Sisältö
Sealmaster on Dixon International Group Limited of Cambridge in the UK:n
osasto. Juhlimme 50 vuotista kehitystä huippututkimuksesta ja tuotteista.
Valmistamme paisuvia palo- ja savutiivisteitä, akustisia, veto- ja säätiivisteitä,
palolasitiivisteitä ja rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisuja sekä räätälöityjä
erikoisratkaisuja.
Tarjoamme ilmaiseksi teknistä neuvontaa. Voimme tarjota myös teknisen
arviointipalvelun kohteiden päivityksiin ja jälkiasennuksiin rakennusten
saattamiseksi
nykyisten palomääräysten mukaisiksi.
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Sää- ja akustiset tiivisteet - ovensuojaja ikkunatiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - ovensuojaja ikkunatiivisteet

Blizzard

Hurricane

• Suorituskykyinen ja kestävä sää- ja vedenpitävä, akustinen ja
kevyt tiiviste sekä oville että ikkunoille.
• Käytetään parantamaan olemassa olevan oven akustista
suorituskykyä.
• Ruuvikiinnikkeet ovat piilossa kansiosan takana, saatavana
erilaisina pintakäsittelyinä.
Sovellukset
• Sisä- ja ulko-ovet.
• Yksitoimiset ikkunat.
• Jälkiasennus.
• Pinta-asennus piilotetulla
kiinnikkeellä.
Koot
Blizzard Seal -saatavana kahdessa koossa:
• 16 mm: n pidikkeet ovat ihanteellisia tilanteisiin, joissa
tiivisteosat on kiinnitettävä takaosaan.

• Suorituskykyinen veto- ja sääsuoja sekä akustinen tiiviste.
• Sopii sekä uusiin että olemassa oleviin oviin ja ikkunoihin.
• Ihanteellinen ratkaisu, jossa vesitiiviys sekä savu-, kaasu- ja
ilmavuodot ovat tärkeitä.
Sovellukset
• Sisä- ja ulko-oville
• Saranoidut ikkunat.
• Ihanteellinen valokuvaus- ja äänitysstudioille.
Koot
Hurricane stop seal -alumiinipidikkeitä on saatavana eri
muodoilla ja vaihtoehdoilla.
Värit
• Satiini Kulta.

• 21 mm on suunniteltu mittatankoihin.

• Satiini Hopea

Värit
• Satiini Kulta

Pidikkeet:

• Satiini Hopea
Pidikkeet:

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen sää,
vedonkestävyys,
akustinen ja kevyt
tiivistysratkaisu.
• Pinta-asennettava
suljettu kiinnitys, joka
sopii sekä sisä- että ulkooviin.

Tiivisteet:

Yleiskatsaus:
•	 Suorituskykyinen sää,
vedonkestävyys,
akustinen ja kevyt
tiivistysratkaisu.
• Sopii sekä sisä- että
ulko-oviin

Tiivisteet
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenum/Pituus/
Väri/KPL)
(Esimerkki: SB089/
2.1m/SatinGold/
100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - ovensuojaja ikkunatiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - ovensuojaja ikkunatiivisteet

Deluge

Monsoon

• Suunniteltu ovien huulloksiin asennettavaksi.
• Sopii tilanteisiin, joissa ovet ja ikkunanpuitteet on vaihdettava.

• Monsoon tiiviste tarjoaa tehokkaan melutiivisteen teollisuusoviin
ja muihin suuriin ovirakenteisiin.

• Nämä sulkutiivisteet yhdessä asianmukaisen oven kynnyksen
tiivisteen ja pariovissa olevien tiivisteiden kanssa ovat sopivia:
tilanteisiin, joissa savu / kaasu / ilma vuoto on tärkeä sulkea.

Sovellukset
• Raskaiden ovien sovellukset, rullaovet ja liukuovet.
• Rullaovien tiivisteiden tulee olla kosketuksissa sopivan
kynnyksen, kuten Thunder TMS tai TMG, kanssa.
•
Koot

Sovellukset
• Ikkuna- ja ovitiivistykset
• Putkimainen tiiviste soveltuu parhaiten raskaisiin oviin.
• Terämäiset tiivisteet, ovat sopivimpia vakiosovelluksiin, suorat
tai kulmikkaat.

• Kaikkia monsoon-profiileja on saatavana pituudessa 3m asti.
• SH yhteensopiva 026 ja 027 kanssa.
Värit
• Satiini Kulta
• Satiini Hopea
Pidikkeet:

Koot
• Deluge pysäytystiiviste koostuu alumiinikannakkeesta ja
laajasta valikoimasta erilaisia tiivistesovelluksia.
Värit
• Hopea
anodisoitu
Pidike:

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen sää,
vedonkestävyys,
akustinen ja kevyt
tiivistysratkaisu.
• Sisäoville, ulko-oville ja
saranoiduille ikkunoille.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
melutiiviste teollisuus- tai
muihin suuriin
sovelluksiin.
Tiivisteet:

Tiivisteet:

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote num./Koko/
Väri/KPL)
(Esimerkki: SE000/
2.1m/SatinGold/
100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote num./koko/
Väri/KPL)
(Esimerkki: TM/
2.1m/SatinGold/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - ovensuojaja ikkunatiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - ovensuojaja ikkunatiivisteet

Tempest

Typhoon

• Tempest tiivisteet on erityisesti suunniteltu käytettäväksi
pariovissa ja ensisijaisesti ranskalaisissa ovissa, joissa tarvitaan
hyvää tiiveyttä.
• Tempest tiivisteet, joita käytetään yhdessä muiden
asianmukaisten sulku- ja kynnystiivisteiden kanssa, soveltuvat
tilanteisiin, joissa savun / kaasun / ilman vuotojen hallinta on
tärkeää.
Sovellukset
• Pohjapidike, johon mahtuu yksi joustavista neopreenitiivisteistä,
kiinnitetään ruuveilla vaadittuun pintaan.
• Ruuvikiinnikkeet ovat piilossa kannen alla, jota on saatavana
erilaisina versioina, jotta ne vastaisivat Sealmaster-kynnysosia
esim. Tempest SKS / 088 vastaa CycloneTDS / WDS.
•
Koot

• Typhoon on erikoissarja sulkutiivisteitä sekä puu- että
lasioville.
• Pariovet, kääntyvät swing pariovet, suuret yksilehtisen swing
ovet ja kokolasiovet.
Sovellukset
• Typhoon SM- osan pidikkeet on suunniteltu asennettavaksi
upottamalla 180 astetta kääntyvien saranoitujen ovien tai pivot
ovien puitteisiin.
• Typhoon SN -osan pidikkeet on suunniteltu sopimaan 12,5 mm
tai 10 mm levylasiovien kanssa.
• 10 mm: n lasiovissa lasin kummallakin puolella on käytettävä
neopreenitiivistettä.
• Typhoon SP -osan pidikkeet on suunniteltu asennettaviksi
vastapäätä Typhoon SM -osan pidikkeiden kanssa erilaisilla
tiivistysvaihtoehdoilla lasiparioville.

• Kaikkia Tempest-profiileja on saatavana 3m pituuteen asti.

Koot
• Kaikkia Typhoon-profiileja on saatavana 3m pituuteen asti.

• Värit
• SatiiniKulta
• SatiiniHopea
Pidikkeet:

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen sää,
vedonkestävyys, savuja akustinen
tiivistysratkaisu.

• Värit
• Satiini Kulta
• Satiini Hopea

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen sää,
vedonkestävyys, savuja akustinen
tiivistysratkaisu..

Pidikkeet:

Tiivisteet:

Tiivisteet:
TILAUS OHJE

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
Tuote numero/Koko/
Väri/Määrä)
(Esimerkki: SK090/
2.1m/SatinGold/
100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tilaa näin,
(Tuote numero/Koko/
Väri/Määrä)
(Esimerkki: SM007/
2.1m/SatinGold/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - kynnystiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - kynnystiivisteet

SmartSeal

Tornado

• Matala SmartSeal -kynnysosa Sealmasterin patentoidulla
venttiiliohjatulla vedenpoistolla varmistaa parhaan suojan.
• SmartSeal-kynnyssarjaa on saatavana kahdessa versiossa:
toinen puu- tai vinyylilattiapinnoitteille (osasto TB) ja toinen
mattopinnoitteille(osa TA).

