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ARMAPROTECT WRAP

VARMEKSPANDERENDE
BRANNPAKNING FOR
RØRGJENNOMFØRINGER

• Svært varmeekspanderende: volumutvidelse ca.
25 ganger.

• Systemløsninger med ArmaProtect Board
brannplate for en rekke ulike
rørgjennomføringer

• Enkeltstående løsning for uisolerte
plastrørgjennomføringer

• Enkeltstående løsning for metallrør isolert med
ArmaFlex-produkter

• Enkeltstående løsning for drikkerør
• Leveres på rull eller ferdige strimler.
• Europeisk teknisk vurdering (ETA) 19/0714





Tekniske data - ArmaProtect Wrap

Kort beskrivelse Halogen- og giftfri, grafittmateriale, varmeekspanderende brannpakning med høy volumutvidelse utviklet til branntetting av rørgjennomføringer

Materialtype Termoplastisk kompositt basert på varmeekspanderende (intumescent) grafittmateriale

Farge Mørk grå

Produktsortiment Rull dimensjon (tykkelse x bredde x lengde); 2mm x 40mm x 25m

Bruksområde Passiv brannsikring for uisolerte plastrør, isolerte metallrør og isolerte PVC-rør

Spesielle funksjoner Passer for plastrørsdimensjoner; 32mm, 40mm, 50mm, 55mm, 63mm, 75mm, 82mm, 90mm, 100mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 200mm
og 250mm

Sikkerhet og miljø Halogenfri, inneholder ingen asbest, keramiske- eller mineralfiber. Påvirkes ikke av sopp, skadedyr eller gnagere.Se også sikkerhetsdatablad.

Montasje Sjekk at åpningen og røret som skal branntettes, er testet og godkjent for bruk med ArmaProtect Wrap brannpakning og at forholdene på stedet
er innenfor montasjespesifikasjonene. Sørg for god nok utsparing rundt røret slik at man får nok installasjonsdybde. Alle rør og åpninger må være
rene og fri for støv eller løse partiler. Temperaturen i hullet må være +5 °C eller høyere ved montasje.

 1. Monter ArmaProtect Wrap brannpakning med nettstruktursiden opp og utover fra rør/isolering.  2. Brannpakningen må monteres rundt røret
eller isoleringen i riktig antall nødvendige lag. Legg den løst rundt, med ca. 5mm klaring til underlaget slik at den kan skyves inn i hullet. Sjekk
riktig antall lag iht. til tabellene i relatert litteratur eller på produktemballasjen. 3. Dra av beskyttelsepapiret fra brannpakningens overflate under
montasje. Den selvklebende tapen gjør det enkelt å feste brannpakningen. 4. Dytt brannpakningen inn i utsparingen mellom vegg/dekke og røret,
med en 5 mm utsparing fra overflaten (avstanden mellom overflaten på veggen / gulvet og den nærmeste siden av viklingen skal være 5 mm). 5.
Fyll hele ringspalten med ArmaProtect Seal branntettemasse. Monter fugemassen i flukt med overflaten på vegg/dekke, slik at den installerte
brannpakningen ikke lenger er synlig etter at tettemassen er påført. 6. Når ringspalten er fylt helt rundt med ArmaProtect Seal branntettemasse,
må overflaten glattes ut.

Anmerkninger ArmaProtect Wrap brannpakning kan også brukes som en del av et system (sammen med ArmaProtect Board brannplate) for å opprettholde
brannmotstand for isolerte metallrør og isolerte PVC-rør. Vennligst se vår monteringsveiledning for ArmaProtect Wrap brannpaskningssystem og
ETA-19/0712, eller kontakt Armacell for mer informasjon.

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Brannegenskaper
Brannklasse Klassifisert

iht.
NS-EN
13501-1
Testet iht.
NS-EN ISO
11925-2

Brannmotstand
bygningsdel

  opp til EI 120 (ETA-19/0714) EU 7120 Testet iht. NS-EN
1366-3.
Klassifisert iht. NS-
EN 13501-2

Andre tekniske egenskaper
Densitet 1,2 g/cm³ ISO

2811-1:2011
ISO 2811-1:2011

Ekspansjonstrykk opp til 1,30 N/mm²
Volumekspansjon opp til 25 ganger ved +450 °C EOTA TR 024
Bruksområde 32 mm - 50 mm ; 2 av 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse) 51 mm - 105 mm; 3 av 40 mm (bredde) x 2mm

(tykkelse) 106 mm - 160 mm; 4 av 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse) 161 mm - 200 mm; 5 av 40 mm
(bredde) x 2mm (tykkelse) 201 mm - 250 mm; 6 av 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)

EU 7120 Generelle data er
kun gitt for plastrør.
Se
monteringsveiledning
for ArmaProtect
Wrap
brannpakningssystem
for informasjon om
brannmotstand og
for detaljert
informasjon om
andre
montasjeområder.

