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EENVOUDIG AAN TE BRENGEN
BRANDWERENDE PASTA VOOR HET
AFDICHTEN VAN LEIDINGEN MET
ARMAFLEX PROTECT

• Gereed voor gebruik geleverd
• Eenvoudig met de hand aan te brengen - geen

gereedschap of bekisting nodig
• Blik is hersluitbaar, geen materiaalverspilling
• Systeemoplossing voor leiding- en

kabeldoorvoeringen

• Niet brandbaar A1 EN 13501
• Smeltpunt  > 1000 °C



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 2005 ook gebruikt worden bij het doorvoeren van aparte leidingen en zelfs voor elektrische kabels. Alleen voor gebruik binnen.

Speciale kenmerken Kan worden gebruikt in combinatie met Armaflex Protect en andere R-90 systemen.

Montage De kant-en-klare Armaprotect 1000 brandwerende pasta wordt geleverd in emmers en kan met een spatel of met de hand worden aangebracht.
De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. De temperatuur van de ruimte mag tijdens de verwerking niet dalen onder de 5 °C. Na uitharding
kan de brandwerende pasta zonder problemen geschuurd, geboord of gesneden worden.

Opmerkingen Bij gebruik als ringspleetafsluiting voldoet Armaprotect 1000 brandwerende pasta aan de Duitse voorschriften voor leidinginstallaties (MLAR, versie
2005) en de wettelijke richtlijnen voor leidinginstallaties van de Duitse bondsstaten.

;
;

Eigenschappen Waarde/beoordeling Test-
rapporten*1

Bijzonderheden

Warmtegeleidingscoëfficient
Warmtegeleidings-
coëfficient

ϑm 10. °C EU 5738 Getest volgens
EN 12667λ ≤ 0,052 W/(m · K)

reaktie op brand
Bouwmaterialen-
klasse

Euroklasse A1 D 5738 Getest volgens
EN ISO 1182
EN ISO 1716

Geluidseigenschappen
Reductie van
structurele
geluidsoverdracht

Isolatiewaarde ≤  22 dB(A) D 4418

Andere technische eigenschappen
Dichtheid Ongeveer 180 kg/m³ (na droging)
Compresiesterkte 0,4 N/mm² Getest volgens

DIN EN 1015-11
Droogtijd 48 uur Hoge vochtigheid,

lage temperaturen
en beperkte
convectie verlengen
de droogtijd

Smeltpunt > 1000 °C D 5738 Getest volgens
DIN 4102-17

Wateroplosbare
chloriden

< 0,001 % Getest volgens
DIN EN 1015-17

Opbrengst 1:1
Opslag &
Houdbaarheid

2 jaar in een dicht origineel blik. Op een koele en
droge plek.
Beschermen bij
temperaturen onder
+5 °C!

*1  Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen en dergelijke kunnen onder het aangegeven 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.
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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Armaprotect 1000 brandwerende pasta
pro-1000-0,5B in eenvoudig te gebruiken plastic zak met afneembaar deksel, Gebruiksklaar in kunststofemmers

Code Verpakkingseenheden Stuks/doos
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.

opmerking Andere verpakkingen op aanvraag

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

Code Verpakkingseenheden Stuks/doos
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.

opmerking Andere verpakkingen op aanvraag
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notities
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Local Contact
Remco Hiemstra / Paco Ariza Lora / Rony Blommaert
Telefoon Remco Hiemstra +31 61 33 49 086 (Nederland)
Telefoon Paco Ariza Lora +31 657 0 03 501 (Nederland)
Telefoon Rony Blommaert +32 471 99 63 49 (België) • Nederland
www.armacell.com/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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