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ARMAPROTECT SEAL

BRANDBESTÄNDIG TÄTNING FÖR
TILLÄMPNINGAR MED PASSIVT
BRANDSKYDD

• En integral produkt för ArmaProtect Wrap- och/
eller ArmaProtect Board-tillämpningar

• Ger passiva brandskyddslösningar för
genomföringar för oisolerade metallrör,
oisolerade plaströr och kablar/kabelrännor

• Goda akustiska egenskaper
• Halogenfritt, skyddar mot svamp och skadedjur

• European Technical Assessment (ETA) 19/0711



Tekniska data - ArmaProtect Seal

Kortfattad
beskrivning

ArmaProtect Seal är en akrylbaserad, brandresistent tätning med något svällande egenskaper.

Materialtyp Akryl

Färg Vit

Produktområde Pastaform i en patron på 310 ml.

Användnings-
områden

Som en del av ett system med ArmaProtect Wrap och/eller ArmaProtect Board; Arma Protect Seal används för att återställa brandskyddsprestanda
i vägg- och golvkonstruktioner som försetts med öppningar för genomföringar av olika typer av serviceledningar.

Säkerhet och miljö Halogenfritt, skyddar mot svamp och ohyra.
Se det senaste produktsäkerhetsdatabladet (SDS).

Montering För bra vidhäftning ska man se till att appliceringsytan är fast, ren, torr, homogen och fri från orenheter som olja, fett eller damm och öppningen
och serviceledningar i fråga testats med ArmaProtect Seal samt slutligen att platsvillkoren är inom appliceringsspecifikationen. Det måste finnas
ett ringformigt utrymme runt serviceledningarna för att tillgodose tillräckligt installationsdjup. Alla genomföringar och öppningar ska rengöras och
damm och lösa partiklar ska avlägsnas. Öppningens temperatur behöver vara 5 °C eller högre när produkten appliceras. Vid installationen ska
man se till att installera ArmaProtect Seal runt alla typer av serviceledningar där det krävs. Efter packning jämnar man till ArmaProtect Seal för att
skapa en professionell finish.

Anmärkningar För mer information om produkten, se relaterad litteratur som tillhandahålls av Armacell och European Technical Assessment (ETA 19/0711).

;
;

Egenskap Värde/värdering Test*1 Särskild
anmärkning

Brandegenskaper
Byggnadsdels
brandhärdighet

  upp till EI 120 (ETA-19/0711) EU 7138 Testat i enlighet med
EN 1366-3
Klassificerat i
enlighet med EN
13501-2

Akustiska prestanda
Beräknad
insättningsdämpning
för bredband

Rw = 38. dB EN ISO 10140

(C;Ctr) = (-2;-7) dB

Andra tekniska funktioner
Densitet 1 610 kg/m³ ± 50 kg/m³ (ohärdat material) ISO 2811-1
Torktid 30 minuter vid 23 °C, 50 % RH
Lagring och
lagringstid

18 månaders oöppnad

förvaring i torra förhållanden, och inte på golvet, mellan +5 °C and +25 °C
Brukstorrt 30 minuter vid 23 °C, 50 % RH
Sättningstal 5 mm efter 1 timma i 30 mm fogar
Fogrörelser Förblir flexibel EN 1366-4
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

Drifttemperatur -5 °C till +40 °C
Appliceringstemperatur+5 °C till +40 °C

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

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. Alla uppgifter och tekniska data i detta dokument skall läsas tillsammans med kundens egen specifikation. Det
åligger mottagaren att informera alla berörda parter om innehållet i dessa dokument. De beskrivna och rekommenderade metoderna ska följas noggrant. Om det finns krav om att avvika från våra rekommendationer, vänligen kontakta
oss i förväg för att diskutera eventuella lämpliga alternativ. Armacell kommer inte att ta på sig något ansvar för eventuella anspråk till följd av underlåtenhet att följa våra specifikationer eller andra överenskomna lösningar, eller för
underlåtenhet att följa kundens specifikation. 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.

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. 



ArmaProtect Seal brandskyddssystem
310 ml patron; vit färg

Kod Produktbeskrivning Delar/kartong €/st
PRO-SE-310 W 310 ml patron 12. xxx
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Armacell GmbH
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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