pijpleidingen en geïsoleerde metalen leidingen.

Speciale kenmerken

Geschikte maten kunststof leidingen: 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 en 250 mm

Veiligheid en Milieu

Halogeenvrij, bevat geen asbest, keramiek of minerale vezels. Niet aantastbaar door schimmel, ongedierte of knaagdieren.
Raadpleeg de meest recente Safety Datasheet (SDS) van het product.

Montage

Controleer dat de serviceleidingen in kwestie getest zijn met ArmaProtect Wrap en dat de omgevingsomstandigheden binnen de specificaties voor
toepassing liggen. Rondom de serviceleiding (leidingdoorvoering) moet voldoende spleetvormige ruimte aanwezig zijn voor genoeg
installatiediepte. Alle serviceleidingen moeten schoon, stofvrij en ontdaan van losse deeltjes zijn. De temperatuur van de opening moet +5 °C of
hoger zijn op het moment van installatie.
1. Zorg ervoor dat de zijde zonder gaas naar het toepassingsoppervlak is gericht (de zijde met gaas is afgekeerd van het toepassingsoppervlak).
2. Controleer dat het juiste aantal lagen ArmaProtect Wrap om de leiding wordt aangebracht volgens de tabellen in de bijbehorende literatuur of
op de productverpakking.
3. Het wordt aanbevolen om de wikkel ontspannen (niet strak) aan te brengen op ongeveer 5 mm van het toepassingsoppervlak, zodat er een
zekere mate van beweging is tussen de aangebrachte wikkel en het oppervlak.
4. Schuif de aangebrachte wikkel in de spleetvormige ruimte tussen de leiding en het scheidingselement (wand/vloer), met een uitsparing van 5
mm vanaf het oppervlak (de afstand tussen het oppervlak van de wand/vloer en de dichtstbijzijnde zijde van de wikkel moet 5 mm zijn).
5. Vul de spleetvormige ruimte grondig en homogeen op met ArmaProtect Seal en sluit het oppervlak van het scheidingselement zodanig aan dat
het geïnstalleerde wikkelmateriaal na het aanbrengen van de afdichting niet meer zichtbaar is.
6. Maak het oppervlak van de ArmaProtect Seal glad voor een professionele afwerking.

Opmerkingen

Meer informatie vindt u in de bijbehorende literatuur van Armacell en de Europese Technische Assessment van het product (ETA-19/0714).
ArmaProtect Wrap kan ook worden gebruikt als deel van een systeem (met ArmaProtect Board) om de brandweerstand van geïsoleerde metalen
en geïsoleerde kunststof leidingen te behouden. Raadpleeg de ''ArmaProtect Wrap System Comprehensive Application Guide'' en ETA-19/0712
of vraag Armacell om meer informatie.

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestBijzonderheden
rapporten*1

reaktie op brand
Brandweerstandsklasse van
structuurelement

max. EI 120 (ETA-19/0714)

