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ARMAPROTECT WRAP

MYCKET SVÄLLANDE BAND PÅ RULLE
SOM TÄTAR SERVICEGENOMFÖRINGAR
SÅ ATT DE BLIR BRANDBESTÄNDIGA

• Mycket svällande: Expanderar till cirka 25
gånger sin ursprungliga volym

• Systemlösningar med ArmaProtect Board för
många olika rörgenomföringar

• Fristående lösning för oisolerade
plaströrsgenomföringar

• Fristående lösning för metallrör isolerade med
ArmaFlex-produkter

• Fristående lösning för rörledningar för dryck
• Finns även som förutskurna remsor färdiga att

användas
• European Technical Assessment (ETA) 19/0714





Tekniska data - ArmaProtect Wrap

Kortfattad
beskrivning

Ett halogenfritt, giftfritt, reaktivt svällande hölje med hög volymexpansion som utformats för att bibehålla brandskyddsprestanda vid genomföringar
för serviceledningar.

Materialtyp Termoplastkompositbaserad på svällande grafit

Färg Mörkgrått

Produktområde Rulldimensioner (tjocklek x bredd x längd); 2 mm x 40 mm x 25 m

Användnings-
områden

Passivt brandskydd för oisolerade och isolerad plaströr och isolerade metallrör.

Speciella
egenskaper

Lämpliga plaströrsdimensioner: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 63 mm, 75 mm, 82 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm,
200 mm och 250 mm

Säkerhet och miljö Halogenfritt, innehåller inte asbest, keramik- eller mineralfibrer. Påverkas inte av svamp, ohyra eller gnagare.
Se det senaste produktsäkerhetsdatabladet (SDS).

Montering Se till att serviceledningarna i fråga testas med ArmaProtect Wrap samt att platsvillkoren är inom appliceringsspecifikationerna. Det måste finnas
tillräckligt ringformigt utrymme runt serviceledningen (rörgenomföring) för att tillgodose tillräckligt installationsdjup. Alla serviceledningar ska
rengöras och damm och lösa partiklar ska avlägsnas. Öppningens temperatur behöver vara +5 °C eller högre när produkten appliceras.
1. Se till att den icke-nätformade sidan är vänd mot appliceringsytan (nätsidan är vänd bort från appliceringsytan).
2. Se till att ArmaProtect Wrap appliceras runt röret med korrekt antal skikt enligt tabellerna som finns i den relaterade litteraturen eller på produktens
förpackning.
3. Det rekommenderas att bandet appliceras löst (inte tätt) cirka 5 mm från appliceringsytan, så att det finns lite rörelsefrihet mellan det applicerade
bandet och appliceringsytan.
4. För in det applicerade bandet i det ringformiga utrymmet mellan röret och det separerande elementet (golv/vägg), med 5 mm försänkning i
förhållande ytan (avståndet mellan ytan på väggen/golvet och den närmaste sidan på bandet ska vara 5 mm).
5. Fyll det ringformiga utrymmet noggrant och homogent med ArmaProtect Seal, så att det blir i nivå med ytan på det separerande elementet och
på ett sådant sätt att höljets material inte längre syns när tätningen applicerats.
6. Jämna ut ytan på ArmaProtect Seal för en finish som ser mer professionell ut.

Anmärkningar För mer information om produkten, se relaterad litteratur som tillhandahålls av Armacell och European Technical Assessment (ETA-19/0714).
ArmaProtect Wrap kan även användas som en del i ett system (med ArmaProtect Board) för att bibehålla brandskyddet för isolerade metallrör
och oisolerade plaströr. För mer information, se den omfattande tillämpningsguiden för ArmaProtect Wrap-systemet och ETA-19/0712, eller rådfråga
Armacell.

