WISECURE BRANDMANSCHETT

Brandsäkra före det händer
Vår PFP brandmanschett är designad för att upprätthålla brandmotståndet hos brandklassade väggar och golv där dessa bryts av genomgående plaströr. PFP brandmanschett
kan användas i gips-, mur- och betongväggar och med betonggolv.
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Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68
Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se

Spara tid och rädda liv
där varje sekund räknas
Vår PFP brandmanschett är designad för att upprätthålla brandmotståndet hos brandklassade väggar och golv där dessa bryts av
genomgående plaströr. Brandmanschett kan användas i gips-, muroch betongväggar och med betonggolv.
Varje brandmanschett består av en tvådelad stålkrage som enkelt
installeras med hjälp av ett enkelt “slide-lock”-system.
Stålkragen innehåller ett reaktivt material som reagerar när det utsätts
för värme som då expanderar och stänger de öppningar som det
smältande plaströret lämnar i brand.
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RÖRÄNDE ÖPPEN/SLUTEN 4)
VID DRÄNERING

U/U 1)

INTE VID DRÄNERING

C/C 2)

VENTILERAT AVLOPP

U/U 1)

OVENTILERAT AVLOPP

U/C 1)

AVLOPP M/VATTENLÅS

U/C 1)

INTE VID DRÄNERING

C/C 2)

RÖR I SLUTEN KRETS (VATTEN, GAS, LUFT, EL ETC.)

C/C 2) 3)

RÖR FÖR RÖKGASÅTERVINNINGSSYSTEM

U/C 1)

RÖR MED ÖPPNA ÄNDAR OCH ≥ 50CM LÄNGD PÅ BÅDA SIDOR

U/U 2)

RÖR SOM STÖDS AV UPPHÄNGNINGSSYSTEM, METALL

BRANDKLASSAT STÖD

C/U 1)

EJ BRANDKLASSAD

U/C 1)

RÖR FÖR AVFALLSHANTERING, METALL

U/C 1)

1) Föreslagen i EN 1366-3:2009. 2) Bedömning baserad på tester.
3) Metallrör bör ha brandklassat stöd. 4) U/U-klassade brandtätningar täcker C/U, U/C och C/C. C/U-klassade brandtätningar täcker U/C och C/C. U/C-klassade
brandtätningar täcker C/C.

Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. Wisecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68
Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se

Den säkra expanderande
brandmanschetten
Brandmanschetten är CE-märkt och har brandklassning upp till EI 240
för både integritet och isolering. Certifierad för PVC-U, PVC-C, PE,
LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC och PP och ett brett utbud av
kompositplaströr.
För rördimension 32mm upp till Ø315 mm med ett brett utbud av
rörväggstjocklekar. Vinklade rör kan säkras med en överdimensionerad
manschett.
För användning inomhus.
Produkt: Färdig att använda, stålskal med ett grafitmaterial
Hölje: Stålhölje med grafitmaterial
Typgodkännande enligt: EN 13238:2010
Expansionsförhållande: 17:1
Expansionstryck: 65,4 N
Grafitvikt: 1,4 kg/m2 per mm tjocklek
Grafitdensitet: 1409 kg/m3
Normal expansionstid: Mindre än 2 minuter
Minsta expansionstemperatur: 105 °C
Hållbarhet: Z2 avsedd för användning i interna förhållanden med andra luftfuktighetsklasser än Z1, exklusive temperaturer under 0°C.
Förvaring: Förvaringsemperatur mellan 5 ̊C och 30 ̊C
Installationstemperatur: +5°C till +50°C (tätningsmedel)
Färg: Röd/rostfritt skal med antracitinlägg

Monteringsanvisningar
1. För tätning av servicegenomföringar i golv
installeras en enkel stängare på golvets övereller undersida, och för flexibla och solida
väggar installeras en stängare på båda sidor
om väggen, enligt detaljritningarna på sidorna
2 till 18.
2. Innan tätningen monteras, se till
att eventuella mellanrum mellan
servicegenomföringarna och
separeringselementet tätas enligt följande:
I gipsväggar måste luckor mellan tjänsterna
och konstruktionen under 8 mm ha en sträng
av Astro PFP FR akryl för att täcka öppningen,
och för luckor 8 mm eller mer måste tätningen
pluggas igen med 25 mm djup Astro PFP FR
akryl.
I murade väggar eller betongväggar måste
luckor mellan tjänsterna och konstruktionen
under 8 mm ha en sträng av Astro PFP FR
akryl för att täcka öppningen, och för luckor 8
mm eller högre måste tätningen pluggas med
20 mm djup Astro PFP FR akryl på 20 mm djup
baksida av stenull.
I golv måste luckor mellan tjänsterna och
konstruktionen under 10 mm ha 20 mm djup
stenull för att täppa igen öppningen, och för
luckor 10 mm eller högre måste tätningen
pluggas med 10 mm djup Astro PFP FR Akryl
på 40 mm djup baksida av stenull.
För ringformiga springor större än 30 mm
breda, se installationsinstruktioner för
Astroflame PFP FR-brädor.