EU 7120

Getest vlgs. EN
1366-3;
geclassificeerd vlgs.
EN 13501-2

Andere technische eigenschappen
Dichtheid

1.2 g/cm³

Uitzettingsdruk

tot 1,30 N/mm²

Uitzettingsvolume

ca. 25 keer bij 450 °C

Gebruikscategorie

Type X – bedoeld voor gebruik bij blootstelling aan weersinvloeden

ISO 2811-1:2011
EOTA TR 024
EU 7120

EOTA TR 024

Intumescerende
32 mm - 50 mm:
1 laag van 40 mm (breedte) x 2 mm (dikte)
dikte (aantal lagen
51 mm - 82 mm:
2 lagen van 40 mm (breedte) x 2 mm (dikte)
1
per leidingdiameter) 83 mm - 115 mm: 3 lagen van 40 mm (breedte) x 2 mm (dikte)
116 mm - 160 mm: 4 lagen van 40 mm (breedte) x 2 mm (dikte)
161 mm - 200 mm: 5 lagen van 40 mm (breedte) x 2 mm (dikte)
201 mm - 250 mm: 6 lagen van 40 mm (breedte) x 2 mm (dikte)
Houd er rekening mee dat als de montagegegevens de aanbrenging van ArmaProtect Wrap aan beide
zijden van de muur of vloer vereisen, het aantal lagen dat in de literatuur wordt vermeld, aan beide zijden
moet worden geïnstalleerd. Algemene gegevens alleen geldig voor kunststof leidingen. Raadpleeg de
ArmaProtect Wrap System Comprehensive Application Guide voor informatie over het gebruik van
ArmaProtect Wrap op metalen leidingen.
1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Customer Service.
*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Alle verklaringen en technische informatie in dit document dienen gelezen te worden in
combinatie met de eigen specificatie van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om alle betrokken partijen op de hoogte te stellen van de inhoud van deze documenten. De beschreven aanbevolen methoden dienen
strikt opgevolgd te worden. Als het nodig is af te wijken van onze aanbevelingen, neem dan van tevoren contact met ons op om mogelijke alternatieven te bespreken. Armacell is niet aansprakelijk voor een claim die voortvloeit uit het
niet naleven van onze specificaties of andere overeengekomen oplossingen en uit het niet naleven van de specificaties van de klant. Armacell onderneemt alle voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de nauwkeurigheid van de
informatie in dit document en alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen daarin juist zijn. Armacell kan echter niet garanderen dat de informatie 100% nauwkeurig is. Daarnaast zijn kleine afwijkingen in kleur, kwaliteit en
afmetingen onvermijdelijk en in de meeste gevallen niet van invloed op de werking van het product. Armacell doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot resultaten die verkregen worden of voortvloeien uit het
gebruik van het product of het opvolgen van de informatie. Er wordt geen garantie of geschiktheid voor een bepaald doel, garantie van verkoopbaarheid of andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, afgegeven betreffende de beschreven
producten of de informatie daarin.
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Technische gegevens - ArmaProtect Board
Korte beschrijving

ArmaProtect Board is een ablatief geschilderde minerale wol om de brandweerstand van wand- of vloerconstructies te behouden, die zijn voorzien
van openingen voor de doorvoer van enkele of meerdere serviceleidingen.

Materiaalsoort

Ablatief geschilderde minerale wol

Kleur

Oppervlaktekleur: wit

Productreeks

Plaat: 1200 mm x 600 mm x 50 mm (lengte x breedte x dikte)

Toepassingen

ArmaProtect Board kan gebruikt worden voor de afdichting van doorvoeringen met pijpleidingen en kabels, kabelgoten en ladders. Leidingen
moeten afzonderlijk geïnstalleerd worden, voor kabels is geen minimum afscheiding nodig.

Veiligheid en Milieu

Raadpleeg de meest recente Safety Datasheet (SDS) van het product.

Montage

Controleer dat de opening en serviceleidingen in kwestie getest zijn met ArmaProtect Board en dat de omgevingsomstandigheden binnen de
specificaties voor toepassing liggen. Alle serviceleidingen en openingen moeten schoon, stofvrij en ontdaan van losse deeltjes zijn. De temperatuur
van de opening moet +5 °C of hoger zijn op het moment van installatie. Zorg er bij installatie voor dat ArmaProtect Board geïnstalleerd wordt met
minstens 10% wrijving. Coat alle verbindingen en raakvlakken (ook langs de randen van de nieuw gevormde ArmaProtect Board-secties als snijden
nodig was) van ArmaProtect Board grondig en homogeen met ArmaProtect Seal. Eenmaal gecomprimeerd in het frame, worden alle blootliggende
randen afgewerkt met ArmaProtect Seal, zodat een volledige afdichting wordt bereikt. Strijk uitpuilende delen ArmaProtect Seal plat met een
plamuurmes om een professioneel ogende afwerking te garanderen. Zorg er bij aanbrenging van patrijzen voor dat ArmaProtect Board geïnstalleerd
wordt met minstens 100 mm overlapping. Zet de plaat met minstens 80 mm stalen houtschroeven en borgringen vast op de ondergrond en
maximum 300 mm centrale coating met 2 mm ArmaProtect Seal afdichtingskralen. Smeer alle voegen in met ArmaProtect Seal, zodat alle randen
van de ArmaProtect Board grondig en homogeen gecoat zijn.

Opmerkingen

Meer informatie vindt u in de bijbehorende literatuur van Armacell en de Europese Technische Assessment van het product (ETA-19/0712).

