
voor doorvoeren van kunststof en multilayer buizen
Pacifyre® EFC Brandmanchet (U 04 25)

U Brandwerende Systemen

Voordelen en kenmerken
■ manchet op rol voor het maken van 60

minuten brandwerende doorvoeringen
van kunststof buizen (Ø ≤160 mm) en
multilayer buizen (Ø ≤110 mm) met of
zonder isolatie

■ voor doorvoeringen in massieve
steenachtige wanden (≥80 mm), flexible
wanden (≥80 mm), minerale wol schotten
(≥60 mm) en steenachtige vloeren (≥150
mm)

■ geschikt voor moeilijk toegankelijke
plaatsen zoals hoeken

■ klein boorgat mogelijk door geringe aantal
lagen

■ geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
■ geen afval door de mogelijkheid om

resterend materiaal te gebruiken bij de
volgende doos

■ doorvoeringen in hoeken mogelijk door
2/3e van het manchet te gebruiken

■ 1 pakket voor meerdere doorvoeringen en
verschillende buisdiameters (6 x DN 110)

■ hoge flexibiliteit door zelfklevende band
■ zeer geringe hoogte van het manchet
■ hoge schuimvorming en hoge druk door

de verbeterde samenstelling van de
opzwellende band

■ laag verbruik door niet meer dan nodig
aan te brengen

■ incl. 18 keer bevestigingsmaterialen
■ getest volgens NEN 6069 en NEN EN

1366-3
■ brandkeuringsrapport:

■ 2011-Efectis-R0371 [Rev.1]
■ Europese toelating: ETA-13/0793

Art.nr. Model Type Inh. VPE 1

2132100600 - - Pacifyre® EFC Brandmanchet
kartonnen afroldoos*

-

2132100601 - - Navulling: 3 m RVS Band -
2132100602 - - Navulling: 18

Bevestigingshaken + pluggen,
schroeven en ringen

18

2132100603 Kaart, voor wanden en
plafonds

Internationaal - -

* Inhoud: 3m. Pacifyre® EFC RVS Band, 10m. Pacifyre® EFC Brandwerend Band, 18x Pacifyre® EFC RVS
Bevestigingshaken, 1x Pacifyre® EFC Bevestigingsset (18x Platte Torx Schroef, 18x Onderlegring, 18x
BIS Sterplug), 1x Pacifyre® EFC Bevestigingsinstructie, 6x Pacifyre® ID-Kaart
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Complementair
Pacifyre® Bevestigingsset 1
Pacifyre® FPM
Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit


