Technický list 18.09 Protipožární trubková objímka
Výrobek

Vlastnosti

Protipožární trubková objímka vysoce expanduje v případě požáru. Objímka
se používá okolo plastových trubek (PVC, PP, PE), které vedou skrz stěnu,
podlahu nebo kompozitní stěnu.
þ Požáru odolná až 2 hodiny.
þ Výška objímky je pouze 34mm.
þ Není potřeba žádný prostor mezi trubkou a zdivem.
þ Instalována v prostoru stěna/strop.
þ Dostupná v běžných velikostech od 40 do 250 mm.
þ Důkladně testována předními Evropskými testovacími institucemi.
þ Uzavírá prostupy před ohněm a kouřem.

Použití

Protipožární trubková objímka je umístěna a přikotvena okolo trubky.
V případě stropního či podlahového prostupu je dostatečná objímka na spodní
straně. V případě prostupu ve stěně je potřeba objímka na každé straně.
Objímka chrání před žárem, kouřem a rozšířením ohně do další místnosti.
Při instalaci přidržte první část objímky přiraženou k trubce. Označte
a vyvrtejte díry do zdi skrz přiložené díry v objímce a přišroubujte první dva
šroubky. Přidržte druhou část objímky pevně proti trubce a první části
objímky. Označte a vyvrtejte díry do zdi skrz přiložené díry v objímce
a přišroubujte poslední dva šrouby. V případě trubky vedoucí skrz podlahu:
přišroubujte jednu objímku na spodní stranu, v případě průchodu stěnou,
nainstalujte objímky na obou stranách.

Balení

Ø 40mm, Ø 50mm, Ø 75mm, Ø 80mm, Ø 90mm, Ø 110mm, Ø 125mm, Ø
160mm, Ø 200mm, Ø 250mm

Barva

Černá
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Upozornění

Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí
aplikovat pouze proškolená osoba.

Aktualizace

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 30.03.2016

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

