Informácie o výrobku
Popis
FP302 je vysoko pružná peniaca páska
impregnovaná grafitom.
Účel použitia
Páska FP302 vytvára bariéru okolo
horľavých dielov so zachovaním
oddelenia požiarnych úsekov.
FP302 je začlenená ako prvok mnohých
protipožiarnych výrobkov Nullifire.
Najčastejšie sa používa v spojení
s potrubím z horľavých materiálov s
priemerom od 10 mm do 160 mm v
kombinácii so všetkými typmi potrubnej
izolácie do hrúbky 60 mm.

Inštalácia
Výrobok musí byť osadený do vhodného
podkladu so správnym počtom vrstiev
podľa odporúčaní – ďalšie podrobnosti
vám poskytne technický servis.
Typické inštalácie

Peniaca páska

Typické potrubia
Testované materiály potrubí:
• HDPE, ABS, MDPE, PVC-U,
PVC-C, C-PVC, PPR, PP, PE
Typické druhy izolácie
• Druhy izolácie: kamenné vlákna,
sklené vlákna, fenolové živice,
nitrilové kaučuky.
• Testované na stropoch aj stenách
vrátane ľahkých priečok.
• Je možné používať aj s doskou
FB750.
Testované podklady
• Kamenné minerálne vlákna
64 kg/m3 s prstencovou špárou so
šírkou 0 až 60 mm (minimálna
hĺbka 60 mm)
• Protipožiarny akrylový tmel FS702
v prstencovej špáre 0 až 20 mm v
betónových stropoch
•
•
•
•

Doska FB750 140 kg/m3 (steny)
Maltová zmes FR230 1000 kg/m3
Betón alebo tvárnicové murivo
Oceľ s profilom (najmenej) 0,7 mm

Balenie
25 m rola s rozmermi 60 mm x 4 mm
(1 ks v kartóne)

Horľavé potrubia

Hlavné výhody

Potrubné izolácie
Ochrana zdravia a bezpečnosť
Pred použitím si prečítajte bezpečnostný
list výrobku a oboznámte sa s jeho
obsahom.
Technický servis
Spoločnosť Tremco CPG disponuje
tímom skúsených technických predajcov,
ktorí poskytujú pomoc pri výbere a
špecifikácii výrobkov. Pokiaľ potrebujete
podrobnejšie informácie, služby alebo
rady, kontaktujte prosím Oddelenie
služieb zákazníkom na tel. čísle +421 45
672 2460.

•
•

Nepodlieha pôsobeniu vlhkosti

•

Dodává se v jednoducho
aplikovateľných roliach

Komplexne testovaná na
integritu a izoláciu až 240 minút
(závisí na konkrétnej aplikácii)

Peniaca páska
Záruka
Výrobky spoločnosti Tremco CPG sú
vyrobené podľa prísnych štandardov
kvality. Spoločnosť Tremco CPG
bezplatne vymení akýkoľvek výrobok,
ktorý bol použitý (a) podľa písomných
pokynov spoločnosti Tremco CPG a bol
(b) použitý pre aplikácie odporúčané
spoločnosťou Tremco CPG, avšak ukázal
sa byť vadným. Za informácie uvedené v
tomto letáku nenesieme žiadnu
zodpovednosť napriek tomu, že sú
zverejnené v dobrej viere a považujeme
ich za správne. Spoločnosť Tremco CPG
si v súlade s politikou neustáleho
výskumu, vývoja a zdokonaľovania svojich
produktov vyhradzuje právo na zmenu
špecifikácie svojich produktov bez
predchádzajúceho upozornenia.
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