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestBijzonderheden
rapporten*1

Warmtegeleidingscoëfficient
Warmtegeleidingscoëfficient

ϑm

λ

≤

+ 10 °C

°C

0,034

W/(m · K)

EN ISO 13787,

reaktie op brand
Brandweerstandsklasse van
structuurelement

max. EI 120 (ETA-19/0712)

EU 7137

Getest vlgs. EN
1366-3
Geclassificeerd vlgs.
EN 13501-2

EU 7137

EN ISO 10140,

Geluidseigenschappen
Berekend
invoegverlies
breedband

Rw

=

24.

dB

(C;Ctr)

=

(-2;-3)

dB

Andere technische eigenschappen
Dichtheid

140 kg/m³ (minerale wol)

Opslag &
Houdbaarheid

Droog bewaren boven vloerhoogte tussen +5 °C en 25 °C, meer informatie vindt u in het
veiligheidsinformatieblad.

Dikte coating2

nominaal 1 mm ; 2,2 kg natte folie afwerking

Maximum afmeting
afdichting

Massieve muur: 5,76 m², Massieve vloer: 2,88 m²

Gebruikscategorie

Type Z1 – bedoeld voor binnengebruik met een vochtigheid ≥ 85 °C, uitgesloten temperaturen onder 0 °C,
zonder blootstelling aan regen en UV

ISO 2811-1

EOTA TR 024

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Customer Service.
2. Op basis van enkele testresultaten. Kan uitsluitend worden gebruikt voor informatie / referentie.
*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Armacell onderneemt alle voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de nauwkeurigheid van
de informatie in dit document en alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen daarin juist zijn. Armacell kan echter niet garanderen dat de informatie 100% nauwkeurig is. Daarnaast zijn kleine afwijkingen in kleur, kwaliteit
en afmetingen onvermijdelijk en in de meeste gevallen niet van invloed op de werking van het product. Armacell doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot resultaten die verkregen worden of voortvloeien uit
het gebruik van het product of het opvolgen van de informatie. Er wordt geen garantie of geschiktheid voor een bepaald doel, garantie van verkoopbaarheid of andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, afgegeven betreffende de
beschreven producten of de informatie daarin. Alle verklaringen en technische informatie in dit document dienen gelezen te worden in combinatie met de eigen specificatie van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger
om alle betrokken partijen op de hoogte te stellen van de inhoud van deze documenten. De beschreven aanbevolen methoden dienen strikt opgevolgd te worden. Als het nodig is af te wijken van onze aanbevelingen, neem dan van
tevoren contact met ons op om mogelijke alternatieven te bespreken. Armacell is niet aansprakelijk voor een claim die voortvloeit uit het niet naleven van onze specificaties of andere overeengekomen oplossingen en uit het niet
naleven van de specificaties van de klant.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.
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Technische gegevens - ArmaProtect Seal
Korte beschrijving

ArmaProtect Seal is een brandbestendige afdichting op acrylbasis met licht intumescerende eigenschappen.

Materiaalsoort

Acryl

Kleur

Wit

Productreeks

Vormpasta in 310 ml patroon.

Toepassingen

Als bestanddeel van een systeem met ArmaProtect Wrap en/of ArmaProtect Board wordt ArmaProtect Seal gebruikt om de brandweerstand van
wand- en vloerconstructies te behouden, die zijn voorzien van openingen voor de doorvoer van meerdere serviceleidingen.

Veiligheid en Milieu

Halogeenvrij, bestand tegen schimmels en ongedierte.
Raadpleeg de meest recente Safety Datasheet (SDS) van het product.

Montage

Voor een goede hechting zorgen dat de aanbrengingsvlakken stevig, schoon, droog en homogeen zijn en vrij van verontreinigingen zoals olie, vet
of stof, dat de opening en serviceleidingen in kwestie getest zijn met ArmaProtect Collar en tenslotte dat de omgevingsomstandigheden binnen
de specificaties voor toepassing liggen. Rondom de serviceleiding moet een spleetvormige ruimte aanwezig zijn voor genoeg installatiediepte.
Alle serviceleidingen en openingen moeten schoon, stofvrij en ontdaan van losse deeltjes zijn. De temperatuur van de opening moet 5 °C of hoger
zijn op het moment van installatie. Zorg er bij installatie voor dat u ArmaProtect Seal rond alle betreffende serviceleidingen aanbrengt. Na het
uitharden, maakt u ArmaProtect 1000-HS glad voor een professionele afwerking.

