
pentru trecerea țevilor de plastic și a țevilor multistrat

(U 04 25)Pacifyre® EFC Cutie coliere anti-foc

U Protecție împotriva incendiilor

Caracteristici și beneficii
■ pentru etanșarea la foc a țevilor izolate și

neizolate inflamabile și izolate
incombustibile în R120- sau EI120 la
treceri prin pereți (pereți solizi sau pereți
despărțitori de lumină ≥ 100 mm) și
tavane (≥ 150 mm), cu cerințe de
protecție împotriva incendiilor în
conformitate cu MBO sau MLAR / LAR /
RbALei

■ etanșarea de țevi din plastic cu diametrul
exterior max. Ø 160 mm

■ se potrivește și în zone dificile(ex. colțuri)
■ amprenta mică datorită numărului redus

de straturi
■ potrivite în condiții de umiditate
■ randament ridicat: Șase manșoane DN

100 dintr-o singură cutie
■ fără pierderi, dat fiind faptul că este

posibila ajustarea dimensiunii la fața
locului

■ în special potrivite pentru montajul în colț
și în cazul în care spațiul este limitat. 2/3
din manșon este suficient!

■ nici un rebut de accesorii și posibilitatea
comandării separate (benzi metalice,
cârlige)

■ numeroase soluții speciale pentru aplicații
în spații limitate, cum ar fi 2/3 de manșon
în situații de colț, penetrarile oblice sau 2
coturi x 45 °

■ un manșon pentru toate diametrele
■ flexibilitate mare datorită benzii

autoadezive
■ înălțime de construcție foarte redusă a

manșetei
■ comportamentul de spumare ridicat și

eficiență ridicată a benzii nou dezvoltate
de protecție împotriva incendiilor
(intumescență)

■ consum eficient
■ inclusiv elemente de fixare
■

■ testat conform EN 1366-3
■ instalare facilă fără consultanță, la fel ca

în cazul produselor similare
■

■ Certificare europeană: ETA-13/0793

Art.Nr. Model Tip Conținut Amb. 1

2132100600 - - Cutie de carton* -
2132100601 - - Accesorii:Bandă metalică 3m -
2132100602 - - Accesorii: 18 cleme de fixare 18
* Cutia conține: 3m bandă oțel Pacifyre® EFC, 10m Bandă antifoc Pacifyre® EFC , 18 x cârlige oțel
Pacifyre® EFC, 1 x  set fixare Pacifyre® EFC (18 x Șuruburi cap Torx, 18 x Șaibe, 18 x Dibluri), 1 x
Instrucțiuni Pacifyre® EFC, 6 x ID carduri Pacifyre®

Instrucțiunile de instalare, specificatiile și tipuri exacte de conducte ABZ, SOA sau ETA trebuie
respectate.

RO
 0

5/
20

23
- 

Su
pu

s 
m

od
ifi

că
ril

or

În combinație cu
Set fixare 1 Pacifyre®

Pacifyre® FPM Mortar
Silicon Acrilic anti-foc Pacifyre® A
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