ARMAFLEX PROTECT
ALL-IN-ONE FLEKSIBEL
BRANDBARRIER
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Tilbyder passive brandbeskyttelsesløsninger på
op til EI 120 til en bred vifte af
serviceindtrængninger
• Varmeisolering, kondenskontrol og passiv
brandbeskyttelse med et produkt
• Pålidelig passiv brandbeskyttelse fusioneret
med pålidelig ArmaFlex-teknologi
• Effektiv straks! Begynder at betale sig for
investeringen takket være dens pålidelige
egenskaber til varmeisolering og kondensering
og i tilfælde af brand fungerer som en stærk
brandbarriere
•
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ArmaFlex Protect
RØRLEDNINGSMATERIALER OG "NUL"-AFSTAND
Takket være opskumningseffekten i tilfælde af brand, kan det
nye ArmaFlex Protect-materiale anvendes til sikker
forsegling af gennemføringer, ikke kun i forbindelse med rør
af kobber, stål eller rustfrit stål, men også ved brændbare
forsyningsledninger som flerlagsrørledninger og PE-, PEHD-, PP- eller PVC-rørledninger. ArmaFlex Protect er en
systemkomponent, der kan anvendes sammen med alle
Armaflex elastomere isoleringsprodukter og Armaflex 520
klæbemidler.

LETVÆGTSVÆG
I brandklassificerede letvægtsvægge monteres Armaflex
Protect i midten. Ringspalten lukkes inden for isoleringen med
Armaprotect 1000, eller der kan anvendes et konventionelt
fyldmateriale mod gipspladen. Det er ikke nødvendigt at
anvende ekstra strimler eller beskyttelsesisolering.
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MASSIV VÆG
I brandsikrede massive vægge monteres Armaflex Protect i
midten. Spalten lukkes med Armaprotect 1000 eller
almindelig mineralsk mørtel. Det er ikke nødvendigt at
anvende ekstra strimler !
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ArmaFlex Protect kan også installeres centralt i
indtrængninger i loftet. Armaprotect 1000 eller mineralmørtel
bruges til at lukke det resterende hul i gennemtrængningen
eller det kerneborede hul. De relevante testcertifikater skal
konsulteres for information om tilladte rørmaterialer og andre
nødvendige grundlæggende betingelser. Under planlægning
og udførelse skal ikke kun de viste diagrammer, men også de
grundlæggende betingelser for testcertifikatet overholdes.
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LOFTSGENNEMBRYDNINGER

Tekniske data - ArmaFlex Protect
Kort beskrivelse

Fleksibel brand lukning og isolering til ikke-brændbare og brændbare rør gennem brandsikre vægge og lofter (EI 30 til EI 120).

Materialetype

Fleksibelt elastomerisk skum baseret på syntetisk gummi

Farve

sort

Anvendelser

Isolering og brandsikrings barriere for drikkevandsrør varm / kold, varme og køling, ikke brændbare rør op til 326 mm i diameter og brændbare
rør op til 75 mm.

Specialegenskaber

Acc. til ETA 3.2.1.2. Detaljerede oplysninger om anvendelsesområder (bygningsdele, serviceydelser, begrænsninger i størrelse) og en beskrivelse
af konstruktionen af brandlukninger findes i Armaflex Protect installationsvejledning

Sikkerhed og miljø

Se det nyeste produkt Sikkerhedsdatablad (SDS)

Samling

Se '' ArmaFlex-applikationsvejledning '' og '' ArmaProtect-systemvejledning ''
For information om marine applikationer, bedes du kontakte din lokale Armacell-kontaktperson eller komme i kontakt med kundeservice

Bemærkninger

Ydelsesdeklarationen er tilgængelig i overensstemmelse med artikel 7(3) i EU-direktiv nr. 305/2011 på vores hjemmeside: www.armacell.com/
DoP"
For yderligere information henvises til relateret litteratur leveret af Armacell og europæisk teknisk vurdering af produktet (ETA 11/0454)

;
;
Egenskab

Test*1

Værdi/vurdering

Super- Særlige
vision*2 bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde

max. medietemperatur

+85 °C

min. medietemperatur

-50 °C

EU 5925

Testet iht. EN
14706,
EN 14707 og
EN 14304

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne

ϑm

λ

≤

0

°C

0,056

W/(m · K)

EU 5925

○/●

Testet ifølge
EN 12667
EN ISO 8497

EU 5925

○/●

Testet ifølge
EN 12086
EN 13469

Modstand mod vanddampdiffusion
Modstand mod
vanddampdiffusion

μ

≥

7.000.

