
Palokatkopussi
FB760

  Ominaisuudet

• Sertifiointi EN 1366-3 
-standardin ja paloluokitus EN 
13501-2 -standardin mukaan

• Nopea ja helppo asentaa  
- ei vaadi kiinnikkeitä tai 
erikoistyökaluja   Voidaan 
asentaa yhdeltä puolelta

• Väliaikaiseen tai pysyvään 
asennukseen  Helppo lisätä 
läpivientejä jälkikäteen

• Soveltuu seinien ja välipohjien 
läpivienteihin

• Äänieristys: RW33

• EN1314-1:n mukainen 
ilmatiiveys

  

  TUOTETIEDOT

Kuvaus 
Nullifire FB760 Palokatkopussi on 
lasikuituvahvisteinen, palamattomilla 
aineilla täytetty pussi.

Käyttötarkoitus
FB760 on tarkoitettu kuiva-asennukseen. 
Niiden avulla voidaan muodostaa 
väliaikainen tai pysyvä palokatko 
putkine ja kaapeleiden läpivienteihin.  
Tulipalossa FB760 estää palon ja savun 
leviämisen sulkemalle rakenteen ja 
putkien ja kaapeleiden väliin jäävät 
aukot.
FB760 soveltuu seuraaviin läpivienteihin: 
metalli- ja muoviputket, kaapelihyllyt, 
kaapelitikkaat, yksittäiset kaapelit ja 
kaapeliniput.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat sairaalat 
ja terveyskeskukset, harrastustilat, 
koulut, yliopistot, vähittäismyymälät 
ja teollisuusrakennukset. Aukon 
maksimikoko 1000 mm x 1000 mm.

Pakkaus

Koko 
(mm)

Paino (g) Pakkaus

330 x 220 
x 45

385
25 pussia/
ltk

330 x 220 
x 25

185
50 pussia/
ltk

330 x 50 
x 20

50
50 pussia/
ltk

Saatavuus
Suoraan valmistajalta (yhteystiedot 
tiedotteen kääntöpuolella). 

KÄYTTÖOHJEET

Tarvittavat työvälineet
Henkilönsuojain. Työkaluja ei tarvita.

Esivalmistelu
• Puhdista kaikki pinnat irtaimesta 

aineksesta, kosteudesta, öljystä, 
rasvasta ja syövyttävistä aineista.

• Tarkista lattian/seinän paloluokituksen 
edellyttämä paksuus ja huolehdi siitä, 
että palokatkopusseja on riittävästi.

• Varmista, että kaikki läpivientiputket ja 
-kaapelit on tuettu erikseen.

• Täytä kaapelikourut pikkupusseilla ja 
sulje kourun kansi ennen asennusta

Asennus
• Ravistele pusseja, jotta täyte jakautuu 

pussiin tasaisesti. 
• Aloita pohjalta ja lado pussit tasaisesti 

kuten tiilet. Täytä läpivientiputkien ja 
kaapeleiden ympärys pikkupusseilla.

• Pakkaa pussit tiivisti työn edetessä.  
Varmista, että palokatko on tiiviisti 
pakattu ennen kuin asetat viimeiset 
FB760 pussit paikoilleen. Käytä pieniä 
tai isoja pusseja niin, että saat aukon 
tukittua täysin.

Kunnossapito
Ei vaadi kunnossapitoa asennuksen 
jälkeen.  Säännöllisiä tarkastuksia 
suositellaan vaurioiden ehkäisemiseksi.

Varastointi
Säilytä kuivassa tilassa (+5°C...+30°C).

Säilyvyys
Rajaton säilyvyys suositusten 
mukaisissa varastointioloissa.

Työturvallisuus
Ennen käyttöä tutustu huolellisesti 
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

Tekninen neuvonta
tremco illbruck International tarjoaa 
apua tuotteiden valinnassa ja 
määrittelyssä. 
Tarkempia tietoja ja neuvoja on 
saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 
5499 4500.

Takuu
tremco illbruck Internationalin tuotteet 
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten 
mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a)
tremco illbruck Internationalin kirjallisten 
ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco 
illbruck Internationalin suosittelemalla 
käyttöalalla, mutta joka osoittautuu 
vialliseksi korvataan veloituksetta.
tremco illbruck International varaa 
oikeuden muuttaa tuotetietoja 
ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö 
noudattaa jatkuvan kehityksen ja 
parantamisen periaatetta joten tässä 
mainittujen tuotteiden riittävyydelle 
tai toimivuudelle ei anneta mitään 
nimenomaista tai epäsuoraa takuuta 
eikä tremco illbruck vastaa mistään 
vahingoista tai fyysistä vammoista, 
joita esitteessä mainittujen tietojen 
soveltamista tai tuotteiden käytöstä voi 
seurata.

Versio: 30/09/2016



FB760 
Palokatkopussi

Nullifire on tremco illbruckin tuotemerkki

 Suoritustaso

CE-merkitty tuote. Lisätietoa 
suoritustasoista, katso erillinen 
suoritustasoilmoitus nettisivuiltamme.

tremco illbruck Oy 
Vanha Porvoontie 238 
01380 VANTAA
Puh. +358 9 5499 4500
www.tremco-illbruck.fi