• Tornado-kynnys on suunniteltu uritettaviksi lattiaan ja sitä
voidaan käyttää lattiaverhouksena
• Sileä, musta, suljettu kenno, neopreeni-tiiviste muodostaa
erillisen kynnyksen oven keskilinjan alapuolelle.
• Yhdessä Tornado-kontakti tiivistesarjan kanssa tämä
tiivisteyhdistelmä tarjoaa tehokkaan säädettävän tiivisteen.
• Tornadon kynnystiivisteen minimaalinen nousu ei estä jalka- tai
pyöräilyliikennettä.

• SmartSeal-tiivisteitä voidaan käyttää käytännössä kaikkien
Sealmaster-tiivisteiden kanssa.
Sovellukset
• Erittäin suorituskykyinen yhdistelmätiiviste, piilotetulla
kiinnityksellä, sisään- tai ulospäin avautuviin ulko-oviin, joko yksitai kaksilehtisiin oviin.
Koot

Sovellukset
• Tehokas veto, akustinen ja kevyt tiiviste, jolla on minimaalinen
visuaalinen vaikutus ovien rakenteisiin.

• Saatavana on erilaisia malleja - ja tiivisteitä, jotka sopivat
sekä perinteisiin että nykyaikaisiin ovien malleihin

• Tornado-yhdistelmätiivisteitä voidaan käyttää käytännössä
kaikkien Sealmaster-tiivisteiden kanssa.
Koot
• Kaikkia Tornado profiileja on saatavana 3m pituuteen asti.

Värit
• Satiini Kulta
• Satiini Hopea
Kontaktiprofiili

Kynnykset:

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen sääja akustinen
tiivistysratkaisu.
• • Sisään- ja ulospäin
avautuviin ulko-oviin.

Värit
• TC Kynnystä saatavilla vain hopea anodisoituna
• Kontakti profiilia saatavilla Satiini hopea/Kullan värisenä
Kynnykset: (Voidaan käyttää yksinään tai alla olevien tiivisteiden kanssa)

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
sää- ja akustinen
tiivistysratkaisu.

Kontakti profiilit: (Yhteensopiva yllä olevan TC: n kanssa)

Säänsuoja listat:

TILAUS OHJE

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote numero/Koko
Väri/Määrä)
(Esim: TBWA/
1.05m/SatinSilver/
100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tilaa näin,
(Tuote numero / Koko/
Väri/Määrä)
(Esim: TCCD/
1.05m/SatinSilver/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - kynnystiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - kynnystiivisteet

Cyclone

Watershed

• Syklonitiivistettä voidaan käyttää myös Blizzard-tiivisteen ja
muiden Sealmaster-pysäytystiivisteiden kanssa
poikkeuksellisen akustisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
• TE-versio on symmetrinen käytettäväksi maton tai
lattian päällä..
• TD-versiossa on litteä pinta, jota vasten matto tai lattia voidaan
viimeistellä siististi.

• Watershed kynnyssarja antaa mahdollisuuden viimeistellä erilaiset
lattiapinnoitteet siististi tätä alumiiniprofiilia vasten.
• Kaikki matalat kynnysratkaisut noudattavat rakennusmääräysten
osan M määräyksiä, jotta esteettyömyysvaatimukset täyttyvät.
• Kanavan kerää vettä ja ohittaa kumitiivisteet, ja ennalta
porattujen vesireikien kautta se valuu rakennuksen ulkopuolelle
varmistaen korkean suorituskyvyn.
• Kaikissa weatherboard- ja kontaktiprofiileissa on piilotetut
kiinnikkeet ja napsautettavat kannet, joita on saatavilla erilaisilla
viimeistelyillä.
Sovellukset
• Tehokas kynnystiivisteyhdistelmä piilotettujen kiinnikkeiden
kanssa, suunniteltu vaihtoehdoin sopiviksi sisään- ja ulospäin
avautuville, yksi- ja kaksilehtisille oville ja ulko-oville.

Koot
• Kaikkia Cyclone profiileja on saatavana 3m pituuteen asti.

Koot
• Kaikkia Watershed profiileja on saatavana 3m pituuteen asti.

Värit

Värit

• Cyclone kynnystä ja kontakti tiivisteitä voidaan käyttää
useimmissa sisäisissä ja ulkoisissa tilanteissa.
• Kontakti profiilin kanssa käytettynä syklonitiivistettä voidaan
käyttää ulko-ovissa rakennusmääräysten osan M
noudattamiseksi, jotta esteettömyysvaatimukset täyttyvät.
Sovellukset

• Kynnykset saatavana Satiini Hopea/ Kulta.
• Kontakti profiilit saatavana Satiini Kulta/ Hopea.
• Weatherboards saatavana Satiini Kulta/Hopea, Punapuu,
Pehmeä puu ja tammi.
Kynnykset: (Voidaan käyttää yksinään tai alla olevien tiivisteiden kanssa)

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen sääja akustinen
tiivistysratkaisu.
• Sisään- ja ulospäin
avautuviin ulko- ja
sisäoviin.

Kontakti profiilit:
(Yhteensopiva
TE & TD:n
kanssa)

• Kynnykset saatavana Satiini Hopea/Kulta.
• Kontakti profiilit saatavana Satiini Kulta/Hopea.
• Weatherboards saatavana Satiini Kulta/Hopea, Punapuu,
Pehmeä puu ja tammi.
Kynnykset: Voidaan käyttää yksinään tai alla olevien sisäosien kanssa.

Kontakti
Profiilit:
(Yhteensopiva
TH, TJ:
Kanssa)

Säänsuoja listat::

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen sää- ja
akustinen
tiivistysratkaisu.
• Sisäänpäin avautuvat
ulko-ovet ja ulospäin
aukeavat ulko-ovet.

Säänsuoja listat:

TILAUS OHJE
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote numero/Koko
Väri / Määrä)
(Esim: THCA/
1.05m/SatinSilver/
100)

Tilaa näin,
(Tuote numero/Koko/
Väri / Määrä)
(Esim: TEWE/
1.05m/SatinSilver/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - kynnystiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - kynnystiivisteet

Thunder

DropSeal (Lasketuva kynnys)

• Yhdistelmätiiviste, joka parantaa sisäänpäin aukeavien ovien
suorituskykyä, mutta sitä voidaan käyttää myös erittäin
tehokkaana akustisena oven tiivisteenä.
• Akustisia tiivistystä varten Thunderin profiiliosat voidaan kääntää
päinvastaiseksi siten, että vain tasainen alumiininen potkulevy on
näkyvissä. Tällaisia sovelluksia varten matala 3 mm: n
kynnyslevy (osa TM) on sopiva.

• Sealmaster automaattinen laskeutuva kynnys on suunniteltu
täyttämään aukko oven pohjan ja lattian tai kynnyksen välillä.
• Tiivistettä käytetään automaattisesti painetta vasten sen oven
säädettävän männän ovenpalkkia vasten.
• Jousikuormitettu mekanismi varmistaa itsetasaavan tiivistyksen
koko oven pohjan pituudella.
• Mekanismi vetäytyy sisään alumiinikoteloon, kun ovi avataan.

Sovellukset

• Toimitetaan kiinnittimillä ja kannella vakiona.

• Thunder tiivisteitä on saatavana kahdessa koossa, joilla on sama
yleinen muoto. Jos ulko-ovi on suljettava, suositellaan suurempaa
yhdistelmää, esim. TLS / WGS. Pienempiä yhdistelmiä esim.
TNG / WHG sopivat paremmin sisäovien kanssa.

Sovellukset
• Soveltuva uusiin ja vanhoihin projekteihin, tarjoaa
savunsuojauksen ja akustiset ominaisuudet osana akustista
sulkujärjestelmää.
• DropSeal kynnykset toimitetaan yksityiskohtaisilla
asennusohjeilla, mukana toimitetaan ruostumattomasta
teräksestä valmistetut pidikkeet ja ruuvit.

Koot
• Kaikkia Thunder profiileita on saatavana 3m pituuteen asti.
Värit
• Satiini Kulta.
• Satiini Hopea.
Kontakti nauha/profiili:

Yleiskatsaus
•	 Suorituskykyinen sääja akustinen
tiivistysratkaisu.
• Sisäoville
tiivistämiseen ja ulkoovien kunnostamiseen.

Koot
• DropSeal kynnystä voidaan käyttää yhdessä Sealmaster
Delta- ja Double Fin Acoustic Tiivisteiden kanssa.
• Saatavat 3m pituuteen asti.
Värit
• Satiini Hopea.
12

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen savu-,
sää- ja akustinen
tiivistysratkaistu.