;
;

Egenskap Värde/värdering Test*1 Särskild
anmärkning

Brandegenskaper
Byggnadsdels
brandhärdighet

  upp till EI 120 (ETA-19/0714) EU 7120 Testat i enlighet med
EN 1366-3;
Klassificerat i
enlighet med EN
13501-2

Andra tekniska funktioner
Densitet 1,2 g/cm³ ISO 2811-1:2011
Expansionstryck upp till 1,30 N/mm²
Volymexpansion cirka 25 gånger vid 450 °C EOTA TR 024
Användningskategori Typ X – avsedd för användning i förhållanden som utsätts för olika väder EU 7120 EOTA TR 024
Svällande tjocklek
(antal skikt utifrån
rördiameter)1

32 mm–50 mm:      1 skikt på 40 mm (bredd) x 2 mm (tjocklek)
51 mm–82 mm:      2 skikt på 40 mm (bredd) x 2 mm (tjocklek)
83 mm–115 mm:    3 skikt på 40 mm (bredd) x 2 mm (tjocklek)
116 mm–160 mm:     4 skikt på 40 mm (bredd) x 2 mm (tjocklek)
161 mm–200 mm: 5 skikt på 40 mm (bredd) x 2 mm (tjocklek)
201 mm–250 mm: 6 skikt 40 mm (bredd) x 2 mm (tjocklek)

Tänk på att om monteringsdetaljen kräver att ArmaProtect Wrap appliceras från båda sidor av väggen eller
golvet, då måste det antal skikt som anges i litteraturen installeras på båda sidor. Allmän information ges
endast för plaströr. Se den omfattande tillämpningsguiden för ArmaProtect Wrap-systemet för användning
av ArmaProtect Wrap på metallrör.

1.  Kontakta vårt kundservicecentrum för ytterligare information.

*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. 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. 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. 

32020 © 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 Wrap brandskyddssystem
Halogenfritt, giftfritt, svällande grafitband, i en rulle

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong €/rulle
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1. xxx

ArmaProtect Wrap brandskyddssystem
Halogenfritt, giftfritt, svällande grafitband, i en rulle

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong €/rulle
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1. xxx

ArmaProtect Wrap brandskyddsmuffar
ArmaProtect Wrap Strips ger massiva brandskyddslösningar, speciellt för oisolerade plaströr
Halogenfritt, giftfritt, svällande grafitband; förskurna och förpackade som remsor färdiga att användas.

Höjd mm Rörets eller isoleringens
ytterdiameter [mm]

Kod Delar/kartong €/st

N/A 32/34 PRO-WS-032 20. xxx
N/A 40/42 PRO-WS-040 20. xxx
N/A 55/57 PRO-WS-055 20. xxx
N/A 63/65 PRO-WS-063 20. xxx
N/A 75/77 PRO-WS-075 20. xxx
N/A 80/82 PRO-WS-082 20. xxx
N/A 90/92 PRO-WS-090 20. xxx
N/A 110/112 PRO-WS-110 20. xxx
N/A 125. PRO-WS-125 20. xxx
N/A 140. PRO-WS-140 20. xxx
N/A 160. PRO-WS-160 20. xxx

ArmaProtect Wrap brandskyddsmuffar
ArmaProtect Wrap Strips ger massiva brandskyddslösningar, speciellt för oisolerade plaströr
Halogenfritt, giftfritt, svällande grafitband; förskurna och förpackade som remsor färdiga att användas.

Höjd mm Rörets eller isoleringens
ytterdiameter [mm]

Kod Delar/kartong €/st

N/A 32/34 PRO-WS-032 20. xxx
N/A 40/42 PRO-WS-040 20. xxx
N/A 55/57 PRO-WS-055 20. xxx
N/A 63/65 PRO-WS-063 20. xxx
N/A 75/77 PRO-WS-075 20. xxx
N/A 80/82 PRO-WS-082 20. xxx
N/A 90/92 PRO-WS-090 20. xxx
N/A 110/112 PRO-WS-110 20. xxx
N/A 125. PRO-WS-125 20. xxx
N/A 140. PRO-WS-140 20. xxx
N/A 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 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com
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