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ETA -11/0206Tulepüsivusklass EI90/EI120

massiivseintele, massiivlagedele ja kergvaheseintele

Optimaalne vahu reaktsiooni ja tahenemise suhe võimaldab piisavalt pikki tööpause teha
 ning samas kiiret paigaldusprotsessi.

Tänu kõrgele viskoossusele ei pea paigaldamisel kartma vahu väljavoolamist läbiviigust. 
Peale tahenemist jääb vahule permanentne elastne struktuur, mis võimaldab läbiviigu 
lihtsat muutmist.

Lihtne läbiviigu muutmine
Nagu  kõigi  ZAPP-ZIMMERMANNi  toodete  puhul  jääb  peale 
tahenemist  tuletõkestus  elastse  struktuuriga,  mis  lubab  mitmeid 
kordi läbiviiku ümber muuta, säästes niimoodi raha.

Üks-toode-lahendus
EI90 tulepüsivusajaga permanentse tuletõkestuse saavutamiseks ei 
ole lisa materjale ega töövõtteid vaja.

kasutamisega  on  võimalik  mitu  padrunit  järjestikku  ja  kiiresti 
tühjendada.  Paigaldusteip  on  suurepärane  paigaldusabi 
ZZ-tuletõkkevahu  2K  NE  (kahekomponente  tuletõkkevaht) 
paigaldamisel. Kõrgekvaliteedilist teipi on võimalik käsitsi rebida. 

Kiire ja puhas töö
Uue 380 ml padruniga akuvahupüstoli DynamicMax 

Kombineeritud läbiviikude tuletõkestus

ZZ tuletõkkevahusüsteem 2K NE

Uus innovatiivne tuletõkkevahusüsteem
Lisaks  suurepärastele  tuletõkestuse  omadustele  on  uut  ZZ  tuletõkkevahusüsteemi  2K 
NE eriti  lihtne  paigaldada.  Seda  saab  kasutada  sega-läbiviikude  tuletõkestuseks  (EI90 
kaablid ja torud ühes läbiviigus) kui ka kaablite läbiviikude tuletõkestuseks (EI90/EI120).
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Kombineeritud läbiviik

Süsteemi komponendid

Nimetus: Art. no. PU
1 ZZ tuletõkkevahu 2K NE, 6 tk. komplekt B15N01-0106 1

sisaldab 12 otsikut, 6 paari kindaid, 1 paigaldusteipi

2 ZZ-tuletõkkemähis NE  L 5,000 mm, W 150 mm, H 3 mm (EI120)

Lisad
Nimetus: Art. no. PU

4 Sakilise teraga nuga, lai B99H00-0047 1
5 Paigaldusteip B99H00-0111 1
6 Vahupüstol HandyMax 380 ml (5:1) B16H00-0044 1
7 Vahupüstol DynamicMax 380 ml (5:1) B16H00-0045 1
8 Otsikud 380 ml padrunile, 12 tk. komplekt B99H00-0112 1
9 Pikendustoru B99V00-0210 1

Kaabel (mantelkaabel, telekommunikatsiooni kaabel,
fiiberoptiline kaabel) diameetriga kuni 80 mm

Kaablikanalid võib viia läbi tuletõkestuse ning neid 
võib toetada läbiviigu konstruktsioonile või selle 
vastu

Mittepõlevad torud vasest, 
terasest, roostevabast 
terasest ja malmist kuni 88.9
 mm

Isolatsioon 
AF/Armafl ex 

Isolatsioon mineraalvillast

Tulepüsivus:
kuni EI120
Maks. mõõdud:
450 x 450 mm
Min. tule- 
tõkestuse paksus:
200 mm
Kasutuskohad:
massiivseinad ja 
-laed, 
kergvaheseinad

Põlevad torud PVC ja PE kuni
 50 mm
(ilma täiendava mansetita)

Installatsioonitoru diameetriga kuni 40 mm
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