27

DRP

Kynnykset:

Kysy myynnistämme myös muita lasketuvia kynnysratkaisuja!
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote numero / Koko/
Väri / Määrä)
(Esimerkki : WHTL/
1.05m/SatinSilver/
100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero /Koko/
Väri / Määrä)
(Esimerkki : DRP/
1.05m/SatinSilver/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - savutiivisteet

Sää- ja akustiset tiivisteet - savutiivisteet

Delta

Double Fin

• ilmataskun muotoilu optimaalisen akustisen tiivistyksen
aikaansaamiseksi.
• Matala ovien avautumis- ja sulkemisvastus.
• Testattu jopa miljoona toimintajaksoa.
• Kylmä savuvuoto alle 3m3/m/tunnissa.
• Sopii uuteen tai jälkiasentamiseen.
• Huoltovapaa.
• Palotestattu EN 1634-1 -standardin mukaisesti.

• Ilmataskun muotoiltu optimaaliseksi akustiseksi tiivistykseksi.
• Matala ovien avautumis- ja sulkemisvastus.
• Testattu jopa miljoona toimintajaksoa.
• Kylmä savuvuoto alle 3m3/m/tunnissa.
• Sopii uuteen tai jälkiasentamiseen.
• Huoltovapaa ja palon testaus onnistuneesti standardin EN
1634-1 mukaisesti.
• Akustinen arvo jopa 40dB (EN ISO 10140-2).
Sovellukset:

• Akustinen arvo jopa 40dB (EN ISO 10140-2).

• Sopii erikseen karmiin ja puitteeseen.
• Itsekiinnittyvä nopeaa ja helppoa asennusta varten.

Sovellukset
• Sopii erikseen karmiin ja puitteeseen.
• Itsekiinnittyvä nopeaa ja helppoa asennusta varten.

Koot
• 2.1m standardi pituus.

Koot

Värit

• 2.1m standardi pituus.

• Musta.
• Ruskea
• Läpinäkyvä

Värit
• Musta.
• Valkoinen.
• Ruskea.
12

Yleiskatsaus

5.5
10.5

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen savu-,
sää- ja akustinen
tiivistysratkaisu.

• Suorituskykyinen savu-,
sää- ja akustinen
tiivistysratkaisu.

12

Sertifikoitu
DELTA

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote numero /Koko
Väri / Määrä)
(Esimerkki : DELTA/
2.1m/Black/
100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Sertifikoitu.

DBF

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote numero / Koko/
Väri / Määrä)
(Esimerkki : DBF/
2.1m/Brown/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Sää- ja akustiset tiivisteet - savutiivisteet

Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

DuxBak

IF30 Paisuva palotiiviste

• 4,3 mm: n elastomeeriset lamellit savulle ja akustiselle tiivistykselle.
• Tarjoaa täydellisen ja edullisen ratkaisun ovien akustisen suorituskyvyn
maksimoimiseksi ja tiivistämiseksi kylmän savun tunkeutumiselta.
• Ilmatasku suunniteltu optimaalisen akustisen tiivistyksen
aikaansaamiseksi.
• Matala ovien avautumis- ja sulkemisvastus.
• Testattu jopa miljoona toimintajaksoa.
• Kylmäsavuvuoto alle 3m3/m/tunnissa.
• Sopii uuteen tuotteeseen tai jälkiasentamiseen.

• IF30 paisuva palotiiviste on Sealmaster-sarjan perus palosuoja.
Sitä käytetään, kun ensisijaista suojausta tarvitaan, yksi- ja
kaksilehtisiin ja yksitoimisesti ja kaksitoimisesti käytettäviin
ovilevyihin, ja se on tarkoitettu käytettäväksi EI30-palo-ovissa.
• Paisuva palotiiviste koostuu suulakepuristetusta
alumiiniseosprofiilista, jonka sisällä on Sealmaster-paisuvaa
materiaalia.
• Tulipalon kehittyessä ja saavuttaessa IF30: n paisuttavan
palotiivisteen, palava materiaali vaahtoaa, turpoaa ja täyttää
oven ja rungon väliset raot.
• IF30 -paisuvat palotiivisteet on testattu ja hyväksytty vastaamaan
BS476-osan 22 vaatimuksia.

• Huoltovapaa.
Sovellukset
• Sopii hyvin parioviin.

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen savu-,
sää- ja akustinen
tiivistysratkaisu.

• Itseliimautuva nopea ja helppo asennus.

Sovellukset

Koot

Sertifikoitu

• 2.1m standardi pituus.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
palotiiviste.
• Yksitoimisille yksi- ja
kaksilehtisille palooville.

• Uusissa ovissa tiiviste asennetaan oven karmin päähän ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.

Värit

• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.

• Musta.

Värit:
• Eloksoitu alumiini.

5.7

4.3
DUXBAK

6mm

9mm

IF30
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuote numero/ Koko
Väri/Määrä)
(Esim: DUXBAK/
2.1m/Black/
100)
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TILAUS OHJE

Tilaa näin
(Tuote numero /Koko/
Väri/Määrä)
(Esim: IF30/1.05m/
Milled aluminium/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

IF60 Paisuva palotiiviste

N30 Palo & Savutiiviste

• IF60 paisuva palotiiviste on 60 minuutin palosuoja, kun
ensisijaista suojausta tarvitaan, yksi- ja kaksilehtisiin ja
yksitoimisesti ja kaksitoimisesti käytettäviin ovilevyihin, ja se on
tarkoitettu käytettäväksi EI60-palo-ovissa.
• Paisuva palotiiviste koostuu suulakepuristetusta
alumiiniseosprofiilista, jonka sisällä on Sealmaster-paisuvaa
materiaalia.
• IF60 -paisuvat palotiivisteet on testattu ja hyväksytty
vastaamaan BS476-osan 22 vaatimuksia. Tämä on alan vaativin
kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmä.

• N30 on tulen ja savun kestävä tiiviste. Sitä suositellaan yhden
toiminnan EI30 palo- ja savunkestäville ovilehdille.
• N30 Palo- ja savutiiviste koostuu suulakepuristetusta
alumiiniseosprofiilista, jonka sisällä on Sealmaster-paisuvaa
materiaalia. Lisäksi itsestään sammuva elastomeerinen terä
antaa maksimaalisen hyötysuhteen pienimmällä vedolla.
• TRADA on testannut N30- palo- ja savutiivisteen. Se säilytti
vakauden, eheyden ja eristyksen selvästi yli 30 minuutin
palotestissä.
• Normaalikäytössä elastomeerinen terä sulkee oven ja rungon
välisen raon ja toimii tehokkaana vetotiivisteenä.

Sovellukset
• Uusissa ovissa tiiviste asennetaan oven karmin päähän ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.
• Paisuva palotiiviste katkaistaan saranoiden ja lukko- /
salpalevyjen kohdissa ja suojataan näissä kohdissa Sealmasterin
paisuvilla tulppilla.

Yleiskatsaus
•	 Suorituskykyinen
palotiiviste.
•	 Yksitoimisille yksi- ja
kaksilehtisille palooville.

Sovellukset
• Uusissa ovissa tiiviste asennetaan oven karmin päähän ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.
• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen paloja savutiiviste.
• Yksitoimisille
yksilehtisille 30 minuutin
palo-oville ja
kaksilehtisille palo-oville.

Värit
• Eloksoitu alumiini.

• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.
Värit

7.5mm

• Eloksoitu alumiini.

9.5mm

7.5mm

N30

21mm

IF60

TILAUS OHJE
Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri/Määrä )
(Esim: IF60/2.1m/
Milled aluminium/ 100)
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TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri/Määrä )
(Esim: N30/2.1m/
Milled aluminium/
100)
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Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

N60 Palo & Savutiiviste

IMN/IMP Yhdistetty paisuva Palo & Savu tiiviste

• N60 on yhdistetty palo- ja savutiiviste 60 minuutin ajaksi, sitä
suositellaan yhden toiminnan E60 palo- ja savunkestäville oville.
• N60 Palo- ja savutiiviste koostuu suulakepuristetusta
alumiiniseosprofiilista, jonka sisällä on Sealmaster-paisuvaa
materiaalia. Lisäksi itsestsestään sammuva elastomeerinen terä.
• Tulipalon kehittyessä ja saavuttaessa N60-palon ja savun
tiivisteen, paisuva materiaali vaahtoaa, turpoaa ja täyttää oven ja
rungon väliset raot.
• Normaalissa käytössä elastomeerinen terä tiivistää oven ja
rungon välisen raon ja toimii tehokkaana vetotiivisteenä.
Sovelukset
• Uusissa ovissa tiiviste asennetaan oven karmin päähän ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.
• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.
• Värit

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen paloja savutiiviste.
• Yksitoimisille
yksilehtisille 60 minuutin
palo-oville ja
kaksilehtisille palo-oville.

