
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ARMAPROTECT 1000-HS

MYCKET BRANDBESTÄNDIGT MURBRUK

• Icke brännbart, belastningståligt murbruk med
högt brandskydd för golvgenomföringar

• Enkelt att använda, alternativ för att hälla eller
applicera med slev

• Krympfri formula som fäster snabbt
• Perfekt formbarhet

• European Technical Assessment (ETA) 19/0716



Tekniska data - ArmaProtect 1000-HS

Kortfattad
beskrivning

ArmaProtect 1000-HS är en icke-krympande, snabbfästande, gipsbaserat, brandskyddsmurbruk.

Materialtyp Gipsbaserat murbruk

Färg Grått

Produktområde Påsar på 20 kg

Användnings-
områden

Passivt brandskydd, golvgenomföringar: metallrör isolerade med icke-brännbara isoleringsmaterial och olika elöppningar inkapslade med icke-
brännbara kanalhöljen: upp till EI 120.

Speciella
egenskaper

Form: fritt flödande pulver

Blandningsratio:
För att hälla:  3–3½ del ArmaProtect 1000-HS-pulver till 1 del rent vatten
För att applicera med slev:  4 delar ArmaProtect 1000-HS-pulver till 1 del rent vatten

Säkerhet och miljö Se det senaste säkerhetsdatabladet (SDS).

Montering Blandning:
Använd rent vatten och en ren behållare för blandningsprocessen.
Tillsätt ArmaProtect 1000-HS-pulver i korrekt mängd rent vatten och rör om kontinuerligt för tills det blir en homogen, smidig konsistens utifrån det
ratio som använts för att få önskvärd appliceringskonsistens.
Blanda tillräckligt med material som ska användas inom den rekommenderade brukstiden (20-30 minuter). Den sättningstid som krävs kan variera
beroende på platsvillkoren.
Installation ska inte utföras i förhållanden där temperaturen överskrider +35 °C.
Nominell sättningstid är mellan 30 och 90 minuter.
Konstruktionshållfasthet uppnås när det hårdnat och torkat helt.

Applicering:
Alla genomföringar och öppningar ska rengöras och damm och lösa partiklar ska avlägsnas. Öppningens temperatur behöver vara +5 °C eller
högre när produkten appliceras.
Fyll hela djupet med en hällning för att skapa en robust struktur. Minst 100 mm djup i en enda hällning för att får belastningståliga kapaciteter.
Rådfråga Armacell för specifika krav.
Efter fyllning jämnar man till ArmaProtect 1000-HS för att skapa en professionell finish.
Vid tätning av hål i golvplattor ska man montera en lämplig form, tillverkad för att passa tätt omkring alla genomföringar inom öppningen, för att
hålla den våta blandningen på plats tills den satt sig. Icke-brännbara formningsmaterial, såsom mineralfiberplattor, kan vara kvar, men brännbara
material
måste tas bort när blandningen har satt sig. För komplicerade genomföringar kan det vara lämpligt att först forma en tunn tätning runt alla
genomföringar, med ett nominellt lager på 5 mm av ArmaProtect 1000-HS-blandningen. När detta härdat ska det återstående djupet på tätningen
fyllas med en enda hällning.

Anmärkningar För mer information om produkten, se relaterad litteratur som tillhandahålls av Armacell och European Technical Assessment (ETA-19/0716).

;
;

Egenskap Värde/värdering Test*1 Särskild
anmärkning

Brandegenskaper
Byggnadsdels
brandhärdighet

  upp till EI 120 (ETA-19/0716) EU 7155 Testat i enlighet med
EN 1366-3
Klassificerat i
enlighet med EN
13501-2

Akustiska prestanda
Beräknad
insättningsdämpning
för bredband

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

Andra tekniska funktioner
Densitet 1 825 kg/m³ ± 75 kg/m³
Torktid 30–90 minuter (vid 23 °C) Torkningstiden kan

variera beroende på
appliceringsförhållandena.

Lagring och
lagringstid

6 månaders

förvaring i torra förhållanden, och inte på golvet, mellan +5 °C and +25 °C.
Belastningstålighet 2,5 N/m² (satt sig helt) BS 6399-1
Användningskategori Typ Z1 – avsett för användning i interna förhållanden med en luftfuktighet på ≥ 85 °C, exklusive

temperaturer under 0 °C, utan exponering för regn och UV-strålar.
EOTA TR 024

*1  Ytterligare dokumentation, som provningsintyg, godkännanden osv., kan begäras med hjälp av det givna registreringsnumret.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information
gäller för avsett användningsområde eller inte. Armacell tar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa riktigheten av de uppgifter som finns i detta dokument, och alla uttalanden, teknisk information och rekommendationer som finns i
detta dokument tros vara korrekta. Armacell kan däremot inte garantera att uppgifterna är hundraprocentigt korrekta. Dessutom är mindre avvikelser i färg, kvalitet och dimensioner oundvikliga och påverkar inte produktens prestanda i
de flesta fall. Armacell frånsäger sig allt ansvar i förhållande till de resultat som erhållits eller vid eventuell användning av produkten eller tillit till sådan information. Inga garantier för lämplighet för ett visst ändamål, garantier för
säljbarhet eller någon annan garanti, uttryckt eller underförstådd, lämnas avseende de produkter som beskrivs eller den information som tillhandahålls i detta dokument.

2 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Prislistan gäller för Sverige Priserna gäller från 2020-02-20, och ersätter alla tidigare priser. Vi förehåller oss rätten till
ändringar utan föregående meddelande om detta. Beakta våra allmänna sälj- och leveransvillkor. 
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Färdigt att användas i påsar på 20 kg
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PRO-1000HS-20 20 kg 1. xxx
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Robert Bosch Str. 10 • 48153 Muenster • Tyskland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com
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