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ARMAPROTECT SEAL X

GRAFITT BRANNFUGEMASSE MED
SVÆRT VARMEEKSPANDERENDE
EGENSKAP

• Svært varmeekspanderende, enkel å bruke selv
på trange steder

• Egnet for metallrør isolert med ArmaFlex
isolert metallrør og ulikr ikke-isolerte
plastrørgjennomføringer med en diameter opp
til 125 mm.

• Som system med ArmaProtect Board: Tilbyr
løsninger for passiv brannbeskyttelse for ikke-
isolerte Uponor MLC-rørgjennomføringer

• Malbar

• Europeisk teknisk vurdering (ETA) 19/0715



Tekniske data - ArmaProtect Seal X

Kort beskrivelse ArmaProtect Seal er en svært varmeekspanderende grafittbasert brannfugemasse som brukes til å opprettholde brannmotstanden i
rørgjennomføringer o.l. i vegg- og gulvkonstruksjoner.

Materialtype Brannisolerende grafittbasert brannfugemasse

Farge Grå

Produktsortiment Fugemasse i 310 ml patron

Bruksområde Passiv brannbeskyttelse: Isolerte metallrør og ulike uisolerte plastrør Uponor MLC rørgjennomføringer. Ulike elektriske kabelgjennomføringer.

Sikkerhet og miljø Se det nyeste sikkerhetsdatabladet (SDS)

Montasje Sjekk at rør-/kabelgjennomføringer som ønskes branntette, er testet med ArmaProtect Seal X grafitt fugemasse. Kontroller at forholdene på stedet
er innenfor bruksspesifikasjonene. Sørg for at ringspalten rundt røret gir tilstrekkelig installasjonsdybde.
Alle rør og åpninger må være rene og frie for støv og løse partikler. Temperaturen i åpningen må være 5 °C eller høyere ved installasjon.

For ekstra støtte, bruk om nødvendig en bakdytt bak fugemassen som angitt i ETA 19/0715. Bakdytten på baksiden skal være av en ubrennbar
steinull.

Sørg for at det er nok fugemasse rundt gjennomføringen ved installasjon. Påfør ArmaProtect Seal X fugemasse jevnt i 20 mm bredde rundt
åpningen og med en dybde på 25 mm rundt alle gjennomføringer.
Glatt ut overflatene på ArmaProtect Seal X fugemasse for å gi en profesjonell finish.
For bruksområder der ArmaProtect Seal X fugemasse brukes sammen med ArmaProtect Board brannplate, viser vi også til informasjon om
ArmaProtect Board og ETA -19/0712 i tillegg til ArmaProtect Seal X.

Anmerkninger For ytterligere informasjon, se relatert litteratur fra Armacell og European Technical Assessment of the product (ETA -19/0715).

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Brannegenskaper
Brannmotstand
bygningsdel

  opptil EI 120 (ETA -19/0715) EU 7139 Testet iht. EN 13467
Klassifisert iht. EN
13501 -2

Akustiske egenskaper
Kalkulert bredbånds
innskuddsdempning

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

Andre tekniske egenskaper
Densitet 1280 kg/m³ ± 50 kg/m³ (uherdet materiale) ISO 2811-1
Lagring og
lagringstid

12 måneder uåpnet

oppbevares på et tørt sted mellom +5 °C og +25 °C
Hardhet etter
herding (Shore A)

68. ISO 7619-1

Herdehastighet 1,7 mm / 24 t ved 5 0% RH og 23 °C
Hudtid 15 min. ved 50 % RH og 23 °C
Ekspansjonstrykk 0,7 N/mm²
Volumutvidelse ca. 20 ganger ved 180 °C EOTA TR 024
Driftstemperatur -5 °C til +40 °C
Brukstemperatur +5 °C til +35 °C

*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 Seal X branntettesystem
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Bestillings-

kode
Produktbeskrivelse Stk./kartong €/stk.
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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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