Intumescent
tykkelse (# antall lag
for rørdiameter) 1

32 mm - 50 mm: 1 lag på 40 mm (bredde) x 2 mm (tykkelse) 51 mm - 82 mm: 2 lag på 40 mm (bredde) x 2
mm (tykkelse) 83 mm - 115 mm: 3 lag på 40 mm (bredde) x 2 mm (tykkelse) 116 mm - 160 m: 4 lag på 40
mm (bredde) x 2 mm (tykkelse) 161 mm - 200 mm: 5 lag på 40 mm (bredde) x 2 mm (tykkelse) 201 mm -
250 mm: 6 lag på 40 mm (bredde) x 2 mm (tykkelse) Vær oppmerksom på at hvis monteringsdetaljene
krever at ArmaProtect Wrap brannpakning skal monteres på begge sider av veggen/gulvet, så må det
antall lag som er gitt i litteraturen installeres på begge sider. Generelle data kun for plastrør. Se
ArmaProtect Wrap System omfattende bruksanvisning for informasjon om bruk av ArmaProtect Wrap på
metallrør.

1.  For mer informasjon kontakt vår kundeservice.

*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.  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. 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. 

32020 © 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 Wrap  branntettesystem
Halogen- og giftfri brannpakning, varmeekspanderende grafittmateriale

_standard
Bestillings-kode Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong €/rull
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1. xxx

ArmaProtect Wrap  branntettesystem
Halogen- og giftfri brannpakning, varmeekspanderende grafittmateriale

_standard
Bestillings-kode Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong €/rull
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1. xxx

ArmaProtect Wrap  brannmansjett
ArmaProtect Wrap Strips (strimmel) gir passive brannsikringsløsninger spesielt for uisolerte plastrør
Halogenfri, giftfri, grafitt intumescent brannpaskning; forhåndsskåret og pakket i klar til bruk strimler.

_standard
Høyde [mm] Utv. dia. for rør eller isolasjon Bestillings-kode Stk./kartong €/stk.
Ikke relevant 32/34 PRO-WS-032 20. xxx
Ikke relevant 40/42 PRO-WS-040 20. xxx
Ikke relevant 55/57 PRO-WS-055 20. xxx
Ikke relevant 63/65 PRO-WS-063 20. xxx
Ikke relevant 75/77 PRO-WS-075 20. xxx
Ikke relevant 80/82 PRO-WS-082 20. xxx
Ikke relevant 90/92 PRO-WS-090 20. xxx
Ikke relevant 110/112 PRO-WS-110 20. xxx
Ikke relevant 125. PRO-WS-125 20. xxx
Ikke relevant 140. PRO-WS-140 20. xxx
Ikke relevant 160. PRO-WS-160 20. xxx

ArmaProtect Wrap  brannmansjett
ArmaProtect Wrap Strips (strimmel) gir passive brannsikringsløsninger spesielt for uisolerte plastrør
Halogenfri, giftfri, grafitt intumescent brannpaskning; forhåndsskåret og pakket i klar til bruk strimler.

_standard
Høyde [mm] Utv. dia. for rør eller isolasjon Bestillings-kode Stk./kartong €/stk.
Ikke relevant 32/34 PRO-WS-032 20. xxx
Ikke relevant 40/42 PRO-WS-040 20. xxx
Ikke relevant 55/57 PRO-WS-055 20. xxx
Ikke relevant 63/65 PRO-WS-063 20. xxx
Ikke relevant 75/77 PRO-WS-075 20. xxx
Ikke relevant 80/82 PRO-WS-082 20. xxx
Ikke relevant 90/92 PRO-WS-090 20. xxx
Ikke relevant 110/112 PRO-WS-110 20. xxx
Ikke relevant 125. PRO-WS-125 20. xxx
Ikke relevant 140. PRO-WS-140 20. xxx
Ikke relevant 160. PRO-WS-160 20. xxx
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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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