ASTROFLAME paisuv tuletõkkemähis
’’ASTRO WRAP’’ plasttorudele.
TOOTE KIRJELDUS

Tuletõkkemähis ″ASTRO WRAP″ on PVC mähis, mis sisaldab paisuvat 1,8 mm tuletõkkekihti ja on
varustatud VELCRO isekleepuva otsikuga.
Tuletõkkemähis ″ASTRO WRAP″ säilitab elastsuse temperatuurivahemikus -40 - +139°C. Temperatuuri
tõustes üle 170°C hakkab mähises olev paisuv materjal paisuma surudes toru kokku ja sulgedes ava
täielikult.
Paisuva materjali paksusest sõltub tuletõkke kestvus kas 2 või 4 tundi.
Tuletõkkemähise ″ASTRO WRAP″ mõõdud on 55 mm, 82 mm, 110 mm, 160 mm ja 200 mm.

TOOTE KASUTUSALA
Torumähis on ettenähtud kasutamiseks betoon-, blokk- ja tellistarindites.
Tuletõkkemähist ″ASTRO WRAP″ kasutatakse tule leviku tõkestamiseks pikki PVC, ABS, MDPE,
HDPE ja PP torusid nende läbimisel vaheseinu ja põrandaid.
Kasutatakse torustike läbiviikude tulekindlaks tegemiseks.
• vältimaks suitsu, tule ja kuumade gaaside levikut hoones
• hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul
• põlengu tagajärgede vähendamiseks.

PAIGALDUS

• Tuletõkkemähis ″ASTRO WRAP″ võib paigaldada ainult täisbetoonist või tellisest seintesse ja
lagedesse.
• Ei tohi paigaldada ka näiteks õõnespaneeli ( Ava võib sattuda õõnsa koha peale ja siis toimub
paisumine sinna mitte torust jäänud ava sulgemisse).
• Eemaldada nakkekleebiselt paber ja paigalda mähis tihedalt ümber toru.
• Jäta mähise välisserva ja seina serva vahele umbes 10 mm, mis täida tuletõkkesegu ″ASTRO FR″ mördi
või hermeetikuga ″ASTRO MASTIC″.
• Kontrollige, kas kaitsemähised on antud toru läbimõõdu jaoks sobiva suurusega.
• Kontrollige (sõltuvalt tarindi paksusest), milliseid mähiseid on tarvis, kas ühekordseid või
kahekordseid.
• Veenduge, et torude juurde on olemas juurdepääs.

TOOTE VALIK – 2 TUNDI

Kahe tunnine tuletakistus on võimalik saavutada 4 kihilise intumestentse materjali kasutamisel ″ASTRO
WRAP″ torumähises.
PVC toru läbimõõt, mm
Minimaalne tulepüsivusaeg
Minimaalne isolatsioon
55 mm
120
120
82 mm
120
120
110 mm
120
120
160 mm
120
120

TOOTE VALIK – 4 TUNDI
PVC toru läbimõõt, mm
55 mm
82 mm
110 mm

Minimaalne tulepüsivusaeg
420
420
420

Minimaalne isolatsioon
420
420
420