• Eloksoitu alumiini

• IMN / IMP on kaksiosainen yhdistetty paisuva palo- ja
savutiiviste, joka on erityisesti suunniteltu FD30S-palo- ja
savunkestävien ovikokoonpanoille.
• Palo- ja savutiiviste koostuu kahdesta suulakepuristetusta
alumiiniseosprofiilista, jonka sisällä on Sealmaster-paisuvaa
materiaalia.
• IMN: ssä on myös itsestään sammuva elastomeerinen terä.
• Normaalissa käytössä elastomeerinen terä tiivistää oven ja
rungon välisen raon ja toimii tehokkaana vetotiivisteenä.

Sovellukset
• Uusissa ovissa tiiviste asennetaan oven karmin päähän ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.
• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen paloja savutiiviste.

Värit
• Eloksoitu alumiini

7.5mm
21mm

N60
6mm
20.5mm

IMN
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: N60/2.1m/
Milled aluminium/
100)
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7mm

6mm
21mm

IMP
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: IMN/IMP/2.1m/
Milled aluminium/
100)
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Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

Palo-ovien tiivisteet - ovien reunatiivisteet

N60S/IMP Yhdistetty paisuva Palo & Savu tiiviste

Ultima 60(S) Paisuva Palo & Savu tiiviste
• ULTIMA 60 (S) paisuva palo- ja savutiiviste on tiiviste, jossa
yhdistyvät parhaat täyttöominaisuudet
korkeapaisuntapainetiivisteellä ovikokoonpanon vakauden
parantamiseksi tulipalon aikana.
• ULTIMA 60 (S) jossa käytetään kahta selvästi erityyppistä
paisuvaa materiaalia ja elastomeeristä savuterää. Ultima
tarjoaa kolminkertaisen vaikutuksen tulen ja savun torjuntaan
60 minuutin ovikokoonpanoille.
• Ultiman kolminkertainen toiminta tarjoaa kahta selvästi erilaista
paisuvaa materiaalia ja elastomeeristä savuterää, ja antaa tulen
ja savun suojan 60 minuutin ovikokoonpanoille.
• Elastomeerinen savuterä toimii tehokkaana vetotiivisteenä
normaalikäytössä ja vastustaa savun kulkua täyttäen siten
standardin BS 5588: Osat 1 ja 2 tarpeet.
Sovellukset

• N60S / IMP on kaksiosainen yhdistetty hehkuva palo- ja
savutiiviste, joka on suunniteltu erityisesti EI60 palo- ja
savunkestäville pariovien kokoonpanoille.
• Palo- ja savutiiviste koostuu kahdesta suulakepuristetusta
alumiiniseosprofiilista, jonka sisällä on Sealmaster-paisuvaa
materiaalia.
• N60 - palonestoaineinen elastomeerinen terä tarjoaa
savuneston, jota vaaditaan rakennusmääräysten hyväksytyssä
asiakirjassa B merkittyjen ovien kohdalla.
• Normaalissa käytössä elastomeerinen terä tiivistää oven ja
rungon välisen raon ja toimii tehokkaana vetotiivisteenä.
• Tulipalon kehittyessä elastomeerinen terä muodostaa esteen
savun ja kuumien kaasujen kulkemiselle. Kun tulipalo saavuttaa
N60S / IMP-yhdistetyn hengitysilman palo- ja savutiivisteen,
paisuva materiaali vaahtoaa, turpoaa ja täyttää ovien väliset
aukot.
Sovellukset
• Uusissa ovissa tiiviste asennetaan oven karmin päähän ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.

• Paisuva palo- ja savutiiviste katkaistaan lukon / salvan kohdassa,
ja suojataan näissä kohdissa Sealmasterin palotulpilla 60 minuutin
oville.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen paloja savutiiviste.

• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.

• Ultima paisuva palo- ja savutiiviste on täydellinen ratkaisu
peruskorjausprojekteihin, joissa oven käyttäytymistä ei tunneta.
• Ultima-tiivisteistä on kaksi versiota. Ne, joissa on kulmateräiset
savuntiivisteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksitoimisissa
ovissa, on merkitty Ultima 60: ksi. Ne, joissa on suorat teräterät,
parioviin ja kaksoistoimintoihin, on merkitty Ultima 60 (S).
• Ultima palotiiviste asennetaan oven karmin päähänn ja
puitteeseen ja kohdistetaan oven reunan keskelle.
• Suositeltava oven ja karmin väli on 3 mm.
Värit

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen paloja savutiiviste.
• 60 minuutin palo-oville

• Eloksoitu alumiini.

Värit
• Eloksoitu alumiini.

7.5mm
21mm

7.5mm

7mm

21mm

21mm

N60S

IMP
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Ultima 60(S)

6mm
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: N60S/IMP/2.1m/
Milled aluminium/ 100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

7.5mm
21mm

Ultima 60
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: UN60/ 2.1m/
Milled aluminium/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Palo-ovien tiivisteet - päivitysratkaisut

Palo-ovien tiivisteet

FireFace Palonsuojalevyt

Paisuvat grafiitti nauhat

• FireFace on ohut kalvo, joka on tarkoitettu yleiseksi
palonsuojaksi puuoviin/tarvikkeisiin sisä- ja ulkokäyttöön. 30
minuutin palonkesto. Voidaan asentaa suoraan normaalien
puuovien pintaan
• FireFace voidaan myöhemmin poistaa vahingoittamatta
puupintaa.
• The Fire Face -kalvo sisältää ohuen kerroksen erityistä palomateriaalia, jonka on kehittänyt Sealmaster.
• Tulipalon aikana aine turpoaa, eristäen puun pinnan ja hidastaen
lämmön vaikutusta esimerkiksi oven toimivuuteen.
• Paisuvan kerroksen ja puukerroksen välissä erikoinen kudottu
kerros varmistaa, että jos paneeli halkeilee voimakkaassa
kuumuudessa, vältetään "palamisen" vaara.

• Osana Fireface-ratkaisua vanhojen ovien palonkestävyyden
parantamiseksi Sealmaster kehitti erittäin ohuen (1 mm)
itseliimautuvan grafiittipohjaisen paisuvan nauhan, joka on
sovitetaan runkoon.
• Tämä 1 mm paksu grafiittinauha, joka tunnetaan nimellä GRStiiviste, sisältää täysleveän itseliimautuvan teipin kiinnitettynä
toiselle puolelle.
• Koska paksuus on vain 1 mm, se voidaan asentaa oven ja
rungon väliin estämättä oven toimintaa useimmissa
tapauksissa.
• Lisäetu on, että nauha voi kulkea useimpien saranoiden yli, kun
ne asennetaan, mikä antaa lisäsuojaa näissä haavoittuvissa
kohdissa.

Sovellukset
• FireFace asennetaan helposti vahingoittamatta oven pintaa.
• Voidaan kiinnittää peitelistan ja listan alle tai väliin.
Liuotinpohjaista kontaktiliimaa on saatavana.
• FireFace voidaan koristaa emulsio- tai öljypohjaisilla maaleilla..

Yleiskatsaus
• Ohut kerros
vahvistettua, erittäin
kestävää
palonkestävää
pintamateriaalia.
• Vähentää tulipalo-,
savu- ja
vesivahinkoja.
Tunnistamaton ja
täysin palautuva.

FireFace voidaan myös petsata tai viiluttaa.
• Voidaan koristella, värjätä tai viiluttaa saumattomasti
ympäröivän rakenteen kanssa.

Sovellukset
• On välttämätöntä, että pinta, johon tiiviste kiinnitetään, on
puhdas ja pölytön. Itsekiinnittyvät teipit eivät tartu hyvin likaisiin
tai karkeisiin pintoihin.
• Tarttuvuus on parasta lämpötiloissa 15 ° C – 25 ° C, mutta
tuotetta ei pidä levittää, jos lämpötila on alle 10 ° C tai yli 35 °
C.
Koot
• 22mm ja 40mm leveys vakiona.

Värit

• Saatavana jopa 130 mm leveänä tilauksesta.

