
szigetelt és szigeteletlen, éghető és éghetetlen csövek szigeteléséhez
Pacifyre® EFC Tűzvédelmi mandzsetta (U 04 25)

U Tűzvédelem

Jellemzők és előnyök
■ csőszigetelés készítése falon (tömör vagy

könnyű válaszfal ≥ 100 mm) és
mennyezeten  (≥ 150 mm) lévő R120-
vagy EI120 minőségű szigetelt és nem
szigetelt éghető valamint szigetelt
éghetetlen csövek részére az MBO vagy
MLAR / LAR / RbALei tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően

■ max. 160mm külső átmérőjű műanyag
csövek szigetelésére

■ max. 108mm-es éghetetlen rozsdamentes
acélcsövek, max. 54mm-es acélcsövek és
rézcsövek szigetelésére

■ ideális nehezen hozzáférhető helyeken
való alkalmazáshoz

■ a hőre megduzzadó réteg miatt kisebb
furat is elégséges

■ párás, nedves helyiségekben is
alkalmazható (nincs rozsdásodás)

■ nagyon gazdaságos: hat DN100 méretű
mandzsetta egyetlen adagolódobozból

■ a helyben végzett méretkiigazítás miatt
nincs veszteség

■ különösen alkalmas nehezen hozzáférhető
helyeken pl. sarkokban való
alkalmazáshoz, mivel már a cső 2/3-nak
szigetelése elégséges

■ nincs hulladék az egyénileg rendelhető
tartozékoknak köszönhetően (acélszalag,
rögzítő dübel, csavar, alátét)

■ számos különleges megoldás, úgymint
2/3-os szigetelés nehezen hozzáférhető
sarkokban, ferde átvezetések és 2 x 45°-os
ívek

■ egy mandzsetta minden csőmérethez
■ nagyfokú rugalmasság az öntapadó

szalagnak köszönhetően
■ nagyon alacsony beépítési magasság
■ nagyfokú habosodás az újonnan

kifejlesztett tűzvédelmi szalagnak
köszönhetően (hőre habosodik)

■ hatékony felhasználás (nincs hulladék)
■ minden rögzítési anyagot tartalmaz
■ EN 1366-3 szerint tesztelve
■ a mandzsetták közvetlenül (helykihagyás

nélkül) egymás mellé helyezhetők
■ Európai tanúsítvány: ETA-13/0793

Cikkszám Modell Típus Tartalom db/csomag 1

21321R0600 - - Karton doboz* -
21321R0601 - - 3m rozsdamentes acélszalag -
21321R0602 - - 18db rögzítő dübel + csavar és alátét -
* A doboz tartalma: 3 m Pacifyre® EFC Rozsdamentes acélszalag, 10 m Pacifyre® EFC Hőre duzzadó
szalag, 18 db Pacifyre® EFC Rozsdamentes rögzítőfül, 1 db Pacifyre® EFC Rögzítő szett (18 db
rögzítőcsavar, 18 db alátét, 18 db BIS Star dübel), 1 db Pacifyre® EFC Szerelési utasítás, 6 db
Pacifyre® Azonosító kártya
Az abz, ABP vagy ETA szerinti szerelési irányelvek, előírások és csőtípusok különösen betartandók.
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Kiegészítő termék
Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® A Tűzvédelmi akril


