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Kaikkia tässä tietolomakkeessa annettuja tietoja on tarkasteltava testeistä saatuina normatiivisina arvoina ja tästä tuotteesta 
saamamme kollektiivisen tietämyksemme ja kokemuksemme perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää muiden testien tai 
järjestelmien perustana tai varmentamiseen. Firesafe AS ei vastaa tuotteen muusta käytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttäjä 
vastaa siitä, että hän käyttää tämän asiakirjan uusinta versiota. Tämä on nähtävissä verkkosivuillamme osoitteessa www.firesafe.fi. 
Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman Firesafe Oy:n kirjallista lupaa. 
 
Firesafe Finland Oy, Mestarintie 8, 01730 Vantaa 
Puhelin: 09 615 8701 Sähköposti: asiakaspalvelu@firesafe.fi 

 

TUOTEKUVAUS 
FIRESAFE Wrap LX:ää käytetään palavissa ja palamattomissa putkissa 
yhdessä FIRESAFE GPG MORTARin kanssa. 
FIRESAFE Wrap LX on grafiittimateriaalista valmistettu eristekalvon 
muodostava palokatkonauha, joka on testattu ja kehitetty käytettäväksi 
palonkestävyysluokkiin EI 60 – EI 240 luokitelluissa asennuksissa: 

• Teräs- ja kupariputket, jotka on eristetty Alu2-lasivillalla (GLAVA® 
Rørskål), A2L-s1, d0. 

• Teräs- ja kupariputket, alumiinista valmistetut Alu-PEX-putket, jotka 
on eristetty solukumilla, B / BL-s3, d0. 

• Kuitulasiputket, tyyppi Climatherm Faser. 
• Muoviset PP-PE-PVC-putket ja muoviset lattiakaivot. 

TEKNISET TIEDOT 

Väri: Tummanharmaa 
Palonkestävyysluokka: EI 60 – EI 240, asennustyypin ja rakenteen 

mukaan 
Tiheys: 1,15 ± 0,15 g/cm³ 
Laajenemislämpötila: Noin +190 °C 
Laajenemissuhde: Vähintään 1:18 (30 min / 550 °C) 
Laajenemispaine: 0,4 – 0,85 N / mm² (300 °C) 
Lämmönjohtokyky: 0,283 W/mK 
Reaktio tulipaloon: B2, normaali palava 
Pakkaus: 1 x 18 m:n rulla pahvilaatikossa 
Asennus: Varmista FIRESAFE WRAP LX -kerrokset 

putkien ympärillä käyttämällä teippiä. 
Paksuus: 2,5 mm / kerros 
Vakiokorkeus: 50 mm 
Varastointi: Säilytä kuivassa paikassa, +5 – +30 ºC:n 

lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 
enintään 70 %. Vältä kosteuden tiivistymistä ja 
UV-säteilyä. 

Kestävyys: Loputon, jos varastoitu ohjeiden mukaan. 
Leimahduspiste: Ei koske tätä tuotetta. 
Vaarallisten aineiden 
päästöt: 

 
Ei formaldehydiä tai asbestia 

KÄYTTÖALUEET 
Paloluokitellut lattiat EN 1363-1: Pinnoitteet / valetut päällykset  
(tiheys 600–650 kg/m3) > = 150 mm 
Paloluokitellut seinät EN 1363-1: Kipsilevy tai muuraus / valurautarakenne 
(tiheys 600–650 kg/m3) > = 100 mm 
TERVEYS JA TURVALLISUUS 
Tuotteeseen ei liity terveys- tai turvallisuuskysymyksiä.  

http://www.firesafe.fi/
mailto:asiakaspalvelu@firesafe.fi
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TUOTEKUVAUS

FIRESAFE Wrap LX:ää käytetään palavissa ja palamattomissa putkissa yhdessä FIRESAFE GPG MORTARin kanssa.

FIRESAFE Wrap LX on grafiittimateriaalista valmistettu eristekalvon muodostava palokatkonauha, joka on testattu ja kehitetty käytettäväksi palonkestävyysluokkiin EI 60 – EI 240 luokitelluissa asennuksissa:

•	Teräs- ja kupariputket, jotka on eristetty Alu2-lasivillalla (GLAVA® Rørskål), A2L-s1, d0.

•	Teräs- ja kupariputket, alumiinista valmistetut Alu-PEX-putket, jotka on eristetty solukumilla, B / BL-s3, d0.

•	Kuitulasiputket, tyyppi Climatherm Faser.

•	Muoviset PP-PE-PVC-putket ja muoviset lattiakaivot.

TEKNISET TIEDOT

		Väri:

		Tummanharmaa



		Palonkestävyysluokka:

		EI 60 – EI 240, asennustyypin ja rakenteen mukaan



		Tiheys:

		1,15 ± 0,15 g/cm³



		Laajenemislämpötila:

		Noin +190 °C



		Laajenemissuhde:

		Vähintään 1:18 (30 min / 550 °C)



		Laajenemispaine:

		0,4 – 0,85 N / mm² (300 °C)



		Lämmönjohtokyky:

		0,283 W/mK



		Reaktio tulipaloon:

		B2, normaali palava



		Pakkaus:

		1 x 18 m:n rulla pahvilaatikossa



		Asennus:

		Varmista FIRESAFE WRAP LX -kerrokset putkien ympärillä käyttämällä teippiä.



		Paksuus:

		2,5 mm / kerros



		Vakiokorkeus:

		50 mm



		Varastointi:

		Säilytä kuivassa paikassa, +5 – +30 ºC:n lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa enintään 70 %. Vältä kosteuden tiivistymistä ja UV-säteilyä.



		Kestävyys:

		Loputon, jos varastoitu ohjeiden mukaan.



		Leimahduspiste:

		Ei koske tätä tuotetta.



		Vaarallisten aineiden päästöt:

		
Ei formaldehydiä tai asbestia





KÄYTTÖALUEET

Paloluokitellut lattiat EN 1363-1: Pinnoitteet / valetut päällykset 
(tiheys 600–650 kg/m3) > = 150 mm

Paloluokitellut seinät EN 1363-1: Kipsilevy tai muuraus / valurautarakenne (tiheys 600–650 kg/m3) > = 100 mm

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tuotteeseen ei liity terveys- tai turvallisuuskysymyksiä.








		

		



		

		Kaikkia tässä tietolomakkeessa annettuja tietoja on tarkasteltava testeistä saatuina normatiivisina arvoina ja tästä tuotteesta saamamme kollektiivisen tietämyksemme ja kokemuksemme perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää muiden testien tai järjestelmien perustana tai varmentamiseen. Firesafe AS ei vastaa tuotteen muusta käytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää tämän asiakirjan uusinta versiota. Tämä on nähtävissä verkkosivuillamme osoitteessa www.firesafe.fi. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman Firesafe Oy:n kirjallista lupaa.
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