
• Bøy klemmen bakover for å feste 
mansjetten rundt røret.

• Fest mansjetten ved hjelp av egnet
 utstyr som vist over.

Vegg-gjennomføringer: 
En mansjett festes på hver side av 
veggen.

Gulvgjennomføringer: 
Når røret går gjennom et gulv, skal 
mansjetten festes på undersiden:

Vedlikehold
Det kreves ikke vedlikehold etter 
montering. Rutineinspeksjon anbefales 
for å påse at det ikke er skader.

Lagring
Oppbevares tørt mellom +0 °C og 
+40 °C. 

Holdbarhet
Ubegrenset ved oppbevaring som 
anbefalt.

HMS-regler
HMS-databladene må leses og forstås 
før bruk. 

Teknisk service
tremco illbruck har et team av erfarne 
tekniske salgsrepresentanter som 
tilbyr hjelp til å velge ut og spesifisere 
produktene. Hvis du ønsker mer 
informasjon, service og råd, kan du 
ringe kundeservice på +46 31570010.

Brannmansjett
FP150

Viktige fordeler – 
sammendrag

• CE merket brannmansjett

• Skaper en effektiv barriere mot 
røyk og brann i inntil to timer

• Lett utforming og 
overflatemontering krever ingen 
spesialverktøy

• Lav profil: 30 mm og 40 mm

• Utformingen lar røret bevege 
seg under termisk ekspansjon / 
sammentrekning

  Produktinformasjon

Beskrivelse 
FP150 Pipe Collars er laget av et 
galvanisert stålskall som er fylt med 
ekspansjonsmateriale. 

Bruksområde/formål:
FP150 Pipe Collars brukes til å hindre 
spredning av røyk og brann langs rør 
som går gjennom vegger og gulv. Under 
en brann vil ekspansjonsmaterialet 
ekspandere inne i stålskallet og tette 
røret.
FP150 Pipe Collars kan brukes PVC-, PP-, 
PE- og komposittrørgjennomføringer 
gjennom murvegger og -gulv. 
Typiske bruksområder er helse- og 
velværeanlegg, skoler, universitet, 
næringsbygg og industribygg.

Tilgjengelige størrelser
Mansjettene er tilgjengelige i fire 
størrelser for følgende utvendige 
rørdiameter:
• 55 mm
• 82 mm
• 110 mm
• 160 mm

Emballasje
Leveres enkeltvis

Tilgjengelighet
Direkte fra tremco illbruck (se 
baksiden av flyvebladet for adresse og 
telefonnummer). 

BRUKERVEILEDNING

Nødvendige verktøy
Anker eller kraftige skruer, egnet 
bormaskin, 6,5 mm bor, FS701 Acrylic 
Sealant for å tette mot røyk. 

Forberedelser
• Bruk Fischer stålbolt  8 mm x 60 mm 

ved montasje i betong og Fisher typ 
HM 6x65 mm i gipsvegg. Plastplugg 
eller plastbolt er ikke tillatt.

• Kontroller at mansjetten er av riktig 
størrelse for røret.

• Utsiden av veggen/gulvet som ligger 
mot  røret må være glatt og uten

 smuss for riktig montering.

Bruk
• Plasser FP150 Pipe Collar rundt røret 

og mot veggen/gulvet.
• Før festeklemmen på plass.
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FP150  
Brannmansjett

Garanti
tremco illbrucks produkter er produsert 
etter strenge kvalitetsstandarder. Et 
produkt som er påført (a) i tråd med 
tremco illbrucks skriftlige instruksjoner 
og (b) i et bruksområde som anbefales 
av tremco illbruck, men som viser seg å 
være defekt, vil bli erstattet kostnadsfritt.
Vi tar ikke ansvar for informasjonen 

  Ytelse

Substrat Testmetode Rørdiameter EI
Betong- eller gipsvegg 

min 100 mm

PVC/PP/PE Opp till 160 mm 120

Betonggulv min 150mm

PVC/PP/PE Opp till 160 mm 240

i dette flyvebladet, selv om den er 
publisert i god tro og vi mener at 
informasjonen stemmer. tremco illbruck 
AB forbeholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner uten ytterligere 
forvarsel, i tråd med selskapets 
retningslinjer for kontinuerlig utvikling 
og forbedring.

tremco illbruck AB 
www.tremco-illbruck.se
www.nullifire.se
info@tremco-illbruck.se


