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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS
FIREX PRIEŠGAISRINĖS SANDARINIMO JUOSTOS FPW

Aprašymas
Priešgaisrinės plastikinių ir metalinių vamzdžių juostos yra skirtos vamzdžių, kurie kerta ugniai atsparias pastato
konstrukcijas, sandarinimui, montuojant jas pačioje perdangos ar sienos konstrukcijoje. Gaisro metu išsiplečiančios
juostos medžiagos plečiasi sutraiškydamos plastikinį vamzdį, užpildo tuščią ertmę, taip suteikia pastato konstrukcijoms
reikalaujamą atsparumą ugniai bei izoliacines charakteristikas. Gaisro metu išsiplečiančios juostos medžiagos užpildo
tuščias ertmes, standžiai užsandarina tarpus tarp konstrukcijų ir metalinių vamzdžių.

Paskirtis
Plastikinių ir metalinių vamzdžių sandarinimo priemonė atsparioms ugniai sienoms ir perdangoms.

Charakteristikos ir savybės
Savybės:
 Greitas ir lengvas montavimas, užspaudžiant lipduką;
 Juostos užpildas iš grafitinės, greitai suveikiančios, dėl besiplečiančių savybių, medžiagos;
 Užpildo medžiagos neveikia drėgmė ir CO2;
 Gali būti naudojamos kartu su kitomis angų sandarinimo medžiagomis, tokiomis kaip priešgaisrinis sandarinimo
mišinys (skiedinys).
Sandarinimo vietos:
 Sandarinant vamzdžius, kurie kerta perdangas, dedama viena juosta iš perdangos apatinės pusės. („Face fixed“
paviršinis montavimas)
 Sienų sandarinimo atveju, priešgaisrinės juostos dedamos iš abiejų sienos pusių, nebent yra žinoma kryptis, tada
galima montuoti vieną juostą iš gaisro pusės. („Face fixed“ paviršinis montavimas)
 Juostos montuojamos pačioje perdangos ar sienos konstrukcijoje („Set-in“ įdėtinis montavimas).
Atlikti bandymai, sertifikatai
Išbandytas su įvariomis statybinėmis medžiagomis . Atsparumas ugniai iki 4 val. Atlikti bandymai pagal EN 1366-3 ir
EN 1366-4. Produktas ženklinamas CE.

Sandėliavimas
Sandėliuoti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, rekomenduojama temperatūra +200 C. Sandėliuoti gamintojo taroje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
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Standartiniai matmenys
Vamzdžio išorinis skersmuo, mm
55
110
160

Angos skersmuo, mm
70
130
190

Juostos plotis, mm
50
50
75

Galimi ir kiti matmenys pagal atskirą užsakymą – 63mm, 82 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm.
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