Systeemdatablad
PYRO-SAFE®
DG-SC Grafietkit
Intumescerende kit voor het brandwerend afdichten van
kabels, brandbare en niet-brandbare leidingen.
Brandweerstandsklasse
Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied
• Lichte scheidingswand
• Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen
Type leiding

max. diameter
Kabel

≤ 61 / ≤ 21

Kabelbundel

≤ 180 / ≤ 21

EIR

Enkel

≤ 32 / ≤ 21

EIR

Bundel

≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21

Hooggeleidingskabel

≤ 51,1

HVAC split-line combinaties
Brandbare kunststof buis

Systeemgegevens
Goedkeuringsdocument
Dikte constructie

ETA 19/0704
2001020-FLA

≤ 48,3 (staal)
≤ 22 (koper)

Niet-brandbare metalen buis
met steenwol isolatie

≤ 114 (staal)
≤ 88,9 (koper)
≤ 169 (staal)
≤ 88,9 (koper)
≤ 114 (staal)

Wand

≥ 100

Vloer

≥ 125
≥ 200

Niet-brandbare metalen buis
met hardschuim isolatie

Alle maten in mm

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual
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≤ 110

Niet-brandbare metalen buis

Niet-brandbare metalen buis
met elastomeer isolatie

Voor details, zie de montagehandleiding

Geen begrenzing

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl
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PYRO-SAFE®
DG-SC Grafietkit
Producten
PYRO-SAFE® DG-SC
Grafietkit

Losse steenwol
Zak à 15 kg

Koker à 310 ml

Verwerkingsvarianten
Lichte
scheidingswand

Massieve vloer
samengeperste
losse steenwol

Kunststof buis
Ø ≤110 mm

PYRO-SAFE® DG-SC

PYRO-SAFE DG-SC
®

Kunststof buis
Ø ≤110 mm

samengeperste
losse steenwol
25

13 - 17

100

150

25

25 50 25
13 - 17

100
Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2021).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
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