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Tehnisko datu lapa 
 

 

Zwaluw FP Pipe Collar 
Uzbriestoša ugunsizturīga manšete 

 

 

Tīrīšana 
 

 
Produkta apraksts 

Zwaluw FP Pipe Collar ir ugunsdrošības manšete, kas 

ugunsgrēka gadījumā spēcīgi izplešas. Zwaluw FP Pipe Collar 

apliek ap plastmasas caurulēm (PVC, PP, PE), kas novietotas 

starp sienām, grīdām un kompozītu sienām. 

 

Priekšrocības 

• Ugunsizturība līdz 2 stundām. 
 

• Augstums 34 mm. 
 

• Starp cauruli un konstrukciju nav jābūt brīvai vietai. 
 

• Manšeti novieto uz nodalījuma sienas/griestiem. 
 

• Produkts pieejams standarta izmēros no 40 mm līdz 250 mm. 
 

• Produkts rūpīgi testēts vadošajos Eiropas testēšanas institūtos 

(paziņotajās institūcijās) 

• Aptur uguns un dūmu izplatīšanos 
 

Pielietojums 

Ugunsizturīgo manšeti izvieto un nostiprina ar cauruli. Griestu vai 

grīdas šķērsojuma gadījumā vienu Zwaluw FP Pipe Collar manšeti 

ir svarīgi uzstādīt apakšpusē. Sienas šķērsojuma gadījumā 

ugunsizturīgā manšete jāuzstāda abās pusēs. Zwaluw FP Pipe 

Collar izplešanās efekts novērš karstuma, dūmu un uguns 

pārvietošanos uz nākamo nodalījumu. 

 

Lietošanas norādes 

Pirmo Den Braven® QEP102F daļu cieši novietojiet uz caurules. 

Caur Den Braven® QEP102F stiprināšanas atverēm atzīmējiet 

urbumu vietas, izurbiet urbumus un uzstādiet pirmos divus 

stiprinājumus. Otro Den Braven® QEP102F daļu cieši novietojiet uz 

caurules un pretī pirmajai daļai. Caur Den Braven® QEP102F 

stiprināšanas atverēm atzīmējiet urbumu vietas, izurbiet urbumus 

un uzstādiet pēdējos divus stiprinājumus. Grīdas šķērsojuma 

gadījumā: vienu Den Braven® QEP102F manšeti uzstādiet 

apakšpusē, bet sienas šķērsojuma gadījumā Den Braven® 

QEP102F uzstādiet abās pusēs. 

 

Ierobežojumi 

 
Virsmas sagatavošana un apstrāde 

Izvēlieties caurulei atbilstoša izmēra Zwaluw FP Pipe un 

lietojiet atbilstošus stiprinājumus. 

Krāsa(-as): 

• Melna 
 

 
Iepakojums 

• Manšete 
 

 
Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā. 

Uzglabāšana 

Veselība un 

drošība 

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta Drošības 

Datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai 

Den Braven mājaslapās. 

 

Garantija 

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 

tehniskajiem parametriem. 

Saistību atruna 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), 

ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu 

no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, 

reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, 

neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas 

radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, 

neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru 

izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur 

tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 

zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam 

jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir 

atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. 

Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var 

notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas 

piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības 

palātā. 
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