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FP 340 Pipe Wrap
STERK EXPANDEREND BAND OP BASIS VAN GRAFIET

VOORDELEN

- Tot 240 minuten brandwerendheid

- CE-markering

- Geclassificeerd voor brandwerende afdichting in alle

soorten constructies

- Zeer goede geluidsisolatie

- Zeer eenvoudig te installeren

- Tot 240 minuten brandwerendheid

- CE-markering

- Geclassificeerd voor brandwerende afdichting in alle

soorten constructies

- Zeer goede geluidsisolatie

- Zeer eenvoudig te installeren

PRODUCT

Bostik FP 340 Pipe Wrap is een flexibele band/sleeve met

een zeer groot uitzettingsvermogen in geval van brand. Dit

band op basis van grafiet zet uit door hitte en sluit kieren

rondom zacht wordende kunststof buizen en brandbare

buisisolatie af. Het band wordt volledig om een

(geïsoleerde) buis aangebracht en met tape vastgezet. De

kieren rond het band worden afgedicht met Bostik FP 310

Intumescent Acoustic Acrylic. Bostik FP 340 Pipe Wrap is

ook te gebruiken in een Bostik FP 320 Fire Batt.

TOEPASSINGEN

Bostik FP 340 Pipe Wrap is ontwikkeld om de

brandwerendheid van scheidingswanden en vloeren te

behouden als hierin gaten zijn gemaakt voor het doorvoeren

van kunststof buizen of metalen buizen met brandbare

isolatie en is te gebruiken in gips, metselwerk en beton.

Bostik FP 340 Pipe Wrap voorkomt de verspreiding van

warmte, rook en vuur naar het volgende compartiment.

EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens de meest recente Europese norm

EN 1366-3

- CE-markering volgens ETAG 026-2

- Brandwerendheid tot 4 uur voor zowel de integriteit als

de isolatie

- Voor kunststof buizen en metalen buizen met brandbare

isolatie

- Voor kunststof installatiebuizen met kabels (leidingen)

- Gecertificeerd voor buizen van PVC-U, PVC-C, PE (LD-PE,

MD-PE-HD-PE), ABS, SAN+PVC en PP

- Getest en gecertificeerd voor U/U-

leidingeindtoepassingen

- Geclassificeerd voor brandwerende afdichting in alle

soorten constructies

- Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk

- Zeer eenvoudig te installeren

- Zeer goede geluidsisolatie

- Niet overschilderbaar

- Onbeperkt te bewaren (onder de juiste omstandigheden)

METHOD OF USE

Op de plaats van de doorvoer brengt u de Bostik FP 340 Pipe

Wrap zo strak mogelijk om de buis aan om overmatige

opening tussen de wrap en de buis te voorkomen. Zet de

sleeve vast met de tape.

Bij vloeren monteert u slechts één wrap aan de onderkant.

Zorg dat de wrap aan de bovenkant gelijk is met de vloer.

Aan de onderkant mag de rand van de wrap na het afdichten

zichtbaar blijven. Bij wanden is het noodzakelijk om aan

beide zijden een wrap aan te brengen, ook hier blijft de rand

net zichtbaar. Bij het monteren van pipe wraps in

kanaalplaatvloeren moeten de buisvormige ruimtes worden

opgevuld met steenwol, dat doorgaans even dik is als de

vloer. Een Bostik FP 340 Pipe Wrap kan in een Bostik FP 320

Fire Batt plaat worden gemonteerd. Snijd het gat rond de af

te dichten buis iets ruim uit, zodat u de pipe wrap in de plaat

kunt schuiven. Ten slotte sealt u de pipe wrap aan beide

zijden af met Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic.

Raadpleeg voor installatie de installatie-intructies en ETA's

om er zeker van te zijn dat de beoogde brandwerendheid

wordt bereikt.
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GELUIDSISOLATIE

- Bostik FP 340 Pipe Wrap geïnstalleerd in Bostik 320 Fire

Batt: 55 dB RW

- Bostik FP 340 Pipe Wrap geïnstalleerd in Bostik FP 370

Fireseal Mortar: 64 dB RW

Deze geluidsisolatiewaarde geldt alleen voor de wrap/

leiding en niet voor andere elementen in de

bouwconstructie.

De geluidsisolatie is getest door een geaccrediteerd

laboratorium volgens EN ISO 10140-2.

BEPERKINGEN

- Slechts beperkte testgegevens beschikbaar voor het

gebruik van een Bostik FP 340 Pipe Wrap in een FP 320 Fire

Batt plaat in een betonvloer.

- Raadpleeg voor installatie de installatie-intructies en ETA's

om er zeker van te zijn dat de beoogde brandwerendheid

wordt bereikt.

OPSLAG EN STABILITEIT

De houdbaarheid is onbeperkt bij temperaturen tussen +5

en +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Veiligheidsblad

- Installation instructions FP 340 Pipe Wrap

- ETA 19/0390

Technische gegevens

Basis Kunststof sleeve met wapening

van grafiet

Expansie ratio 28:1

Expansie druk 55 N

Kleur Witte sleeve met antraciet

kleurige inleg

Gewicht grafiet 1.3 kg/m² per mm laagdikte

Dichtheid grafiet 1300 kg/m³

Expansietijd Minder dan 10 minutes

Beschikbare

afmetingen

(artikelnummers)

Ø55mm (30614863),

Ø82mm (30614864),

Ø110mm (30614865),

Ø125mm (30614866),

Rol 50mmx25m (30615057),

Rol 75mmx25m (30615056)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