• Etuosa on koivuviiluvaneria.
• Takaosa musta

Värit

Tuotteen viite Leveys

Pituus

Paksuus

Värit

FFP Sheet

1220mm

1.8mm

Koivuviiluvaneri

1220mm

• Grafiittinauha on luonnollisesti musta eikä vaadi
lisäsuojausta, mutta se voidaan haluttaessa maalata yli.

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FFP Sheet/
1.22m/100)
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Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
palonkestävä
paisuva yhdiste.

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

GRS22

22mm

2100mm

1mm

Värit
Black

GRS40

40mm

2100mm

1mm

Black

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim GRS/
2.1m/Black/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Palo-ovien tiivistys

Palo-ovien tiivistys – Rautatuotteiden suojaus

Masterseal Palomassa

Palonkestävät tulpat

• Masterseal on palonkestävä massa, jolla on paisuvia ja
eroosionkestäviä ominaisuuksia.
• Masterseal tuottaa matalan paineen, eroosionkestävän pienen
tilavuuden laajenemisen, kun lämpö aktivoi sen.
• Masterseal on saavuttanut 60 minuutin palonkeston eri
testilaitosten testeissä.

• Paisuvat tulpat, lyhyen metalliset putken sisältö täynnä paisuvaa
materiaalia, käytetään suojaamaan ja estämään palavien tai
kuumien kaasujen kulku tukahduttamalla ympäröivät alueet
aktivoitumisen yhteydessä.
• Paisuvat tulpat estävät haavoittuvuuden voimakkaalle lämmölle,
joka siirtyy metallin massan läpi, jota oven saranat ja salpalevyt
edustavat, aiheuttaen hiiltymistä ja syttymistä.
Sovellukset

Sovellukset
• Yleiskäyttöinen reikä- ja rakojen täyttötiiviste käytettäväksi
muuraus- tai kipsilevyrakenteissa ja ovirakenteissa.
• Sitä voidaan käyttää myös kattojen ja seinien aukkoihin 25 mm
saakka. Kun aukot täytetään molemmilta puolilta,
palonkestävyys yleensä kaksinkertaistuu.
• Ei myrkyllistä, se voidaan maalata yli ja muotoilla helposti.
Lämpö aktivoi massan.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
palonkestävä
paisuva palomassa.

• Suositellut asennukset saranoissa, iskulevyissä ja pivot kääntömekanismeissa.
• Saranoiden asentamisen jälkeen porataan tavallisten reikien
.
läpi 6 mm halkaisijaltaan x 40 mm syvät reiät puuhun ja
tulpat työnnetään samaan tasoon saranalevyjen kanssa.

Yleiskatsaus:
Palonkestävä
paisuva tulppa.

Koot
Toimitetaan 10 kpl pakkauksessa ja niitä voidaan käyttää kolmeen
sovellukseen:
• 4x paisuva tulppa saranoille.
• 2x paisuva tulppa salpalukituslevyille.

Koot:
• Patruuna
• Värit

• 4x paisuva tulppa kääntömekanismeille.

• Valkoinen
Tuotteen viite

Patruuna

Koko

Värit

MAST

310ml

250mm

Valkoinen

Värit
• Eloksoitu alumiini.

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä) ,
(Esim: MAST/
310ml/White/
10)
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• Paisuvat tulpat asennetaan saranoiden läpi porattuihin reikiin.

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tuotteen viite

Halkaisija

Pituus

Väri

PLUG10

6mm

38mm

Hopea

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: PLUG10/3.8m/
Milled aluminium/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Palo-ovien tiivisteet- Oven suojaus

Palo-ovien tiivisteet- Oven suojaus

Jatkuvat Alumiinisaranat

Trapguard Sormisuojat

• Sealmaster jatkuvat vaihdesaranat koostuvat kahdesta
täyskorkeasta, pariksi muodostetusta ja hammastetusta
sarananlehdestä. Jokainen lehti pyörii tasaisesti ylhäältä alas.
• Ajo Delrin-laakereilla, jotka tarjoavat erittäin alhaisen kitkan
toiminnan.

• Trap-Guard on erittäin suorituskykyinen ja laadukas sormisuoja.
Sealmaster Trapguard on suunniteltu käytettäväksi ykkös- ja
pariovissa, kiinnitetään sekä oven pintaan että oven runkoon.
Sormisuojat soveltuvat erityisen hyvin päiväkoteihin, kouluihin,
sairaaloihin sekä muihin julkisiin tiloihin ja koteihin, joissa on
tarve peittää karmin ja ovilehden välinen rako.

Sovellukset
• Sealmasterin jatkuvat vaihdesaranat tarjoavat kaupallisesti
vaihtoehdon perinteisille niveltyyppisille saranoille.
• TÄYDEN PINNAN SARANA (TYYPPI FS)
• Levitetään oven ja rungon paljaalle pinnalle. Voidaan käyttää
olemassa olevissa ovijärjestelmissä
• PUOLEN PINNAN SARANA (TYYPPI HS)
• Yksi saranalehti levitetään oven paljaalle pinnalle ja runkolehti
levitetään runkolevyn piilotetulle pinnalle. Voidaan käyttää
olemassa olevissa ovijärjestelmissä.
• TÄYSI Mortice-sarana (TYYPPI FM)
• Tätä saranaa voidaan käyttää vain uusissa ovisarjoissa, koska
se vaatii 8 mm: n raon reunassa.
• Koko pinnan saranan keskitapin variantissa on pienempi
’jalkajälki’ ja se sopii käytettäväksi monilla kehysosien
yksityiskohdilla.
Valikoima
Sealmasterin jatkuvia saranoita on saatavana neljänä eri versiona:

Sovellukset
• Sealmaster Sormisuojat on suunniteltu käytettäväksi
yksitoimisissa ovissa, sormisuojat kiinnitetään sekä oven
pintaan että oven runkoon. Tehokkaana sormensuojana se
soveltuu erityisen hyvin päiväkoteihin ja kouluihin.
• Sealmaster Sormisuojat on helppo asentaa ja ne on suunniteltu
antamaan kestävä suorituskyky tavanomaisissa
ovikokoonpanoissa. Sopii teräs, alumiini, puu ja palo-oville.
• Jätä vähintään 10 mm rako oven yläosaan ja vähimmäisväli 20
mm oven alaosaan.
Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
palonkestävä sarana.

• Täyden pinnan sarana (type FS).
• Puolen pinnan sarana (type HS).
• Täysi Mortice Hinge (type FM).
• TÄYSI PIVOT SARANA (type FSCP).

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
paloluokiteltu
sormisuoja.

Värit
• Alumiinirunko toimitetaan vakiona luonnollisella eloksoidulla
alumiinipinnoitteella, mutta muut pinnoitteet voidaan toimittaa
tilauksesta.
• Kangas toimitetaan vakiona mustana, mutta se voidaan
toimittaa myös vaihtoehtoisena valkoisena
Tuotteen viite Leveys

Pituus

Paksuus

TGA1

2m

25.4mm

47mm

Väri

Kulta & Pronssi & hopea
anodisoitu alumiini

Värit
• Anodisoitu hopea alumiini.
• Anodisoitu pronssi & kulta saatavilla
Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

Väri

FS

73mm

2100mm

23mm

Hopea

HS

52.5mm

2100mm

17.5mm

Hopea

FM

49.3mm

2100mm

19.8mm

Hopea

FSCP

82mm

2100mm

19.1mm

Hopea

30

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FS/2.1m/
Anodised silver
aluminium/100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim TGA1/
2m/Black/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Palo-ovien tiivisteet- Oven suojaus

Palo-ovien tiivisteet- Oven suojaus

Ovien reunasuojat

Ovien karmien suojat

• Varsinkin isoissa kauppakeskuksissa ja tiheän liikenteen alueilla,
oviin kohdistuu suurta rasitusta ja vaurioitumisriski on suuri.
• Sealmaster ovien reunasuojat on suunniteltu minimoimaan
ylläpitokustannukset, jotka yleensä liittyvät ovien korjauksiin, kun
ovet altistuvat liialliselle iskuille ja stressille.
• Erityisesti suunnitellut profiilit sisältävät palo- ja savutiivisteitä, ja
ne on testattu menestyksekkäästi standardin BS476: Osa 22
mukaisesti 30 ja 60 minuutin palonkestävyyteen.

