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ARMAPROTECT 1000-HS

BRANNTETTEMASSE MED HØY
MEKANISK STYRKE

• Ubrennbar mørtel, lastbærende og med høy
styrke for gulvgjennomføringer

• Enkelt å bruke, kan blandes til flytende form
eller som sparkel

• Krymper ikke og herder fort
• Lett å bearbeide

• Europeisk Teknisk vurdering (ETA) 19/0716



Tekniske data - ArmaProtect 1000-HS

Kort beskrivelse ArmaProtect 1000-HS er en krympefri, hurtigherdende, gipsbasert brantettemørtel.

Materialtype Gipsbasert mørtel

Farge Grå

Produktsortiment 20 kg sekk

Bruksområde Passiv brannsikring for gulvgjennomføringer: isolerte metallrør med ubrennbare isolasjonsmaterialer og forskjellige elektriske åpninger innkapslet
med ubrennbare kanalomslag: opp til EI 120.

Spesielle funksjoner Form: frittflytende pulver.
Blandingsforhold: Flytende blanding: 3 - 3½ del ArmaProtect 1000-HS pulver til 1 del rent vann.
For sparkelkvalitet / stiv blanding: 4 deler ArmaProtect 1000-HS pulver til 1 del rent vann

Sikkerhet og miljø Se siste versjon av sikkerhetsdatabladet (SDS).

Montasje Blanding: Bruk rent vann og en ren beholder for blandingsprosessen. Tilsett ArmaProtect 1000-HS pulver sakte i riktig mengde rent vann og rør
kontinuerlig for å sikre en homogen, jevn konsistens iht. forholdet som er gitt for ønsket blandingsgrad.

Bland tilstrekkelig mengde materiale som skal brukes innen anbefalt brukstid (20-30 minutter). Herdetiden kan variere avhengig av forholdene på
byggeplass.

Ikke utfør installsjonen ved temperaturer over + 35 °C. Normal herdetid er mellom 30 og 90 minuter. Styrken oppnås når den er fullstendig herdet
og tørr.

Montasje: Alle rør og utsparinger/åpninger må være rene og frie for støv og løse partikler. Åpninger / utsparinger må ha en temperatur på ≥ +5 °C
 ved montasje. Fyll ut hele dybden på en gang slik at det skapes en solid struktur. Hell i en fylning med minimum 100 mm dybde for å oppnå
bæreevne, konsulter Armacell for spesifikke krav. Etter påfylling glattes ArmaProtect 1000-HS ut for å gi en profesjonell finish.

Ved tetting av rørgjennomføringer i dekker, må en passende forskaling installeres og tilpasses tett rundt alle rør innenfor åpningen/utsparingen
slik at dette gir støtte for den våte blandingen til den setter seg. Ubrennbare forskalingsmaterialer, f.eks. mineralullplater kan bli stående, mens
brennbare materialer må fjernes etter at blandingen har satt seg. For komplekse gjennomføringer kan det være å fordel å begynne med en tynn
forsegling rundt alle rør, med en nominell 5 mm lag ArmaProtect 1000-HS-blanding. Når dette har herdet, skal den gjenværende tetningsdybden
helles i én operasjon.

Anmerkninger For ytterligere informasjon, se relatert informasjon fra Armacell og Europeisk teknisk bedømmelse av produktet (ETA-19/0716).

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Brannegenskaper
Brannmotstand
bygningsdel

  opp til EI 120 (ETA-19/0716) EU 7155 Testet iht. NS-EN
1366-3
Klassifisert iht. NS-
EN 13501-2

Akustiske egenskaper
Kalkulert bredbånds
innskuddsdempning

Rw = 52. dB EU 7155 ved 100 mm (med
ArmaProtect Board
brannplate 50 mm
tykkelse)(C;Ctr) = (-4;-8) dB

Andre tekniske egenskaper
Densitet 1825 kg/m³ ± 75 kg/m³
Tørketid 30-90 min. (ved +23 °C) Tørketiden kan

endre seg avhengig
av
montasjeforholdene.

Lagring og
lagringstid

Oppbevares under tørre forhold vekk fra gulvet mellom + 5 °C og + 25 °C.

Lastbæring 2,5 N/m² (ved full herding) BS 6399-1
Produktets
anvendelsesområde

Kategori Z1; beregnet for innendørsbruk med høy fuktighet ≥ 85 °C, unntatt temperaturer under 0 °C,
beskyttet mot eksponering for regn og UV

EOTA TR 024

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den
ønskede anvendelse som bruker har planlagt.  Armacell tar alle forholdsregler for å sikre nøyaktigheten av dataene i dette dokumentet, og alle uttalelser, teknisk informasjon og anbefalingene i dokumentet antas å være korrekte.
Armacell kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er 100 % nøyaktige. Videre er små avvik i farge, kvalitet og dimensjoner uunngåelig og vil i de fleste tilfeller ikke påvirke ytelsen til produktet. Armacell fraskriver seg uttrykkelig
ethvert ansvar i forhold til eventuelle resultater oppnådd eller som resultat av bruk av produktet eller tillit til slik informasjon. Ingen garanti for egnethet for et bestemt formål, garantier om salgbarhet eller annen garanti, uttrykt eller
underforstått, er gjort om varene som er beskrevet eller gitt informasjon om.

2 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Prisliste gjelder for Norge Priser er gyldige fra 2020-02-20 og erstatter alle tidligere priser. Med forbehold om endringer uten
forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder. 



ArmaProtect 1000-HS branntettemasse
Bruksklar i 20 kg sekk

_standard
Bestillings-kode Pakkeenheter Stk./kartong €/stk.

PRO-1000HS-20 20 kg 1. xxx

ArmaProtect 1000-HS branntettemasse
Bruksklar i 20 kg sekk
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Bestillings-kode Pakkeenheter Stk./kartong €/stk.

PRO-1000HS-20 20 kg 1. xxx
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forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.



Notater
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Armacell GmbH
Robert Bosch Str. 10 • 48153 Muenster • Tyskland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Faks +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com
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