PILOSTOP COLLAR
בידוד אקוסטי
 PILOSTOP COLLARנועד לשמור על עמידות האש של קירות ורצפות בעלות
עמידות אש כאשר אלה נפרצים על ידי מערכות אלקטרו מכאניות ,וניתן
להשתמש בהם בקירות גבס ,קירות בלוק או בטון ורצפות בטון.
 PILOSTOP COLLARמורכב ממעטפת פלדה עגולה צבועה אדום המחולקת
לשניים כדי להתאים לאביזר החודש באמצעות מערכת נעילה בהחלקה.
מעטפת הפלדה מכילה חומר תגובתי מבוסס גרפיט אשר מגיב כאשר הוא
נחשף לחום מהאש וסוגר את הפתחים שנותרו מהתכווצות האביזר החודר.

הפחתת רעש

תיאור
קולר מותקן עפ הפרט

Rw 58 dB

ערך בידוד הרעש תקף רק לאיטום האש ולא לאלמנטים אחרים בבניית הבניין.
בידוד הרעש נבדק על ידי המעבדה המוסמכת Warringtonfire
בבריטניה על פי EN ISO 10140-2

מידע טכני
מוכן להתקנה .גרפיט בתוך מעטפת פלדה
פלדה בעובי  1ממ מצופה
1:17
N 65.4
 1.4קג  /מר לממ עובי
 1409קג  /מר
פחות מ  2דק
C° 105
מעל  30שנה
יש לאחסן בטמפרטורות שבין  5-30מעלות צלזיוס
מעטפת אדומה המכילה גרפיט בצבע אפור

מצב
מעטפת
מאפיינים
יחס התרחבות
חומר גרפיט תופח במהירות גבוה
לחץ התרחבות
מתאים לאיטום מעבר אש לכל סוגי הבנייה וסוגי מערכות אלקטרו
משקל גרפיט
מכאניות רבות כולל צינורות פלסטיק ,צינורות מרוכבים ,צינורות מתכת
צפיפות גרפיט
ואגדי כבלים
זמן התרחבות
גדלי צינורות פלסטיק מאושרים נעים החל מהצינורות הקטנים ביותר ועד
קוטר של  400ממ כל אחד עם מגוון רחב של עובי דופן צינורות
טמפ התרחבות
מאושר להתקנה לצינורות המותקנים בזוית
עמידות
סיווגי אש עד  240דקות הן לעמידות והן לבידוד
אחסון
מאושר לצינורות מסוגPP | SAN+PVC | ABS | HDPE | MDPE | LDPE | PE | PVC-C | VC-U :
צבע
נבדק ומוסמך ליישומי קצה צינור U/U
מסווג לעמידות אש בכל סוגי הבינוי
 PILOSTOP COLLARהיחיד בישראל המאושר להתקנה עג הריצפה
ללא פליטה  -ידידותי לסביבה וידידותי למשתמש
קל ליישום
זמן אחסון ללא הגבלה )בתנאים נכונים(
אחריות לחיי עבודה של  30שנה
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