• Sealmaster-oven karmien suojukset, saatavana sekä pyörivänä
että jäykkänä suojuksena, on suunniteltu estämään
ovenrunkojen ja paljaiden kulmien kuluminen ohjaamalla
esineitä ja liikennettä pois herkiltä alueilta.
• Varsinkin isoissa kauppakeskuksissa ja tiheän liikenteen
alueilla, oviin kohdistuu suurta rasitusta ja vaurioitumisriski on
suuri.
Sovellukset
• Testattu 500 kg: iin nopeudella 2 mph.
• Kiinteä malli mahdollistaa muuttuvat asennuspaikat, jotta
asennus onnistuu suurimpaan osaan ovista.
• Molemmat versiot ovat helppo asentaa ja käytännössä
huoltovapaita. Niiden suunnittelu auttaa välttämään kehysten ja
ovien karmien toistuvan huollon ja vaihtamisen.

Sovellukset
• Sealmaster oven reunasuojaimia on saatavana pyöristettyinä
profiileina, joka ohjaa myös hyvin ihmisvirtaa.
• Vaihtoehtoinen litteä profiili sopii lukkojen ja muiden ovien
heloitusten kanssa.

Koot
Valikoima
Sealmaster ovien reunasuojaimia on saatavana kahdessa
versiossa :
• Pyöristetty suojaprofiili (type SRP).

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
paloluokiteltu oven
reunasuoja.

• Litteä suojaprofiili (type SFP).
Värit
• Satiini anodisoitu viimeistely vakiona, mutta se voidaan toimittaa myös
tilauksesta värianodisoituna tai eri RAL-Värisävyillä.
Tuotteen viite Leveys

Pituus

Oven leveys Väri

SRPA44

44mm

2100mm

11mm

Satin anodised
aluminium

SRPA55

55mm

2100mm

11mm

Satin anodised
aluminium

SFPB44

44mm

2100mm

11mm

Satin anodised
aluminium

SFPB55

55mm

2100mm

11mm

Satin anodised
aluminium

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: SRPA/2.1m/
Satin anodised
aluminium/100)
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Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

• Pyörivä rungonsuoja toimitetaan vakiona 600 mm: n pituisina
joko halkaisijaltaan 25 mm tai 50 mm.
• Jäykkä rungonsuoja toimitetaan vakiona 2,5 metrin pituisena ja
se on suunniteltu leikkaamaan kokoonsa paikan päällä.
Värit
• Molemmat rungonsuojaimet toimitetaan vakiovarusteena
satiini anodisoidusta alumiinista.
• Muut anodisointivärit - ja RAL värit myös saatavilla.
• Mallit saatavana pyynnöstä.
Tuotteen viite

Jalka

Pituus

Väri

DFG/B/25/1200

25mm

1200mm

Satin anodised aluminium

DFG/B/50/1200
Tuotteen viite

50mm
Leveys

1200mm
Pituus

Satin anodised aluminium
Syvyys
Väri

DFG/A/FULL

100mm

2500m

45mm

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
paloluokiteltu oven
karmisuoja.

Satin anodised
aluminium

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: DFG/B/1.2m/
Satin anodised
aluminium/100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi
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Palo-ovet ja lasitustiivisteet

Palolasien tiivisteet – Fire Glaze 30

Matalapaine nauha

FireGlaze Palolasimassa/ FireGlaze G30

• Sealmaster-matalapainenauha kehitettiin kuivana paisuvana
tuotteena vaihtoehtona ratkaisuna märkien paisuvien yhdisteiden
käyttämiselle ja joissa voidaan tarvita matalapaineista
muodostuvaa paisuvaa vaikutusta, kuten rautatuotteiden suojaus
tai erityiset palo-ovien reunojen tiivistyssovellukset.

Lasitus nauha

Sovellukset
• Sealmaster matalapainenauhaa voidaan toimittaa useissa
muodoissa, jotta niitä voidaan käyttää monissa sovelluksissa,
mukaan lukien tiivisteet, rautatuotteiden suojaus ts. Lukot,
salvat, pultit, saranat jne.
• Se on hyödyllinen myös sovelluksissa, joissa täytettävä aukko
on pieni.
Koot
• Saatavana vakiona 2 mm paksuna.
• Leveys jopa 125mm.
Värit
• Valkoinen

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

LP

1mm -125mm

2100mm

2mm

Väri
Valkoinen

LPS

1mm -125mm

2100mm

1mm

Valkoinen

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
tulenkestävä paisuva
yhdiste.

• Sealmaster Fire Glaze 30 tarjoaa loistavan ratkaisun sekä paloovien lasituksiin, että muihin lasitettuihin palonsuojauksiin. 30
minuutin palonkestävä sovellus. FireGlaze palolasimassa- tai
FireGlaze G30 -palolasitus tiiviste.
• FireGlaze palolasimassa on vesipohjainen akryylipohjainen
paisuva materiaali, joka on suunniteltu tarjoamaan paras suojaus
palolasien kittauksiin.
• FireGlaze G30 on ammoniumfosfaattipohjainen paisuva nauha,
joka on kehitetty tarjoamaan suunnittelijoille
kuivalasitusjärjestelmävaihtoehto FireGlaze palolasimassan
rinnalle.
Sovellukset
• FireGlaze-yhdistelmällä on riippumaton palotesti ja kolmannen
osapuolen sertifiointitodistus monille palolaseille, puutavaralle
ja muodoille. Se soveltuu erityisen hyvin kaareviin aukkoihin.
FireGlaze palolasimassa asennetaan palonkestävän lasin ja
asianmukaisilla terästapeilla kiinnitettyjen lasilistojen väliin.
FireGlaze G30: llä on riippumaton palotesti ja kolmannen
• osapuolen sertifiointitodistus monille palolaseille, puutavaralle
ja muodoille. Kuten FireGlaze-massa, myös FireGlaze G30
asennetaan palonkestävän lasin ja asianmukaisilla
terästapeilla kiinnitettyjen lasituslistojen väliin.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
palonkestävä
lasitusjärjestelmä.

Koot
• FireGlaze -massaa on saatavana 310 ml: n patruunoissa. (tyyppi FGZ)
• FireGlaze G30 on saatavana paksuudeltaan 2 mm ja pituudeltaan 2100
mm leveällä itseliimautuvalla teipillä toisella puolella. (tyyppi G30)
• FireGlaze G30 toimitetaan 10 mm leveänä lasitettujen palo-oviaukkojen
kohdalla ja 15 mm leveänä ikkunasovelluksissa.
• Muut koot saatavana tilauksesta.
Värit
• FireGlaze massaa on saatavana harmaana, valkoisena, vaalea tammi
ja ruskeana.
• FireGlaze G30 on saatavana valkoisena.
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/
koko/ Väri / Määrä)
(Esim: LP/
2.1m/White/
100)
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Tuotteen viite

Patruuna

Värit

FGZ
Tuotteen viite

310ml
Leveys

Valk, vaal tammi, rusk, harm
Pituus
Paksuus
Väri

G30/10

10mm

2100mm

2mm

Valkoinen

G30/15

15mm

2100mm

2mm

Valkoinen

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FGZ & G30/
310ml & 2.1m/
White/10)
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Palolasien tiivisteet – Fire Glaze 60 - WET

Palolasien tiivisteet – Fire Glaze 60 - DRY

FireGlaze Palolasimassa & FireGlaze GL60 Lasitus

FireGlaze 2000 & FireGlaze GL60 Nauha

nauha

• Sealmaster tarjoaa paisuvia ratkaisuja sekä palo-ovien lasituksiin
että ikkunoiden lasituksiin. 60 minuutin
palonkestävyyssovelluksissa nämä ratkaisut toimitetaan
FireGlaze massalla FireGlaze GL60 -palonauhalla.
• FireGlaze palolasimassa on vesipohjainen akryylipohjainen
paisuva materiaali, joka on suunniteltu tarjoamaan paras suojaus
palolasien kittauksiin.
• FireGlaze GL60 - on ammoniumfosfaattipohjainen heijastava
nauha, joka on kehitetty erityisesti 60 minuutin palonkestäviin
oviin ja ikkunasovelluksiin, jota käytetään yhdessä FireGlazemassan kanssa.
Sovellukset
• FireGlaze-yhdistelmällä on riippumaton palotesti ja kolmannen
osapuolen sertifiointitodistus monille palolaseille, puutavaralle
ja muodoille. Se soveltuu erityisen hyvin kaareviin aukkoihin.
FireGlaze palolasimassa asennetaan palonkestävän lasin ja
asianmukaisilla terästapeilla kiinnitettyjen lasilistojen väliin.
FireGlaze GL60 -nauhaa, käytetään palo-ovien tai
• palonsuojalasien lasitettujen aukkojen linjaamiseen, jotta
saadaan aikaan oleellinen paisuva vaikutus näiden
rakennuselementtien 60 minuutin palonkestävyyteen.
Koot

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
palonkestävä
lasitusjärjestelmä.

