ARMAPROTECT WRAP
MEGET BRANDHÆMMENDE
BRANDPAKNING TIL AT FORSEGLE
SERVICEGENNEMFØRINGER MOD
BRAND
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Højt ekspansionsforhold: Ca. 25 gange den
originale volumen
• Systemløsninger med ArmaProtect Board for en
lang række isolerede plastik- og
metalrørgennemføringer på op til 159 mm (op til
EI 120)
Selvstændig løsning for ikke-isolerede
plastikrørgennemføringer på op til Ø250 mm (op
til EI 120)
• Leveres i en praktisk 25 m lang, 40 mm bred
rulle. Leveres i 2 mm tykkelse, for nem
anvendelse i trange rum
• Får også i forskårne længder, klar til brug
•
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Tekniske data - ArmaProtect Wrap
Kort beskrivelse

En halogenfri, giftfri, grafit brandhæmmende pakning med høj volumenudvidelse, beregnet til at forsegle servicegennemføringer.

Materialetype

Termoplastisk kompositmateriale baseret på brandhæmmende grafit

Farve

Mørkegrå

Produktserie

Rulledimensioner (tykkelse x bredde x længde); 2mm x 40mm x 25m

Anvendelser

Passiv brandsikring for ikke-isolerede plastikrør, isolerede metalrør og isolerede PVC-rør.

Specialegenskaber

Passer til plastikrørdimensionerne; 32mm, 40mm, 50mm, 55mm, 63mm, 75mm, 82mm, 90mm, 100mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 200mm
og 250mm

Sikkerhed og miljø

Halogenfri, indeholder ikke asbest, keramiske eller mineralfibre. Påvirkes ikke af svampe, skadedyr eller gnavere.

Samling

Kontroller, at åbningerne og forsyningsforbindelserne er testet med ArmaProtect Wrap, og at betingelserne på stedet ligger inden for
anvendelsesspecifikationerne. Der skal være tilstrækkelig plads rundt om gennemføringerne for at give passende installationsdybde. Alle
forbindelser og åbninger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Åbningstemperaturen skal være 5 °C eller højere på installationstidspunktet.
Efter installation skal det kontrolleres, at ArmaProtect Wrap er installeret rundt om røret ved brug af det nødvendige antal wraps, og at der er 5
mm fra overfladen. Bemærk, at hvis samlingens detaljer kræver ArmaProtect Wrap påført fra begge sider af væggen eller gulvet, så skal antallet
af lag, angivet i litteraturen, installeres på begge sider. Kontroller, at alle ringe er korrekt forseglet med ArmaProtect Seal for at afslutte systemet.
Kontroller, at maskesiden på ArmaProtect Wrap vender bort fra servicen under installationen. Efter fyldningen udglattes ArmaProtect Seal for at
give en professionel finish. Læs omhyggeligt ArmaProtect Wrap Systems omfattende vejledning for yderligere informationer.

Bemærkninger

ArmaProtect Wrap kan også bruges som del af et system (med ArmaProtect Board) til at opretholde brandmodstand i isolerede metalrør og
isolerede PVC-rør. Læs ArmaProtect Wrap Systems omfattende brugsanvisning eller spørg Armacell om yderligere information.

;
;
Egenskab

Værdi/vurdering

Test*1

Særlige
bemærkninger

EU 7120

Testet iht. til EN
1366-3 og
klassificeret jf. EN
13501-2
Læs ArmaProtect
Wrap Systems
omfattende
brugsanvisning eller
spørg Armacell om
yderligere
information om
brandmodstandsklasse
for specifikke
anvendelser.

Reaktion på brand
Byggematerialeklasse
Brandmodstandsevne
for konstruktionselementer

op til EI 120 (ETA-19/0714)

Andre tekniske egenskaber
Densitet

1,2 g/m³

Udvidelsestryk

op til 1,30 N/mm²

Volumenforøgelse

op til 25 gange ved 450 °C
Konditioneret til type X

Brandhæmmende
tykkelse (# af lag
ved rørdiameter)1

ISO 2811-1:2011
EOTA TR 024
EU7120

EOTA TR 024

32 mm - 50 mm ;
1 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
51 mm - 82 mm ;
2 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
83 mm - 115 mm ;
3 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
116 mm - 160 mm ; 4 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
161 mm - 200 mm ; 5 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
201 mm - 250 mm ; 6 lag på 40 mm (bredde) x 2mm (tykkelse)
Bemærk, at hvis samlingens detaljer kræver ArmaProtect Wrap påført fra begge sider af væggen eller
gulvet, så skal antallet af lag, anført i litteraturen, installeres på begge sider. Generelle data gives kun for
plastikrør. Læs ArmaProtect Wrap Systems omfattende brugsanvisning for information om brug af
ArmaProtect Wrap på metalrør.

1. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vores kundeservice.
*1 Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.
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. 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. 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.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Prisliste gælder for Danmark Priser gyldige fra 2020-02-20 og erstatter alle tidligere priser. Med forbehold for ændringer
uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.
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ArmaProtect Wrap brandpakning
Halogenfri, giftfri, brandhæmmende grafitwrap
Kode
PRO-WR-240

Bredde [mm]

Længde [m]

Tykkelse [mm]

Ruller/karton

€/rulle

40,0

25.

2.

1.

xxx

ArmaProtect Wrap brandpakning
Højde mm

Udvendig diameter rør eller
isolering [mm]

N/A

32/34

N/A

40/42

N/A

Kode

Stk./karton

€/stk.

PRO-WS-032

20.

xxx

PRO-WS-040

20.

xxx

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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ArmaProtect Wrap Strips yder passive brandsikringsløsninger for uisolerede plastrør
ArmaProtect Wrap er klar til brug, forskårne strimler

