Informace o výrobku
Popis
FP302 je vysoce pružná zpěňující páska
impregnovaná grafitem.
Účel použití
Páska FP302 vytváří bariéru kolem
hořlavých dílů se zachováním oddělení
požárních úseků.
FP302 je také začleněn jako prvek
mnoha protipožárních výrobků Nullifire.
Nejčastěji se používá ve spojení
s potrubím z hořlavých materiálů
o průměru od 10 mm do 160 mm
v kombinaci se všemi typy potrubní
izolace do tloušťky 60 mm.

Instalace
Výrobek musí být zasazen do vhodného
podkladu se správným počtem vrstev
podle doporučení – další podrobnosti vám
sdělí technický servis.

Zpěňující páska

Typické instalace

Typická potrubí
Testované materiály potrubí:
• HDPE, ABS, MDPE, PVC-U,
PVC-C, C-PVC, PPR, PP, PE
Typické druhy izolace
• Druhy izolace: kamenná vlákna,
skelná vlákna, fenolové pryskyřice,
nitrilové kaučuky.
• Testováno na stropech i stěnách
včetně lehkých příček.
• Je možné používat rovněž
s deskou FB750.
Testované podklady
• Kamenná minerální vlákna
64 kg/m3 s prstencovou spárou
šířky 0 až 60 mm (minimální
hloubka 60 mm)
• Protipožární akrylový tmel FS702
v prstencové spáře 0 až 20 mm
v betonových stropech
• Deska FB750 140 kg/m³ (stěny)
• Maltová směs FR230 1000 kg/m³
• Beton nebo tvárnicové zdivo
• Ocel profilu (nejméně) 0,7 mm
Balení
60 mm × 4 mm × 25 m role
(1 ks v krabici)

Hořlavá potrubí

Hlavní přednosti

Potrubní izolace
Pokyny týkající se ochrany zdraví a
bezpečnosti
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list
a ujistěte se, že rozumíte jeho obsahu.
Technický servis
Společnost tremco illbruck disponuje
týmem zkušených obchodně technických
zástupců, kteří poskytují pomoc při výběru
a specifikaci výrobků. Pokud potřebujete
podrobnější informace, služby nebo rady,
kontaktujte prosím oddělení služeb
zákazníkům na čísle +420 296 565 333.

•
•

Nepodléhá působení vlhkosti

•

Dodává se ve snadno
použitelných rolích

Komplexně testována na
integritu a izolaci až 240 minut
(závisí na konkrétní aplikaci)

Záruka
Výrobky společnosti tremco illbruck jsou
vyráběny podle přísných standardů
kvality. Jakýkoli výrobek, který byl použit
(a) v souladu s písemnými pokyny
společnosti tremco illbruck a zároveň (b)
v aplikaci doporučené společností tremco
illbruck a u kterého se prokáže, že je
vadný, bude bezplatně vyměněn.
Za informace uvedené v tomto letáku
nelze přijmout žádnou odpovědnost,
přestože jsou zveřejněny v dobré víře a
jsou považovány za správné.
Společnost tremco illbruck Limited si
v souladu s politikou neustálého vývoje a
zdokonalování vyhrazuje právo měnit
specifikace výrobků bez předchozího
upozornění.
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