Patruuna

Värit

FGZ
Tuotteen viite

310ml
Leveys

Valk, vaal tammi, rusk, harm
Pituus

Paksuus

Väri

FGL60/45

45mm

2100mm

2mm

Valkoinen

FGL60/54

54mm

2100mm

2mm

Valkoinen

FGL60/63

63mm

2100mm

2mm

Valkoinen
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Koot

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
palonkestävä
lasitusjärjestelmä.

• FireGlaze 2000 on saatavana 5 mm paksuudella ja 2100 mm
pituudella. Vakioleveys on 25 mm, mutta sitä voidaan toimittaa
erilaisilla leveyksillä sopimaan erilaisiin lasityyppeihin sekä
lasitettuihin palo-oviin että ikkunoihin. (tyyppi FG2000)
• FireGlaze GL60 -vuori on saatavana 2 mm paksuisena ja 2100
mm pituisena vakiona vakiona 45, 54 tai 63 mm. Muita
leveyksiä on saatavana tilauksesta. (tyyppi FGL60)

• FireGlaze -massaa on saatavana 310 ml: n patruunoissa. (tyyppi
FGZ)
• FireGlaze GL60 -nauha on saatavana 2 mm paksuisena ja 2100 mm
pituisena vakiona vakiona 45, 54 tai 63 mm. Muita leveyksiä on
saatavana tilauksesta. (tyyppi FGL60)
Värit
• FireGlaze massaa on saatavana harmaana, valkoisena,
vaalea tammi ja ruskeana.
• FireGlaze GL60 on saatavana valkoisena.
Tuotteen viite

• Sealmaster tarjoaa paisuvia ratkaisuja sekä palo-ovien
lasituksiin että lasitettuihin paloikkunoihin. FireGlaze 2000
tarjoaa nämä ratkaisut 60 minuutin palonkestävyyssovelluksiin
FireGlaze GL60 -nauhalla.
• FireGlaze 2000 on ammoniumfosfaatti / keramiikkapohjainen
paisuva nauha, joka on kehitetty tarjoamaan suunnittelijoille
kuivalasitusjärjestelmävaihtoehto FireGlaze Compound
märkäratkaisulle.
• FireGlaze GL60 -nauha on ammoniumfosfaattipohjainen
paisuva nauha, joka on kehitetty erityisesti 60 minuutin
palonkestäville palo-ovi- ja ikkunasovelluksille, jota käytetään
yhdessä FireGlaze 2000: n kanssa.
Sovellukset
• FireGlaze 2000: lla on riippumaton palotesti ja kolmannen
osapuolen sertifiointitodistus laajalle palolasien, puiden ja
muotojen joukolle, mukaan lukien ainutlaatuisesti 60 minuutin
palonkestävyys havupuukarmeilla, kun niitä käytetään yhdessä
FireGlaze GL60 -nauhojen kanssa. Sen palonkestävyyttä
parannetaan asentamalla se yhdessä ohuen kerroksen
FireGlaze-yhdisteen kanssa.
• FireGlaze GL60 -nauhaa käytetään palo-ovien tai
palonsuojalasien lasitettujen aukkojen linjaamiseen, jotta
saadaan oleellinen paisuva vaikutus näiden
rakennuselementtien 60 minuutin palonkestävyyteen.

Värit
• FireGlaze 2000 on saatavana harmaana, valkoisena, vaalea tammi ja ruskeana.
• FireGlaze GL60 on saatavana valkoisena.
TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FGZ & FGL60/
310ml & 2.1m/
White/100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Syvyys

Värit

FG2000

25mm

2100mm

5mm

White, Light Oak,
Brown, Grey, Black

FGL60/45

45mm

2100mm

2mm

White

FGL60/54

54mm

2100mm

2mm

White

FGL60/63

63mm

2100mm

2mm

White

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FG2000 &
FGL60/2.1m/White/
100)
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Palolasien tiivisteet - Lasitus nauhat

Palolasien tiivisteet - Lasitus nauhat

Musta lasitusnauha

Palolasien lasitusnauha

• Sealmaster musta lasitusnauha on ei-keraaminen lasikuituteippi.
• Se on kehitetty saavuttamaan loistava paloturvallisuus sekä BS:
n että EN-standardien mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää erittäin
laajassa valikoimassa sertifioituja palonkestolaseja,
lasitussovelluksissa, ovissa ja ikkunoissa.
• Musta lasitusnauha eroaa perinteisistä valkoisista keraamisista
nauhoista myös tyylikkäämmällä ulkonäöllä.
• Sealmaster musta lasitusnauha on erittäin helppokäyttöinen,
hyvin kokoonpuristuva ja sillä on erinomaiset
kiinnitysominaisuudet lasimateriaaleihin.
• Nauha on valmistettu bioliukoisista maa-alkalisilikaattikuiduista,
joilla on korkeat eristysominaisuudet ja erinomainen kestävyys
lämpöerosioon.
Sovellukset
• Paineherkkä liimavuoraus mahdollistaa nopean ja helpon
asennuksen sekä palo-ovien aukkoihin että palolasiin.
• Erinomainen joustavuus ja lujuus, mutta se voidaan leikata
helposti saksilla tai terävällä veitsellä, mikä mahdollistaa helpon
asennuksen.
• Erittäin eristävä lämpökäyttäytyminen mahdollistaa sen käytön
hyvin monenlaisissa palolasityypeissä, mukaan lukien 1 -, 2 – ja
3 kertaiset eristyslasit.
• Soveltuu käytettäväksi joko puu-, teräs- tai alumiini
lasitusjärjestelmissä.
• Se on kevyt ja sillä on erinomainen kemiallinen stabiilisuus.

Yleiskatsaus
• ei-keraaminen
lasikuituteippi.
• Erinomaiset
eristysominaisuudet
erittäin alhaisella
lämmönjohtavuudella.
• Itseliimautuva
• BS & EN -standardit.

Koot
• Toimitetaan rullissa. Muut leveydet / paksuudet saatavana
pyynnöstä.
Värit

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

BGT

10mm

10m

2mm - 4mm

Väri
Musta

BGT

12mm

10m

2mm - 4mm

Musta

BGT

15mm

10m

2mm - 4mm

Musta

2mm - 4mm

Musta
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Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
palonkestävä
lasitusnauha.

Sovellukset
• Sealmaster palolasinauha on kuiva lasitusmateriaali, jolla on
vahva liimapohja nopean ja helpon asennuksen
mahdollistamiseksi.
• Voidaan leikata helposti saksilla tai terävällä veitsellä, joten
se on erittäin helppo asentaa lasilistoihin ja muihin
rakenteisiin.
• Se ei myöskään vaadi ylimääräistä pintasuojausta, koska se
kestää ilmankosteutta ja hiilidioksidia.
• Sealmaster palolasinauhaa voidaan käyttää myös palo-ovien /
seinäaukkojen lasitusnauhana, joten tämä yksi tuote sopii
tarvittaessa kahteen sovellukseen.
Koot
• Sealmaster palolasinauha voidaan toimittaa vakiopituuksina
1050 mm, 2100 mm.
• Sitä on saatavana leveytenä 10 - 130 mm ja kahdessa
vakiopaksuudessa - 2,5 mm ja 4,0 mm.
Värit

• Musta.

BGT

• Sealmaster palolasi nauha on universaali keskipaineinen
paisuva lasitusnauhamateriaali.
• Voidaan käyttää hyvin monenlaisissa palolasitusjärjestelmissä,
mukaan lukien 30, 60 ja 90 minuutin sovellukset ja sen jälkeen.
• Sealmaster FireGlaze Tape tarjoaa erinomaiset
tiivistysominaisuudet korkeassa lämpötilassa, ja etuna on täysin
joustava paisuva nauha.
• Se on muotoiltu täyttämään ainutlaatuinen lämpökäyttäytyminen,
joka käsittää tilavuuden laajentumisen edut alkaen 180 ° C,
keskipaineinen paisuvuus ja korkea lämpöerokestävyys. Samalla
kun se on täysin kuiva järjestelmä

20mm

10m

• Harmaa vakiona.

