Intumex® RS10 - Montážní pokyny

Zákl
adní pokynypro montáža apl
ikaci
Pro správné ur#ení vhodného systému zj
ist!te požadovanou požární
odol
nost a typ požárn! d!l
icí konstrukce. Požární odol
nost t!sn!ní
prostup a spárv požárním úseku j
e shodná s kl
asifikací,nej
výše však s
požární odol
nostícel
éstropní #i st!novékonstrukce,pokud j
enižší. Systém
uchycení a kotevní prvky pro instal
ace musí odpovídattechnol
ogickým
požadavk m. Pro zaj
išt!ní veškerých parametr požární odol
nosti
doporu#uj
eme kontrol
u statického zaj
išt!ní instal
ací (maximál
n! 250mm
od st!nynebo stropu po obou stranách).
Používání produkt Intumex® musí býtvždyve shod! sobecnými p"edpisy
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvl
ášt! pak ve shod! se
stavebn! technickým osv!d#ením,technol
ogickými postupy a ostatními
p"edpisy ur#enými národními vyhl
áškami. Produkt smí používat pouze
odborn! proškol
ená firma s dostate#nými znal
ostmi a to pouze ve smysl
u
výrobcem p"edepsaných technol
ogických postup . Tyto informace j
sou
dostupné na internetové adrese www.intumex.at,nebo u autorizovaných
prodej
c produkt Intumex®. Pro státy,které nej
sou #l
eny evropské unie
pl
atí zvl
áštní sm!rnice. V p"ípad! pot"ebykontaktuj
te Intumex®.

Zákl
adní informace
Protipožární manžeta j
e odzkoušena pro nasazenou i vestav!nou
montáž.
Protipožární manžeta se vp"ípad! st!n instal
uj
e oboustrann!. V
p"ípad! podl
ah a strop ze spodní stranykonstrukce.
Protipožární manžeta j
e vhodná pro t!sn!ní pl
astového potrubí z
b!žných typ materiál. Podrobné informace na násl
eduj
ící stran!
– vizObl
astpoužití.
Protipožární manžeta musí býtuchycena kovovými kotvami do
pevných podkl
ad (beton,zdivo,panel
)
a konstrukce,do kterých j
e apl
ikována,musí vykazovatminimál
n!
shodnou požární odol
nost.
Možné ut!sn!ní potrubí od pr m!ru 30mm do 315mm.
Protipožární manžeta j
e odzkoušena nej
en pro t!sn!ní vodovodního
a odpadního potrubí,al
e i pro systémypotrubních pošta prov!traných
kabel
ových rozvod .
Protipožární manžetu j
e možno apl
ikovatvmíst! potrubního hrdl
a
a také j
e možné t!sn!ní potrubí procházej
ícího pr!spožárn! d!l
icí
konstrukci pod šikmým úhl
em.
V p"ípad! nasazené montáže n!kol
ika manžetvedl
e sebe není
stanovena minimál
ní radiál
ní odstupová vzdál
enost.
U vestav!né variantymusí býtdodržena minimál
ní radiál
ní odstupová
vzdál
enost100mm.
Používání produkt Intumex® musí býtvždy ve shod! s obecnými p"edpisy pro produkty používané ve stavebnictví,obzvl
ášt! pak ve shod! se stavebn! technickým osv!d#ením,
technol
ogickými postupy a ostatními p"edpisy ur#enými národními vyhl
áškami. Produktsmí používatpouze odborn! proškol
ená firma s dostate#nými znal
ostmi a to pouze ve smysl
u
výrobcem p"edepsaných technol
ogických postup . Tyto informace j
sou dostupné na internetové adrese www.intumex.at,nebo u autorizovaných prodej
c produkt Intumex®. Pro státy,
®
které nej
sou #l
enyevropské unie pl
atí zvl
áštní sm!rnice. V p"ípad! pot"ebykontaktuj
te Intumex .

36

Intumex® RS10 - Montážní pokyny

Druhymateriál u pl
astového potrubí
ABS :do pr m!ru 200mm
PVDF :do pr m!ru 63mm
Kl
asifikováno pro veškeré typy potrubí skupin B1 a B2 a pro veškeré
pl
astové potrubí opat"ené ho"l
avou izol
ací od rozm!ru 9mm do 34mm.
Intumex® RS10 m že být apl
ikována na potrubí opat"ené 4mm
zvukovou izol
ací do st!nových a podl
ahových konstrukcí. Pro ut!sn!ní
nestandardn! instal
ovaných potrubních rozvod pod šikmým úhl
em #i
v míst! napoj
ení hrdl
a nás prosím kontaktuj
te.

