ARMAPROTECT SEAL
BRANDHÆMMENDE AKRYLFUGE TIL
BRUG FOR PASSIV BRANDSIKRING
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Et integreret produkt til brug ved ArmaProtect
Wrap og/eller ArmaProtect Board
• Yder passive brandbeskyttelsesløsninger for
ikke-isolerede metalrør, ikke-isolerede PVC-U
rør og kabel- / kabelbakkegennemføringer
• Pålidelige akustiske isoleringsegenskaber
• Halogenfrit, modstandsdygtigt over for svampe
og skadedyr
•

•

European Technical Assessment (ETA) 19/0711
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Tekniske data - ArmaProtect Seal
Kort beskrivelse

ArmaProtect Seal er en akrylbaseret, brandmodstandsdygtig fuge med let brandhæmmende egenskaber.

Materialetype

Akryl

Farve

Hvid

Produktserie

Leveres som pasta i en 310 ml patron.

Anvendelser

Som del af et system med ArmaProtect Wrap og/eller ArmaProtect Board; ArmaProtect Seal bruges til at genoprette brandmodstanden i væg- og
gulvkonstruktioner, hvor de er blevet forsynet med åbninger til rørgennemføring til forskellige services.

Sikkerhed og miljø

Halogenfri, modstandsdygtig over for svampe og skadedyr.

Samling

For god vedhæftning skal man sikre, at alle overflader er faste, rene, tørre, homogene og fri for enhver forurening som olie, fedt eller støv, og at
åbninger og services er testet med ArmaProtect Seal og endelig, at stedets betingelser ligger inden for anvendelsesspecifikationerne. Der skal
være et ringformet mellemrum rundt om forsyningerne for at give tilstrækkelig installationsdybde. Alle forbindelser og åbninger skal være rene og
fri for støv og løse partikler. Arbejdstemperaturen skal være +5 °C eller højere på installationstidspunktet. Efter installation skal du sørge for at
installere ArmaProtect Seal rundt om alle nødvendige gennemføringer. Efter fyldningen udglattes ArmaProtect Seal for at give en professionel finish.

Bemærkninger

For yderligere information henvises til relateret litteratur leveret af Armacell og europæisk teknisk vurdering af produktet (ETA 19/0711)

;
;
Egenskab

Test*1

Værdi/vurdering

Super- Særlige
vision*2 bemærkninger

Reaktion på brand
Brandmodstandsevne
for konstruktionselementer

op til EI 120 (ETA-19/0711)

EU 7138

○/●

Testet iht. to EN
1366-3 og
klassificeret jf. EN
13501-2

Akustisk ydeevne
Beregnet
bredbåndstab

Rw

=

38.

dB

(C;Ctr)

=

(-2;-7)

dB

EN ISO 10140

Andre tekniske egenskaber
Densitet

1610 kg/m³ ± 50 kg/m³

UV-resistent

God

Tørretid

30 min ved 23 °C, 50% RH

Sundhedsaspekter

VOC % ikke-vandige flygtige stoffer (105 °C): 3,6.

Ingen søm

30 min ved 23 °C, 50% RH

Dilatationsfuger

Bibeholder fleksibilitet

ISO 2811-1

ASTM
D2369-10
LEED
2009EQ041
SCAQMD
EN 1366-4
EOTA TR 024

Arbejdstemperaturområde
+5 °C til +40 °C
Anvendelsestemperatur+5 °C til +40 °C
*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
Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at
oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med
resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende,
vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de oplysninger, der er givet heri. Alle erklæringer og tekniske oplysninger i dette dokument skal læses sammen med kundens egne specifikationer. Det er modtagerens ansvar at oplyse alle
involverede parter om indholdet af disse dokumenter. De beskrevne og anbefalede metoder skal følges nøje. Ved evt. krav om afvigelse fra vores anbefalinger bedes du kontakte os på forhånd for at diskutere mulige egnede
alternativer. Armacell hæfter ikke for krav, der gøres gældende på grund af manglende overholdelse af vores specifikationer eller enhver anden aftalt løsning samt manglende overholdelse af kundens specifikationer. 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, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder
for det tilsigtede anvendelsesområde.
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ArmaProtect Seal brandbeskyttelsessystem
310 ml patron; hvid
Kode
PRO-SE-310 W

Artikelbeskrivelse

Stk./karton

€/stk.

310 ml patron

12.

xxx
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