Multitherm Bandage
Thermische isolatie

Functiebehoud
30 jaar

Brandwerendheid
≤ 120 minuten

Gebruik
Binnengebruik

Snelheid
Snelle installatie

Thermische isolatie

Multitherm Bandage is een zelfklevende thermische isolatie op rol, speciaal ontwikkeld voor het thermisch en brandwerend isoleren
van onder andere metalen leidingen over een korte afstand vanaf de brandscheiding. Multitherm Bandage absorbeert de temperatuur
van de leiding zodat er geen temperatuuroverdracht kan plaatsvinden naar aangrenzende ruimtes.
Multitherm Bandage maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System

Toepassingsgebied

Voordelen
CE-gecertiﬁceerd
Zeer snel en eenvoudig te installeren
Isolatie lengte vanaf 150 mm
Eén product voor leidingen tot Ø 114,3 mm
Geen afval
Milieu- en gebruiksvriendelijk
Blijvend elastisch
30 jaar functiebehoud

Massieve vloeren
Massieve wanden
Lichte scheidingswanden
Steenwol brandschotten
Brandwerend 2 componenten schuim
Metalen leidingen tot Ø 114,3 mm
Koperen leidingen tot Ø 88,9 mm
Aluminium composiet leidingen tot Ø 75 mm

Technische gegevens
Kleur

Rood/bruin met aluminium toplaag

Toepassingstemperatuur

+5 °C tot +30 °C

Temperatuurweerstand

-20 °C tot +60 °C

Brandklasse

E conform EN 13501-1

Verpakking
Rol

Afmeting

Doos

Pallet

Artikelnummer

3000 x 150 x 3 mm

1 stuk

100 stuks

205001300

Beschikbare Technische documenten

Goedkeuringen

Productblad (PDS)
Technisch Datablad (TDS)
Veiligheidsinformatieblad (SDS)
Montagehandleiding
EC Certiﬁcaat

Getest volgens EN 1366-3
Classiﬁcatie conform EN 13501-2
Gecertiﬁceerd conform EAD 350454-00-1104
ETA rapport 17/0837
Prestatieverklaring (DoP)
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Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com

Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of
twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.