Reaktion på brand
Byggematerialeklasse

Produktsortiment
Rør

EL

Plader

E

Anden brandklasse

Marine applikationer

A-60 klasse dæk og skotter

Praktisk forhold ved
brand

Selvslukkende, drypper ikke, spreder ikke flammer

Brandmodstandsevne
for konstruktionselementer

under EI 120

EU 5925

Klassificeret ifølge
EN 13501-1
Testet ifølge
EN ISO 11925-2

EU 5616

IMO 2010 FTPC
part3, IMO A.754
(18)
SOLAS II-2 / 5.3.1.1

DK 4385

○/●

MK 6.10/1781

Andre tekniske egenskaber
UV-resistent1

Beskyttelse mod UV-stråler nødvendig.

Opbevaring og
lagringsholdbarhed

Kartoner opbevares vandret.
Kan opbevares i tørre, rene rum ved normal relativ fugtighed (50% - 70%) og omgivelsestemperatur
(0 °C - 35 °C).
Minimumstemperatur for transport -50 °C under betingelse af frostfri opbevaring før installation.

Kan opbevares på et
tørt og rent sted ved
normal relativ
luftfugtighed
(50-70 %) og
omgivende
temperatur (0-35 °C)
Minimumstemperatur
for transport -50 °C
forudsat, at
produkterne
opbevares frostfrit
inden montering.

1. Hvis Armaflex påføres under UV-stråling, skal materialet beskyttes inden for 3 dage med belægning.
*1 Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.
*2 ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder
○: Egen kvalitetsovervågning på stedet
Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, med det samme afklare med os, så vi kan afgøre,
om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde.
Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual. Kontakt vores salgskonsulent inden isolering af rustfrit stål. Armaflex lim 520 skal bruges for at sikre korrekt installation. Ved nogle kølemidler kan udløbstemperaturen
overskride +110 °C. Kontakt vores salgskonsulent for yderligere oplysninger. Til udendørs brug skal Armaflex beskyttes inden for 3 dage, f.eks. med Armafinish-maling eller Arma-Chek-belægning.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.
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ArmaFlex Protect slanger
Længde 1,0 m
Rør maks. udvendig diameter [mm]

Isoleringstykkelse [mm]

Vare nr.

m/karton

6.

16,0

PRO-AX-16X006

Kode

498616006

34.

8.

16,0

PRO-AX-16X008

498616008

30.

10.

19,0

PRO-AX-19X010

498619010

18.

12.

19,0

PRO-AX-19X012

498619012

17.

15.

19,0

PRO-AX-19X015

498619015

16.

16.

20,0

PRO-AX-20X016

498620016

14.

18.

20,0

PRO-AX-20X018

498620018

13.

20.

20,0

PRO-AX-20X020

498620020

12.

22.

20,0

PRO-AX-20X022

498620022

12.

25.

20,0

PRO-AX-20X025

498620025

11.

28.

25,0

PRO-AX-25X028

498625028

9.

32.

25,0

PRO-AX-25X032

498625032

8.

35.

25,0

PRO-AX-25X035

498625035

8.

40.

25,0

PRO-AX-25X040

498625040

6.

42.

25,0

PRO-AX-25X042

498625042

6.

48.

25,0

PRO-AX-25X048

498625048

5.

50.

25,0

PRO-AX-25X050

498625050

5.

54.

25,0

PRO-AX-25X054

498625054

5.

60.

25,0

PRO-AX-25X060

498625060

4.

64.

25,0

PRO-AX-25X063

498625064

4.

76.

25,0

PRO-AX-25X076

498625076

4.

89.

25,0

PRO-AX-25X089

498625089

4.

Kode
PRO-AX-13MM/E

Vare nr.

Rulle-længde [m]

Bredde (m)

Isoleringstykkelse
[mm]

m²/karton

Ruller/karton

498643056

6.

0.5.

13,0

2x3

2.

Bemærkninger

Til forsegling skal der monteres mindst to lag plademateriale. DIN 4140 kræver, at de udover at blive limet også skal
fastgøres med tråd.

Reaktion på brand

Euroclass E

Local Contact
Mikkel Russel • Danmark
Tlf. +45 426 507 09 • www.armacell.dk • mikkel.russel@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Tyskland
Tlf. +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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ArmaFlex Protect endeløse plader