Upevn!ní
Ocel
ové šroubyp"il
ožené vbal
ení j
sou ur#enypro montáždo masivních
st!nových a podl
ahových konstrukcí (beton,cihl
y,kámen,pórobeton).
P"il
ožená podl
ožka j
e nezbytnou sou#ástí a musí být vždy vl
ožena
mezi úchytmanžety a hl
avu šroubu. Šrouby musí býtdotaženy.
V p"ípad! montáže do l
ehkých montovaných p"í#ek se k upevn!ní
využívá ocel
ová závitová ty# minimál
ního pr m!ru 6mm,která musí
býtprostr#ena skrzcel
ou tl
ouš$ku požárn! d!l
icí konstrukce pop"ípad!
„m!kké ucpávky“a zaj
išt!na maticemi s podl
ožkami z obou stran.

Podmínkypro montáž
Bezomezení

Montážní postup:St!nová konstrukce
Protipožární manžeta Intumex® RS10/../30 a Intumex® RS10/../60
Nasazená varianta
V n!kterých p"ípadech j
e nutná instal
ace akustické izol
ace a
dot!sn!ní spárymezi konstrukcí a potrubím pomocí minerál
ní vl
ny,
mal
ty,betonu nebo tmel
u Intumex® AN.
Nasazení manžetyna potrubí.
Zafixování zámku manžetya usazení ke konstrukci.
Pro upevn!ní manžetydo konstrukce pomocí p"il
ožených ocel
ových
šroub vp"ípad! l
ehkých montovaných konstrukcí a ,,m!kkých´´
ucpávekvyužítzávitovou ty# M6.
Ozna#itidentifika#ním štítkem.
Vestav!ná varianta
Nasazení manžetyna potrubí uzav"enou stranou sm!rem do otvoru.
Zafixování zámku manžety.
Zahnoutupev%ovací p"írubya úpl
n! vsunoutdo konstrukce.
em
Zat!snitokol
ní spáryprotipožární mal
tou Intumex® V nebo tmel
®
Intumex AN,MG.
Ozna#itidentifika#ním štítkem.

Používání produkt Intumex® musí býtvždy ve shod! s obecnými p"edpisy pro produkty používané ve stavebnictví,obzvl
ášt! pak ve shod! se stavebn! technickým osv!d#ením,
technol
ogickými postupy a ostatními p"edpisy ur#enými národními vyhl
áškami. Produktsmí používatpouze odborn! proškol
ená firma s dostate#nými znal
ostmi a to pouze ve smysl
u
výrobcem p"edepsaných technol
ogických postup . Tyto informace j
sou dostupné na internetové adrese www.intumex.at,nebo u autorizovaných prodej
c produkt Intumex®. Pro státy,
®
které nej
sou #l
enyevropské unie pl
atí zvl
áštní sm!rnice. V p"ípad! pot"ebykontaktuj
te Intumex .
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Montážní postup:stropní konstrukce
Protipožární manžeta Intumex® RS10/../30 a Intumex® RS10/../60
Nasazená varianta
V n!kterých p"ípadech j
e nutná instal
ace akustické izol
ace a
dot!sn!ní spárymezi konstrukcí a potrubím pomocí minerál
ní vl
ny,
mal
ty,betonu nebo tmel
u Intumex® AN.
Nasazení manžetyna potrubí.
Zafixování zámku manžetya usazení ke konstrukci.
Pro upevn!ní manžetydo konstrukce pomocí p"il
ožených ocel
ových
šroub vp"ípad! l
ehkých montovaných konstrukcí a „m!kkých
ucpávekvyužítzávitovou ty# M6“.
Ozna#itidentifika#ním štítkem.

Vestav!ná varianta
Nasazení manžetyna potrubí uzav"enou stranou sm!rem do otvoru.
Zafixování zámku manžety.
Zahnoutupev%ovací p"írubya úpl
n! vsunoutdo konstrukce.
P"ipravitbedn!ní pro zat!sn!ní okol
ní spáryprotipožární mal
tou
Intumex® V.
Odstranitbedn!ní.
Ozna#itidentifika#ním štítkem.
Pro dopl
%uj
ící informace, j
aka kde l
ze použíttento produkt,využij
te naší
databázi systémových variantna p"il
oženém CD nebo navštivte naše
webové stránkyhttp://www.intumex.cz

Používání produkt Intumex® musí býtvždy ve shod! s obecnými p"edpisy pro produkty používané ve stavebnictví,obzvl
ášt! pak ve shod! se stavebn! technickým osv!d#ením,
technol
ogickými postupy a ostatními p"edpisy ur#enými národními vyhl
áškami. Produktsmí používatpouze odborn! proškol
ená firma s dostate#nými znal
ostmi a to pouze ve smysl
u
výrobcem p"edepsaných technol
ogických postup . Tyto informace j
sou dostupné na internetové adrese www.intumex.at,nebo u autorizovaných prodej
c produkt Intumex®. Pro státy,
®
které nej
sou #l
enyevropské unie pl
atí zvl
áštní sm!rnice. V p"ípad! pot"ebykontaktuj
te Intumex .
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