. Placera en tätare runt servicegenomföringarna
och se till att det närmare skalet och
fästklackarna är placerade tätt mot ytan av
väggen eller golvet, så att förankringarna/
fästena kan sättas in helt.
4. Där ytan är ojämn, applicera en
tätningssträng av PFP FR Akryl mellan väggen/
golvet och det närmare skalet.

Formula

5. Fäst stängaren med stålskruvar, ankare eller
bultar som är lämpliga för underlaget som
stängaren ska monteras på. För gipsskivor
använd ≥ Ø4mm gipsskivor eller träskruvar
med en längd som är lämplig för antalet
skivor som bildar väggen. Observera att vissa
gipsapplikationer kräver M5 gipsankare. För
betong- eller murade väggar och golv, använd
≥ Ø4 x 40 mm långa murade skruvar eller
expansionsbultar.
6. På plats där penetrationsstorleken är
större än en rörsdiameter och/eller ett rör är
i vinkel kan en överdimensionerad stängare
användas. Astro PFP Brandmanschett är testad
i “oversize”, dvs. den inre diametern på closern
kan vara större än ett rör. Eventuella mellanrum
mellan ett rör och en konstruktion bör inte i
något fall överstiga 55 mm bredd.

Formula
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PRODUKTTILLGÄNGLIGHET
PROD CODE

PRODUKTBESKRIVNING

STORLEK

AFPFPPC32

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 32MM (DJUP 50MM)

32MM

AFPFPPC40

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 40MM (DJUP 50MM)

40MM

AFPFPPC55

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 55MM (DJUP 50MM)

55MM

AFPFPPC63

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 63MM (DJUP 50MM)

63MM

AFPFPPC75

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 75MM (DJUP 50MM)

75MM

AFPFPPC82

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 82MM (DJUP 50MM)

82MM

AFPFPPC90

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 90MM (DJUP 50MM)

90MM

AFPFPPC110

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 110MM (DJUP 50MM)

110MM

AFPFPPC125

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 125MM (DJUP 60MM)

125MM

AFPFPPC140

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 140MM (DJUP 60MM)

140MM

AFPFPPC160

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 160MM (DJUP 60MM)

160MM

AFPFPPC200

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 200MM (DJUP 60MM)

200MM

AFPFPPC250

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 250MM (DJUP 75MM)

250MM

AFPFPPC315

ASTRO PFP BRANDMANSCHETT: 315MM (DJUP 75MM)

315MM

ATT BESTÄLLA & SPECIFICERA
Vänligen kontakta oss och ange följande information - Kvantitet / Produktkod / Typiskt exempel:- 10 / AFPFPPC110 / Astro PFP Brandmanschett /
110mm
Tel: 033-10 04 40 eller E-post: info@wisecure.se

INSTALLATION
Vi har tekniska representanter som hjälper till med val och specifikation av produkterna på denna sida och bör rådfrågas för exakt installation och
produktlämplighet. Säkerställ ett tidigt engagemang med oss själva, konstruktörer, huvudentreprenörer och specialistinstallatörer innan någon
installation. Andra branscher och/eller tillverkare kan behöva rådfrågas. För fördjupad information, specifikation och teknisk rådgivning vänligen
ring vårt huvudkontor på tel 033-10 04 40 eller maila info@wisecure.se

UNDERHÅLL
Alla intresserade parter, konstruktörer, konstruktörer, huvudentreprenörer och specialistinstallatörer bör ge tillgång för att tillåta att de
brandskyddande tätningarna regelbundet inspekteras och underhålls, samt register över sådant underhåll under minst 12 månader, enligt
kravet i regelreformen Beställ och reparera vid behov. Hänvisning bör göras till ASFP TGD 17 – Uppförandekod för installation och inspektion av
brandstopp.

KOMPETENS
Det är mycket viktigt att de som får förtroendet att designa eller installera en brandskyddsprodukt har den kompetens som krävs för att utföra
uppgiften professionellt och noggrant. Den kompetensnivå som krävs kommer att stå i proportion till byggnadens förväntade komplexitet. Alla
konstruktörer måste eliminera, minska eller kontrollera förutsebara risker som kan uppstå under installation, konstruktion eller underhåll när de
förbereder eller ändrar konstruktioner. Beställare bör se till att huvudkonstruktören och huvudentreprenören utför sina uppgifter enligt CDMbestämmelserna. ASFP:s grundkurs i passivt brandskydd ger viktig kunskap som en del av att visa kompetens och förståelse inom denna centrala
brandskyddsspecialist.

YTTERLIGARE ANMÄRKNINGAR
Se ETA-bladet för användningsområden för denna produkt. För ytterligare information om installationskrav, se rörtillverkarens data och
väggspecifikation för att säkerställa kompatibiliteten för denna produkt, om du är osäker, kontakta det tekniska teamet med tjänster och
väggspecifikation på: tel 033-10 04 40 eller e-post info@wisecure .se
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WISECURE BRANDMANSCHETT

Ett brandsäkert skydd
Brandmanschettshöljet innehåller ett reaktivt material som expanderar när det utsätts för
värme och på så sätt stänger de öppningar som det smältande plaströret lämnar i brand.
Med ett enkelt ‘slide-lock’-system blir det lätt att installera och säkra.
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