Technische datasheet
Zwaluw® FP Pipe Collar
Opschuimende brandmanchet
vloer: monteer alleen aan de onderzijde van de vloer een FP Pipe
Collar, in een wand aan beide zijden een FP Pipe Collar monteren.

Aanvullende informatie

Product omschrijving
De FP Pipe Collar is een brandmanchet die sterk uitzet in geval van
brand. De FP Pipe Collar wordt toegepast rond kunststof buizen (PVC,
PP, PE) die door wanden, vloeren en gesegmenteerde wanden zijn
aangebracht.

Overschilderbaar

NO

Vaste stofgehalte

100%

Dikte

34 mm

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Kies de juiste maat FP Pipe Collar, overeenkomstig met de diameter
van de leiding en pas de geschikte bevestigingsmiddelen toe.

Overschilderbaarheid
Voordelen

De FP Pipe Collar kan niet worden overschilderd.

•

Tot 2 uur brandwerendheid.

•

Slechts 34mm hoog.

•

Geen ruimte nodig tussen buis en constructie.

•

Wordt geplaatst op compartiment wand/plafond.

•

Ø 40mm

•

Beschikbaar in de meest voorkomende maten 40 tot 250 mm.

•

Ø 50mm

•

Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese
testinstituten (notified bodies).

•

Ø 75mm

•

Ø 80mm

•

Dicht doorvoering af voor vuur en rook.
•

Ø 90mm

•

Ø 110mm

•

Ø 125mm

•

Ø 160mm

•

Ø 200mm

Gebruiksaanwijzing

•

Ø 250mm

Houd het eerste deel van de FP Pipe Collar strak tegen de leiding aan.
Markeer en boor vervolgens door de bevestigingsgaten van FP Pipe
Collar de gaten in de wand en monteer de eerste twee verankeringen.
Houd het tweede deel van FP Pipe Collar strak tegen de leiding en
aansluitend op het eerste deel. Markeer en boor vervolgens door de
bevestigingsgaten van FP Fire Collar de gaten in de wand en monteer
de laatste twee verankeringen. Bij een leidingdoorvoering door een

Certificaten

Kleuren
•

Zwart

Verpakking

Applicaties
De manchet wordt rond de buis geplaatst en verankerd. Bij een plafondof vloerdoorvoer is één manchet aan de onderzijde voldoende. In geval
van wanddoorvoer is een manchet aan beide zijden vereist. De FP Pipe
Collar voorkomt dat hitte, rook en vuur zich verspreid naar het volgende
compartiment.
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Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
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de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet
uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of
onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en
andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de
wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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