
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 TULETÕKKEMÄHIS JOINTS FIRE WRAP PRO+ KAABLITELE JA TORUDELE 

 
 
TOOTEKIRJELDUS 

 
Tuletõkkemähis on lihtne ja ökonoomne võimalus tuletõkkeühenduse  loomiseks 

plasttorude- ja kaablite läbiviikudeks seintest ja vahelagedest. Tuletõkkemähise 

plastümbris sisaldab tule korral paisuvat grafiiti . Tuletõkkemähised pakuvad kaitset 

tuletõkkeläbiviikudes kuni nelja tunni jooksul 

 
 
OMADUSED 
 

• Tuletõkkemähis koosneb plastümbrises olevast grafiidipõhisest tulekindlast 

materjalist 

•  Mähis keeratakse ümber toru ja kinnitatakse liimiva pinna abil. Mähis tuleb 

tihendada akrüüli või tulekindla kipsi abil. 

• Mähise paigalduskoht silutakse ehitusel sobiva tuletõkkekipsiga 

• Tulekahju korral tuletõkkematerjal paisub ja täidab plasttoru poolt tekitatud augu 

• Seinte korral tuleb kasutada kahte mähist  sõltuvalt tuleohu piirkonnast ja kui seina 

paksus on üle 150 mm 

• Põranda korral kasutatakse ühte mähist põranda alapoolel 

•         Sobib kasutamiseks ka mineraalidega tugevdatud  kanalisatsioonitorudele 
 
TEHNILISED ANDMED 

 
· Koostis: plastümbris koos paisuva täitematerjaliga.  

· Aktiveerimistemperatuur paisumiseks: umbes +140°C 

· Paisumisrõhk: 0,7 N/mm2 
· Paisuvus: > 25-kordne 

· Kasutamistemperatuur: -15°C - +  75°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÄITUMINE TULEKAHJU KORRAL 
 
 
Tuletõkkemähise 
mõõtmed  Materjal ja selle  Konstruktsioon  Tulekindlus 
  paksus     
50 mm - 250 mm  PVC, PP, PE, ja  Betoonpõrand /  60 min 

  Toru Friapon  seinad   
  max. Ø 250 mm     
50 mm - 160 mm  PVC toru max. Ø  Betoonpõrand /  240 min 

Põrandate korral paigaldatakse tuletõkke mähis põranda alumisel küljel 
 
Seinte korral paigaldatakse tuletõkkemähis mõlemale seina poolele 

 

PAKENDI SUURUS  

Mähise  suurus Kogus pakendis 
55 mm 25 tk. 

82 mm 25 tk. 

110 mm 25 tk. 

125 mm 20 tk. 

160 mm 12 tk. 

25 x 50 mm rull 1 tk. 
 

 

200 mm - 250 mm  PVC toru max. Ø  Betoonpõrand /  180 min 
   250 mm  seinad    
50 mm - 75 mm  PP toru max. Ø 75  Betoonpõrand / 240 min 

   mm  seinad    
110 mm - 250 mm  PP toru max. Ø 250  Betoonpõrand / 180 mm 

   mm  seinad    
50 mm - 250 mm  PE, VP ja Friapon  Betoonpõrand / 180 mm 

   toru max. Ø 250 mm  seinad    
50 mm - 160 mm  Kaabel /  Betoonpõrand /  60 mm 

   plasttorud  seinad    
   kimbus max. Ø 160 mm      
         
50 mm - 160 mm  Kaabel /  Betoonpõrand /  60 mm 

   plasttorud  seinad    
   kimbus max. Ø 160      



 
SERTIFITSEERITUD 

 

• EN1363 (Ehitusosad) 

• EN1366-3 (Läbiviigud) 

• BS476 Osa 20 (Ehitusmaterjalid) 
 

Joints L.R. Oy Industry 
 

Klienditeenindus / Tehniline tugi +358 201 980 610 

E-mail: asiakaspalvelu@joints.fi Internet: 

www.joints.fi 
 

Tuletõkke toodete asjatundja, insener-
projekteerija Ville Malinen 
+358 40 9324 111 

E-mail: ville.malinen@joints.fi 
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