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ARMAPROTECT BOARD

STEINULL BRANNPLATE BELAGT MED
ABLATIV DEKKMALING

• Passiv brannsikring for forskjellige
rørgjennomføringer i kombinasjon med
ArmaProtect produktsoritment

• Kan brukes i store åpninger/utsparinger i
vegger og gulv med ekstra bærestøtte

• Tilbyr løsninger for et bredt spekter av
gjennomføringer av elektriske rør/kabler

• Akustiske egenskaper, luftgjennomtrengelig

• Europeisk Teknisk vurdering (ETA) 19/0712



Tekniske data - ArmaProtect Board

Kort beskrivelse ArmaProtect Board brannplate er ubrennbar steinullplate som er malt med en ablativ dekkmaling for å opprettholde brannmotstanden i
gjennomføringer på vegger- og gulvkonstruksjoner hvor rør-/kabelgjennomføringer går gjennom  åpninger/utsparinger.

Materialtype Mineralull (steinullplate) malt med ablativ dekkmaling

Farge Overflatefarge: hvit

Produktsortiment Plate: 1200 mm x 600 mm x 50 mm (lengde x bredde x tykkelse)

Bruksområde ArmaProtect Board brannplate kan brukes til branntetting av gjennomføringer med rør og kabler, kabelbroer og -stiger. Rør må
installeresenkeltståendel, kabler krever ingen minimum separasjon.

Sikkerhet og miljø Vennligst se sikkerhetsdatablad

Montasje Sjekk at rørgjennomføringen og systemet som skal branntettes, er testet med ArmaProtect Board og at forholdene på stedet er innenfor
montasjesifikasjonen. Alle rør og åpninger må være rene og fri for støv og løse partikler. Temperaturen i åpningen må være > +5 °C. Ved montasje
må det sørges for at ArmaProtect Board er installert med minst 10% friksjon. Mal alle skjøter og grensesnitt (også langs de nykuttede ArmaProtect
Board platekantene) av ArmaProtect Board grundig og homogent med ArmaProtect Seal. Når brannplaten er installert i utsparingen, må alle utsatte
kanter avsluttes med ArmaProtect Seal fugemasse for å sikre en fullstendig tetting. Jevn ut alle ujevne deler av ArmaProtect Seal fugemasse med
en fugespatel  for å gi et profesjonelt utseende. Når brannplaten monteres utpå vegg,  sørg for at ArmaProtect Board er installert med 100 mm
overlapp. Fest brannplaten til underlaget med minimum 80 mm stålskruer og stålskiver og maksimalt 300 mm sentre overbelagt med 2 mm
ArmaProtect Seal fugemasse. Tett alle skjøter med ArmaProtect Seal fugemasse og sørg for at alle platekantene er tettet grundig og homogent.

Anmerkninger For mer informasjon, se relatert litteratur levert av Armacell og European Technical Assessment of the product (ETA-19/0712).

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm + 10 °C °C NS-EN ISO 13787

λ ≤ 0,034 W/(m · K)
Brannegenskaper
Brannmotstand
bygningsdel

  opp til EI 120 (ETA-19/0712) EU 7137 Testet iht. NS-EN
1366-3
Klassifisert iht. til
NS-EN 13501-2

Akustiske egenskaper
Kalkulert bredbånds
innskuddsdempning

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

Andre tekniske egenskaper
Densitet 140 kg/m³ (mineral-/steinull) ISO 2811-1
Lagring og
lagringstid

Lagres vegg fra gulv i tørre omgivelser mellom +5 °C og +25 °C, se også detaljer i vårt sikkerhetsdatablad.

Malingstykkelse2 nominell 1 mm ; 2,2 kg våtfilm maling
Maksimal størrelse
på tetningen

Massiv vegg: 5,76 m², massiv dekke: 2,88 m²

Bruksområde Type Z1 - beregnet for bruk innendørs med fuktighet ≥ 85 °C, unntatt temperaturer under 0 °C, uten
eksponering for regn og UV

EOTA TR 024

1.  For mer informasjon kontakt vår kundeservice.

2.  Basert på enkelte testresultater som ikke overvåkes jevnlig. Kan brukes til informasjon.

*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. Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger i dette dokumentet bør leses i sammenheng med kundens egne spesifikasjoner. Det er mottakerens ansvar å
informere alle involverte parter om innholdet i disse dokumentene. De beskrevne og anbefalte metoder bør følges nøye. Hvis det er et krav om å fravike våre anbefalinger, ber vi deg om å kontakt oss på forhånd for å diskutere mulige
egnede alternativer. Armacell vil ikke være ansvarlig for eventuelle krav som følge av en manglende evne til å overholde vår spesifikasjon eller andre avtalte løsninger og at produktene ikke overholder kundenes spesifikasjoner.

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 Board branntettesystem
1200 mm x 600 mm x 50 mm (lengde x bredde x tykkelse) ; overflatefarge: hvit

_standard
Bestillings-

kode
Produktbeskrivelse Stk./kartong €/stk.

PRO-BO-50 Brannplate med ablativ dekkmaling - ru
overflate

1. xxx

PRO-BO-50S Brannplate med ablativ dekkmaling - glatt
overflate

1. xxx
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PRO-BO-50S Brannplate med ablativ dekkmaling - glatt
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forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.



Notater
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