Opmerkingen

Meer informatie vindt u in de bijbehorende literatuur van Armacell en de Europese Technische Assessment van het product (ETA-19/0711).

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestBijzonderheden
rapporten*1

reaktie op brand
Brandweerstandsklasse van
structuurelement

max. EI 120 (ETA-19/0711)

EU 7138

Getest vlgs. EN
1366-3
Geclassificeerd vlgs.
EN 13501-2

Geluidseigenschappen
Berekend
invoegverlies
breedband

Rw

=

38.

dB

(C;Ctr)

=

(-2;-7)

dB

EN ISO 10140

Andere technische eigenschappen
Dichtheid

1610 kg/m³ ± 50 kg/m³ (niet-uitgehard materiaal)

Droogtijd

30 min. bij 23 °C, 50% RH

Opslag &
Houdbaarheid

18 maanden ongeopend

ISO 2811-1

droog bewaren boven vloerhoogte tussen +5 °C en 25 °C.
Zonder spijkers

30 min. bij 23 °C, 50% RH

Inzakken

5 mm na 1 uur in 30 mm voegen

Voegbewegingen

Blijft flexibel

EN 1366-4

Gebruikscategorie

Type Z1 – bedoeld voor binnengebruik met een vochtigheid ≥ 85 °C, uitgesloten temperaturen onder 0 °C,
zonder blootstelling aan regen en UV

EOTA TR 024

Bedrijfstemperatuur

-5 °C tot +40 °C

Toepassingstemperatuur
+5 °C tot +40 °C
*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
Armacell onderneemt alle voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de nauwkeurigheid van de informatie in dit document en alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen daarin juist zijn. Armacell kan echter niet garanderen
dat de informatie 100% nauwkeurig is. Daarnaast zijn kleine afwijkingen in kleur, kwaliteit en afmetingen onvermijdelijk en in de meeste gevallen niet van invloed op de werking van het product. Armacell doet uitdrukkelijk afstand van
alle aansprakelijkheid met betrekking tot resultaten die verkregen worden of voortvloeien uit het gebruik van het product of het opvolgen van de informatie. Er wordt geen garantie of geschiktheid voor een bepaald doel, garantie van
verkoopbaarheid of andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, afgegeven betreffende de beschreven producten of de informatie daarin. Alle verklaringen en technische informatie in dit document dienen gelezen te worden in combinatie
met de eigen specificatie van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om alle betrokken partijen op de hoogte te stellen van de inhoud van deze documenten. De beschreven aanbevolen methoden dienen strikt
opgevolgd te worden. Als het nodig is af te wijken van onze aanbevelingen, neem dan van tevoren contact met ons op om mogelijke alternatieven te bespreken. Armacell is niet aansprakelijk voor een claim die voortvloeit uit het niet
naleven van onze specificaties of andere overeengekomen oplossingen en uit het niet naleven van de specificaties van de klant. Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende
toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied
van toepassing zijn.
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Technische gegevens - ArmaProtect Collar
Korte beschrijving

Intumescerende leidingkraag voor afdichting van doorvoeren met een brandweerstandsklasse tot EI 240

Materiaalsoort

Verschillende lagen sterk intumescerend materiaal in een stalen behuizing. Bij brand zet het intumescerende (opzwellende) materiaal onder hoge
druk uit en sluit zo de opening hermetisch af tegen vlammen en rook.

Kleur

Stalen behuizing: groen
Intumescerend materiaal: grijs

Toepassingen

Brandwerende kraag voor buisdoorvoeringen in massieve wanden en vloeren van beton of gasbeton en lichte scheidingswanden.
Geschikt voor gebruik met niet-geïsoleerde leidingen van pvc, PP en PE.

Speciale kenmerken

Identificatiebordje meegeleverd. Halogeenvrij en bevat geen asbest of keramiek. Niet aantastbaar door schimmel, ongedierte of vocht.

Montage

Controleer dat de opening en serviceleidingen in kwestie getest zijn met ArmaProtect Collar en dat de omgevingsomstandigheden binnen de
specificaties voor toepassing liggen. Rondom de serviceleiding moet een spleetvormige ruimte aanwezig zijn om ArmaProtect Seal diep genoeg
aan te kunnen brengen.
Alle serviceleidingen en openingen moeten schoon, stofvrij en ontdaan van losse deeltjes zijn. De temperatuur van de opening moet 5 °C of hoger
zijn op het moment van installatie.
Zorg er bij de installatie voor dat u de spleetvormige opening rond de leiding maximaal opvult met 10 mm ArmaProtect Seal rondom. Plaats daarna
de ArmaProtect Collar rond de leiding en bevestig de kraag aan de muur of de vloer met de aanbevolen bevestigingen.

