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I.PRZEPUSTY

5.Opaski ogniochronne SLEEV-IT EI120

Opis wyrobu.

Opaski ogniochronne SLEEV-IT składają się z kilku warstw grafitowego materiału

pęczniejącego “INTUMEX L”, o grubości warstwy 2,5 mm, umieszczonego w 

rękawie ochronnym z polietylenu. Na rękawie znajduję się pasek samoprzylepny

służący do mocowania opaski na rurze. 

Rozmiary

Średnica

zewnętrzna rury

55 mm

82 mm

110 mm

160 mm

200 mm

Grubość

INTUMEX L

7,5 mm

10 mm

10 mm

15 mm

17,5 mm

Liczba warstw

INTUMEX L

3

3

4

6

7

Średnice otworu

w ścianie, suficie

73 mm

105 mm

135 mm

195 mm

240 mm



http://www.startwent.com.pl, e-mail: biuro@startwent.com.pl,
tel. (22) 614-58-89 fax (22) 614 58 94 kom. 502 668 974: 

 03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka  21a

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Przejścia rur z tworzyw sztucznych uszczelniane opaskami ogniochronnymi 

SLEEV-IT służą do przeprowadzania pojedynczych rur z tworzyw sztucznych

w ścianach wykonanych z cegły o minimalnej grubości 100 mm, z betonu 

zwykłego i betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 100 mm, w ścianach

gipsowo - kartonowych o minimalnej grubości 150 mm. Opaski służą do 

uszczelnienia przejść rur z tworzyw sztucznych miękkich i twardych o średnicy

od 55 mm do 200 mm. Instalowane są na rurach z tworzyw sztucznych 

wewnątrz ściany lub stropu, parami. Szczeliny między osłoną a stropem są
0wypełnione wełną mineralną o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000 C

lub zaprawą cementową lub gipsową. 

Sposób montażu opasek ogniochronnych SLEEV-IT

W celu zainstalowania opaski 

na rurze usuwamy znajdujący 

się na niej pasek silikonowy 

i owijamy plastikowy rękaw 

ściśle wokół rury. Następnie 

przesuwamy całkowicie 

sklejoną opaskę do 

wnętrza ściany lub 

stropu.

Opaski muszą być tak 

zainstalowane na rurze, 

aby cała opaska 

znajdowała się w murze 

5-10 mm od brzegu 

przegrody (ściany, stropu)

Pozostają szczelinę wokół 

rury pokrywamy warstwą 

zaprawy cementowej 

zabezpieczanącą opaski 

przed przesunięciem.


