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TEKNISK DATABLAD

Brandsikring

Ljungdahl PROMASTOP-FC
PROMASTOP®-FC er en brandhæmmende manchet til plastrør, som er fremstillet
af pulverlakeret rustfrit stål med et særligt opskummende indlæg. På grund af
det højeffektive opskummende indlæg er manchetterne testet i henhold til EN
til åbne rørkonfigurationer (U/U).
Anvendelse
PROMASTOP®-FC brandhæmmende manchetter er testet i vægge og gulve med
både overflademontering og indbygning samt kombineret med PROMASTOP®-CC
og PROMASTOP®-I gennemføringer. De egner sig til alle gængse plastrørsmaterialer, f.eks. PVC, PP, PE og ABS, samt til trykledninger.
• PROMASTOP®-FC3: Installationsdybde 30 mm for lige
gennemføringer.
• PROMASTOP®-FC6: Installationsdybde 60 mm for samlemuffer, bøjede gennemføringer og rørdiameter fra 200
mm.
• PROMASTOP®-FC15: Installationsdybde 150 mm for lige
rør.
• Anvendelseskategori: klasse X.
• Egenskaber
• Manchetten er klar til installation og er således hurtig og
nem at installere.
• Ingen påkrævet minimumafstand imellem manchetter (nulafstand).
• Manchetdybde 30 og 60 mm.
• Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-3, EN 13501-1/2, ETAG
026-2.
Emballage (opbevares tørt)
PROMASTOP® FC3/32 - PROMASTOP® FC3/160

48 stk. pr. kasse.

PROMASTOP® FC6/50 - PROMASTOP® FC6/160

28 stk. pr. kasse.

PROMASTOP® FC6/200 - PROMASTOP® FC6/315

2 stk. pr. kasse.

PROMASTOP® FC15

1 stk. pr. kasse

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på
at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af
eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.
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