Opmerkingen

Meer informatie vindt u in de bijbehorende literatuur van Armacell en de Europese Technische Assessment van het product (ETA-19/0713).

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestBijzonderheden
rapporten*1

reaktie op brand
Brandweerstandsklasse van
structuurelement

Vloerdoorvoeringen (pvc, PE, PP)

≤ EI 240 U/C

Wanddoorvoeringen (pvc, PE, PP)

≤ EI 120 U/C

EU 7140

Getest vlgs. EN
1366-3
Geclassificeerd vlgs.
EN 13501-2

Andere technische eigenschappen
Uitzettingsgraad

20:1

EOTA TR 024

Uitzettingsdruk

1,30 N/mm²

EOTA TR 024

Gebruikscategorie

Type X – bedoeld voor gebruik bij blootstelling aan weersinvloeden

EOTA TR 024

Verwerkingstemperatuur
-20 °C tot max. +120 °C
*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
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Technische gegevens - ArmaProtect Seal X
Korte beschrijving

ArmaProtect Seal X is een sterk intumescerende grafietafdichting op acrylbasis, ontworpen om de brandweerstand van wand- en vloerconstructies
te behouden, die zijn voorzien van openingen voor de doorvoer van meerdere serviceleidingen.

Materiaalsoort

Intumescerende grafietafdichting

Kleur

Grijs

Productreeks

Vormpasta in 310 ml patroon.

Toepassingen

Toepassingen voor passieve brandbeveiliging:
geïsoleerde metalen pijpleidingen en diverse niet-geïsoleerde kunststof pijpdoorvoeringen
Uponor MLC pijpdoorvoeringen
Diverse openingen voor stroomleidingen

Veiligheid en Milieu

Raadpleeg de meest recente Safety Datasheet (SDS) van het product

Montage

Controleer dat de opening en serviceleidingen in kwestie getest zijn met ArmaProtect Seal X en dat de omgevingsomstandigheden binnen de
specificaties voor toepassing liggen. Rondom de serviceleiding moet een spleetvormige ruimte aanwezig zijn voor genoeg installatiediepte.
Alle serviceleidingen en openingen moeten schoon, stofvrij en ontdaan van losse deeltjes zijn. De temperatuur van de opening moet 5 °C of hoger
zijn op het moment van installatie.
Gebruik indien nodig ondersteunend materiaal als vermeld in ETA 19/0715. Het ondersteunende materiaal moet niet-brandbare steenwol zijn.
Zorg er bij installatie voor dat er voldoende ruimte voor aanbrenging vrij blijft rond de penetratie. Breng ArmaProtect Seal X grondig en homogeen
aan in een breedte van 20 mm rondom met een diepte van 25 mm rond alle doorvoeringen.
Na het uitharden, maakt u ArmaProtect Seal X glad voor een professionele afwerking.
Voor toepassingen waarbij ArmaProtect Seal X wordt gebruikt met ArmaProtect Board, raadpleegt u de literatuur van ArmaProtect Board en
ETA-19/0712 naast de instructies voor ArmaProtect Seal X.

Opmerkingen

Meer informatie vindt u in de bijbehorende literatuur van Armacell en de Europese Technische Assessment van het product (ETA-19/0715).

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestBijzonderheden
rapporten*1

reaktie op brand
Brandweerstandsklasse van
structuurelement

max. EI 120 (ETA-19/0715)

EU 7139

Getest vlgs. EN
1366-3
Geclassificeerd vlgs.
EN 13501-2

EU 7139

EN ISO 10140

Geluidseigenschappen
Berekend
invoegverlies
breedband

Rw

=

52.

dB

(C;Ctr)

=

(-1;-6)

dB

Andere technische eigenschappen
Dichtheid

1.280 kg/m³ ± 50 kg/m³ (niet-uitgehard materiaal)

Opslag &
Houdbaarheid

12 maanden ongeopend

ISO 2811-1

droog bewaren boven vloerhoogte tussen +5 °C en 25 °C.
Hardheid na het
drogen (kant A)

68.

