
 
 
  

 

Ogniochronna Opaska Uszczelniająca Multitube® 

Opaska Uszczelniająca Multitube® przeznaczona jest do wykonywania ogniochronnych 
uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy,  przez które przechodzą:
-  rury palne o zakresie średnic  do 200 mm
-  rury niepalne (stalowe, żeliwne, miedziane ) izolowane palną syntetyczną pianką izolacyjną:
zakresy średnic: 

rur stalowych  do 260 mm,
żeliwnych  do 250 mm, 
miedzianych  do 108 mm i grubości palnej izolacji od 10 mm do 50 mm.

Opaska Uszczelniająca Multitube® może być również stosowana do ogniochronnego uszczelnia-
nia  wiązek kabli przechodzących przez stropy lub ściany.

Stosowanie ogniochronnej Opaski Uszczelniającej Multitube® polega na owijaniu średnicy 
zewnętrznej rury lub izolacji wykonanej z pianki izolującej rurę  Opaską Uszczelniającą Multitube®. 
Długość potrzebnej opaski do wykonania owinięcia oblicza się według wzoru:

Gdzie:
L- długość Opaski Uszczelniającej Multitube® 
     potrzebnej do zabezpieczenia
D- zewnętrzna średnica zabezpieczanej rury
n- ilość nawinięć
g- grubość zwoju 

Opaski należy nawijać jedna na drugą do uzyskania łącznej wymaganej grubości. Ogniochronna  
Opaska Uszczelniająca Multitube® może być nawinięta w jednym lub dwu rzędach zawsze obok 
siebie.  Po owinięciu rury  na wymaganą łączną grubość,  opaskę wsuwa się do otworu w taki sposób, 
aby w ścianie znajdowała się symetrycznie w środku, natomiast w stropie opaska powinna 
znajdować się około 10-15 mm od dolnej powierzchni stropu. W celu zabezpieczenia opaski przed 
odwijaniem lub zsuwaniem się, ogniochronną Opaskę Uszczelniającą Multitube® należy 
zabezpieczyć (zacisnąć)  elektryczną elastyczną opaską stosowaną do montażu kabli elektrycznych, 
której długość należy dobrać do wymaganej średnicy zewnętrznej . Warunki środowiskowe Z1,Z2 .

L=n x (3,14 x D) + (n-1) x g

Opaska Uszczelniająca Multitube® to ogniochronna elastyczna płaska taśma wykonana z żywic syntetycznych i pęczniejącego grafitu 
3 oo gęstości materiału 1,35 ± 0,15 g/cm . Pod wpływem wysokiej temperatury powyżej 220 C taśma zaczyna pęcznieć zwiększając swoją 

objętość około 20 razy.  Spęczniały materiał wypełnia  i uszczelnia wypalone części rur lub izolacji.
Wymiary ogniochronnej Opaski Uszczelniającej Multitube®:
4 x 100 mm          lub        2,5 x 100 mm
4 x  60 mm         2,5 x 60 mm    
Ogniochronna Opaska Uszczelniająca Multitube® jest wykonana w formie zwijanego na bęben pasa o długości 25 m lub 40 m.
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Przygotowanie otworów do montażu 
przejścia instalacyjnego

Przygotowanie ogniochronnej 
Opaski Uszczelniającej MULTUTUBE® do montażu

Nawijanie ogniochronnej Opaski Uszczelniającej 
MULTITUBE® na rurę 

Odcięcie ogniochronnej Opaski Uszczelniającej 
MULTITUBE® 

Montaż rury wraz z ogniochronną Opaską 
Uszczelniającą MULTITUBE® w otworze 

Montaż rury 
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Przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach o temperaturze minimalnej 5°C. Szczegółowe informacje na temat 

substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobie i związanych z nimi zagrożeniami podane są w Karcie Charakterystyki 

Substancji Niebezpiecznej, którą udostępniamy na życzenie naszych Klientów.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przez profesjonalne firmy w warunkach przemysłowych. Wszelkie prace związane 

z aplikacją tego produktu powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami BHP i przepisami ochrony 

środowiska dotyczącymi produktów nie zawierających rozpuszczalników organicznych. Szczegółowe informacje na temat 

szkodliwości składników, wentylacji, kontaktu ze skórą są zawarte w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

 

Pakowana w opakowania kartonowe,  z których można bezpośrednio odwijać potrzebną długość taśmy.

 

Informacje techniczne i dane fizyczne

Wskazówki bezpieczeństwa i higieny pracy

          

    

  

   

Opaska uszczelniająca Multitube®  

Oznaczenie własności

Wygląd zewnętrzny

Kolor

Wymiary przekroju

 

Temp. przechowywania

Okres trwałości do aplikacji

Ciężar właściwy

Metoda aplikacji

Krotność  pęcznienia 

Wielkość  opakowań

Ogniochronna Opaska Uszczelniająca Multitube®

Taśma płaska 

Grafitowy 

2,5 x 60 mm lub 4 x 60 mm

2,5 x 100 mm lub 4 x 100 mm

min +3°C max +35°C

Bez limitu czasu

31,35 ± 0,15 kg/dm

Nawinięcie ręczne

20

25 m lub 40 m w kartonie 
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