Uithardingstempo

1,7 mm / 24 uur bij 50% RH en 23 °C

Eerste velvorming

15 min. bij 50% RH en 23 °C

Uitzettingsdruk

0,7 N/mm²

Uitzettingsvolume

ongeveer 20 keer bij 180 °C

Bedrijfstemperatuur

-5 °C tot +40 °C

ISO 7619-1

EOTA TR 024

Toepassingstemperatuur
+5 °C tot +35 °C
*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Armacell onderneemt alle voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de nauwkeurigheid van
de informatie in dit document en alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen daarin juist zijn. Armacell kan echter niet garanderen dat de informatie 100% nauwkeurig is. Daarnaast zijn kleine afwijkingen in kleur, kwaliteit
en afmetingen onvermijdelijk en in de meeste gevallen niet van invloed op de werking van het product. Armacell doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot resultaten die verkregen worden of voortvloeien uit
het gebruik van het product of het opvolgen van de informatie. Er wordt geen garantie of geschiktheid voor een bepaald doel, garantie van verkoopbaarheid of andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, afgegeven betreffende de
beschreven producten of de informatie daarin.
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Technische gegevens - ArmaProtect 1000-HS
Korte beschrijving

ArmaProtect 1000-HS is een niet-krimpende, brandbeveiligende mortel op basis van gips, die snel uithardt.

Materiaalsoort

Mortel op basis van gips

Kleur

Grijs

Productreeks

Zakken van 20 kg

Toepassingen

Passieve brandbeveiliging, vloerdoorvoeringen: metalen leidingen met onbrandbaar isolatiemateriaal en diverse elektrische openingen met
onbrandbare omwikkelingen: tot El 120.

Speciale kenmerken

Vorm: vrij stromend poeder
Mengverhoudingen:
Voor gietgraad: 3 - 3½ portie ArmaProtect 1000-HS poeder op 1 portie schoon water
Voor troffelgraad: 4 porties ArmaProtect 1000-HS poeder op 1 portie schoon water

Veiligheid en Milieu

Raadpleeg de meest recente Safety Datasheet (SDS).

Montage

Mengen:
gebruik schoon water en een schone houder voor het mengen.
Voeg langzaam de correcte hoeveelheid ArmaProtect 1000-HS poeder toe aan de juiste hoeveelheid schoon water en roer dit voortdurend om
zodat u een homogene, gladde consistentie krijgt volgens de mengverhouding voor de gewenste toepassing.
Meng voldoende materiaal voor toepassing binnen de aanbevolen gebruiksduur (20-30 minuten). De vereiste tijd voor het uitharden is afhankelijk
van de omstandigheden ter plaatse.
Installatie mag niet worden uitgevoerd bij temperaturen boven +35 °C.
Nominale tijd voor het uitharden varieert van 30 tot 90 minuten.
De definitieve sterkte van het ontwerp wordt bereikt bij volledige uitharding en droging.
Toepassing:
alle serviceleidingen en openingen moeten schoon, stofvrij en ontdaan van losse deeltjes zijn. De temperatuur van de opening moet +5 °C of
hoger zijn op het moment van installatie.
Vul de volledige diepte in één keer om een stevige structuur te krijgen. Giet minstens 100 mm diep in een enkele storting om draagvermogen te
bereiken – raadpleeg Armacell voor specifieke vereisten.
Na het vullen maakt u ArmaProtect 1000-HS glad voor een professionele afwerking.
Bij het afdichten van gaten in vloerplaten moet een geschikte bekisting worden aangebracht, die zo strak mogelijk om eventuele serviceleidingen
in de opening moet worden aangebracht, om het natte mengsel te ondersteunen totdat het is uitgehard. Niet-brandbare bekistingsmaterialen,
zoals minerale vezelplaten, kunnen op hun plaats blijven, maar brandbare materialen
moeten worden verwijderd, nadat het mengsel is uitgehard. Bij complexe penetraties kan het raadzaam zijn om eerst een dunne afdichting rond
alle serviceleidingen aan te brengen, met een laagje van 5 mm ArmaProtect 1000-HS mengsel. Zodra dit hard is geworden, moet de hele resterende
afdichting in één keer gegoten worden.

Opmerkingen

Meer informatie vindt u in de bijbehorende literatuur van Armacell en de Europese Technische Assessment van het product (ETA-19/0716).

;
;
Eigenschappen

Waarde/beoordeling

TestBijzonderheden
rapporten*1

reaktie op brand
Brandweerstandsklasse van
structuurelement

max. EI 120 (ETA-19/0716)

EU 7155

Getest vlgs. EN
1366-3
Geclassificeerd vlgs.
EN 13501-2

EU 7155

bij 100 mm (met
ArmaProtect Board
50 mm dik)

Geluidseigenschappen
Berekend
invoegverlies
breedband

Rw

=

52.

dB

(C;Ctr)

=

(-4;-8)

dB

Andere technische eigenschappen
Dichtheid

1825 kg/m³ ± 75 kg/m³

Droogtijd

30-90 min. (bij 23 °C)

Opslag &
Houdbaarheid

6 maanden

Droogtijd afhankelijk
van de
toepassingsomstandigheden.

droog bewaren boven vloerhoogte tussen +5 °C en 25 °C.
Dragend

2.5 N/m² (volledig uitgehard)

BS 6399-1

Gebruikscategorie

Type Z1 – bedoeld voor binnengebruik met een vochtigheid ≥ 85 °C, uitgesloten temperaturen onder 0 °C,
zonder blootstelling aan regen en UV

EOTA TR 024

*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen e.d. kunnen met behulp van het verstrekte registratienummer worden aangevraagd.
Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Armacell onderneemt alle voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de nauwkeurigheid van
de informatie in dit document en alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen daarin juist zijn. Armacell kan echter niet garanderen dat de informatie 100% nauwkeurig is. Daarnaast zijn kleine afwijkingen in kleur, kwaliteit
en afmetingen onvermijdelijk en in de meeste gevallen niet van invloed op de werking van het product. Armacell doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot resultaten die verkregen worden of voortvloeien uit
het gebruik van het product of het opvolgen van de informatie. Er wordt geen garantie of geschiktheid voor een bepaald doel, garantie van verkoopbaarheid of andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, afgegeven betreffende de
beschreven producten of de informatie daarin.
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ArmaFlex Protect slangen
Lengte 1,0 m
Max. buiten-Ø buis [mm]

Isolatiedikte [mm]

6.

16,0

PRO-AX-16X006

Code

m/doos
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.

ArmaFlex Protect platen op rol
Code
PRO-AX-13MM/E

Lengte (m)

Breedte m

Isolatiedikte [mm]

m²/doos

Rollen/doos

6.

0.5.

13,0

2x3

2.

opmerking

Platen die gebruikt worden voor hermetische afsluiting moeten in minstens 2 lagen worden gemonteerd;
volgens DIN 4140 moeten deze platen behalve verlijmd ook met wikkeldraad op hun plaats worden
bevestigd.

brandgedrag

Euroklasse E

Armaprotect 1000 brandwerende pasta
pro-1000-0,5B in eenvoudig te gebruiken plastic zak met afneembaar deksel, Gebruiksklaar in kunststofemmers
Verpakkingseenheden

Stuks/doos

PRO-1000-0,5B ●

Code

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.

opmerking

Andere verpakkingen op aanvraag

● Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

ArmaProtect Wrap brandbeveiligingssysteem
Halogeenvrije, niet-toxische, intumescerende grafietwikkel, op een rol
Code
PRO-WR-240
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Breedte [mm]

Lengte [m]

Dikte [mm]

Rollen/doos

40,0

25.

2.

1.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.

ArmaProtect Board brandbeveiligingssysteem
1200 mm x 600 mm x 50 mm (lengte x breedte x dikte), oppervlaktekleur: wit
Code
PRO-BO-50

Artikel

Stuks/doos

Ablatief gecoate minerale vezelplaat

1.

ArmaProtect Seal brandbeveiligingssysteem
310 ml patroon; wit
Code
PRO-SE-310 W

Artikel

Stuks/doos

310 ml patroon

12.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.
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Local Contact
Dmitritsj Marijs / Johan De Strycker
Telefoon Dmitritsj Marijs +31 613 349 086 (Nederland)
Telefoon Johan De Strycker +32 476 175 022 (België) • Nederland
www.armacell.nl • info.nl@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Duitsland
Telefoon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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