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/
koko/ Väri / Määrä)
(Esim: BGT/
10m/Black/
100)

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tuotteen viite Leveys

Pituus

Paksuus

FGT

10mm - 130mm

1050mm

2.5mm

FGT

10mm - 130mm

1050mm

4mm

FGT

10mm - 130mm

2100mm

2.5mm

Harmaa
Harmaa

FGT

10mm - 130mm

1050mm

4mm

Harmaa

Värit
Harmaa

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FGT/
2.1m/Grey/
100)
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Palolasien tiivisteet - Lasitus nauhat

Palolasien tiivisteet - Paisuvat palonauhat

Paisuva vaahtolasitusnauha

GB15 Paisuvat palonkestävät nauhat

• Sealmaster paisuva vaahtolasitusnauha on musta, matalakeskipaineinen paisuva lasitusnauha.
• Luotettava paloturvallisuus, kun palolasitussovellukseen
tarvitaan kustannustehokas vaahtolasitusnauha.
• Se on erityisesti kehitetty saavuttamaan luotettava
paloturvallisuus sekä BS: n että EN-standardin
palotestisovelluksissa 30 ja 60 minuutin järjestelmiin.
• Sealmaster paisuva vaahtolasitusnauha tarjoaa erinomaiset
korkean lämpötilan tiivistysominaisuudet yhdistettynä
ainutlaatuiseen hyötyyn, että se on täysin joustava ja erittäin
kokoonpuristuva vaahtomateriaali.
• Lämpöerokestävyys on poikkeuksellinen vaahtoteipituotteelle,
mikä mahdollistaa sen käytön hyvin monenlaisissa
palolasijärjestelmissä.
Sovellukset
• Sealmaster paisuvilla vaahtolasitusnauhoilla on vahva liimapohja,
joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen sekä palo-oviin,
ikkunoihin ja lasiseiniin.
• Materiaali voidaan leikata erittäin helposti saksilla tai terävällä
veitsellä, joten se on erittäin helppo sovittaa lasilistoihin ja muihin
rakenteisiin.
• Tämän uuden tuotteen ainutlaatuinen lämpöominaisuus
mahdollistaa sen käytön erittäin laajasti erilaisissa
palonsuojajärjestelmissä.
Sizes
• Sealmaster paisuva vaahtolasitusnauha toimitetaan 20 metrin
pituisina rullina ja vakioleveyksinä 10 mm, 15 mm ja 20mm,
muut koot saatavana pyynnöstä.
• Paksuus on 5 mm ja se voidaan helposti puristaa alas
2 mm tarvittaessa.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
palonkestävä
lasitusnauha

• Sopivat kovapuusta valmistetut lasilistat ovat 21 mm syviä ja
22 mm leveitä kapenevia 14 mm: iin.
Värit
• GB15 paisuvia nauhoja on saatavana mustana.

• Musta.
Leveys

Pituus

Paksuus

Värit

GTR

10mm

20m

5mm

Musta

GTR

15mm

20m

5mm

Musta

GTR

20mm

20m

5mm

Musta

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: GTR/
20m/Black/
100)
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Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
palonkestävä
lasitusnauha

Sovellukset
• Lasitussauvoihin sisällytetyt GB15-paisuvat nauhat leikataan
hilan muodostamiseksi ja liimataan yhteen PVA-liiman
kanssa.
• Ristikko kiinnitetään Pyran S -paloturvallisuuspaneelin
molemmille puolille itseliimautuvalla teipillä kehyksen
ympärille.
Koot
• GB15 hehkuvia nauhoja toimitetaan 15 mm x 2 mm 2,1
metrin pituisina, kaksipuolisella teipillä kummallakin puolella.

Värit

Tuotteen viite

• Sealmaster GB15 paisuvat nauhat antavat lasitetuille oville tai
väliseinille tyylikkään ulkonäön - paloluokitus30 tai 60 minuuttia.
• Kun vanhoja rakennuksia kunnostetaan tai muodollisesti
muutetaan käyttöä, paloturvallisuuden tasoa on usein
parannettava vastaamaan nykyaikaisia
paloturvallisuusstandardeja.
Nopea ja helppo asentaa. Soveltuu lasitettuihin palo-oviin ja
paloluokiteltuihin ikkunoihin, joissa suojaus on 30 tai 60
• minuuttia. Täydelliset tiedot testattavien GB15, GR10 jne.
Suorituksista on saatavana tarkastusta varten Sealmasterin
tekniseltä osastolta.
Erikoisjärjestelmä vanhoihin ikkunoihin ja niiden saattamiseksi
paloturvalliseksi.

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

GB15

15mm

2.1m

2mm

Värit
Musta

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: GB15/
2.1m/Black/
100)
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Rakenteellinen palonsuojaus
FireFoam

FireGlaze SG-massa järjestelmä EI30

Koot

• FireFoam on paisuva, kuiva vaahtomuovitäyteaine, joka
asennetaan nopeasti ja helposti ja joka ei vaadi liimaa tai
pintakäsittelyä ennen käyttöä. Se on joustava ja mukautuu
liikkumiseen, mutta on kuitenkin kestävä ja kestävä
äärimmäisissä ympäristövaihteluissa.
• Jos ovenkarmin ja seinärakenteen välillä on suuria rakoja,
tavanomaiset upotettavat tiivisteet eivät aina ole sopivia.
Tällaisissa tapauksissa Sealmaster FireFoamia voidaan
käyttää palotilan eheyden ylläpitämiseen. Se soveltuu myös
kanavien ja muiden huoltoaukkojen täyttämiseen.
• Aktivoituessaan tulenkestävä vaahto hajoaa ja tilavuus
korvataan kasvavalla pinnan sisältävän grafiitin massalla, joka
estää savun, liekkien ja kuumien kaasujen kulun.
• Testattu itsenäisesti standardin BS 476: Osa 20: 1987 mukaan
jopa 4 tunnin palonkeston, riippuen aukon leveydestä ja
FireFoamin syvyydestä.
Sovellukset
FireFoamilla on kolme pääkäyttöaluetta:
• Paisuntasaumat ja muut lineaariset liitokset.
• Kanavien tai huoltoaukkojen ympärillä

• FireGlaze -yhdistettä on saatavana 310 ml: n patruunoissa. (tyyppi FGZ)

• Ovikehysten ja rakenneaukkojen välissä.

Värit

Koot

• Sg-järjestelmällä on 30 minuutin palonkestävyysluokka (BS 476:
Osa 22), jossa käytetään minkä tahansa kokoisia lasipaneeleja
korkeintaan 3 x 1,6 metriä.
• Rajoittamaton ajo voidaan kiinnittää käsittelemättömään puu(tai teräs) kehykseen.
• Nopea ja helppo asentaa, FireGlaze Compound ja G30 -nauhat
ovat vesipohjaisia ja eroosionkestäviä.
• Välit kiinnitetään FireGlaze-yhdisteellä. Ne voidaan peittää
lisävarusteella (enintään 25 mm x 3 mm). Sealmaster
itseliimautuvaa G30-nauhaa (valkoinen) käytetään kehän
ympärillä, nauhan ja lasin välissä.
• Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää FireGlaze-massaa (valkoinen,
harmaa, vaalea tammi tai ruskea).
Sovellukset
• FireGlaze massa levitetään kittipistoolilla erillisten pystysuorien
kittisaumojen muodostamiseksi.

Yleiskatsaus
• Korkealaatuinen Sgjärjestelmä EI30
luokkaan.

• Helppo käyttää,ohjeet ovat mukana.

• FireGlaze Sg-massaa on saatavana harmaana, valkoisena, vaaleana
tammi- ja ruskeana väreinä.
• G30-lasitusauha on saatavana valkoisena.
Tuotteen viite

Patruuna

FGZ
Tuotteen viite

310ml
Leveys

G30
G30

Värit
Valkoinen, vaalea tammi, ruskea, harmaa, musta
Pituus

Paksuus

Värit

10mm

2100mm

2mm

White

15mm

2100mm

2mm

White

TILAUS OHJE

Tilaa näin,
(Tuotenumero/koko/
Väri / Määrä)
(Esim: FGZ & G30/
310ml & 2.1m/
White/10)
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Yleiskatsaus:
• Korkealaatuinen
palonkestävä kuiva
vaahto-liitoksen
täyteaine.

• Vakiopituudet 1000mm, jotka voidaan leikata tilauksesta.
• Leveys jopa 1m tilauksesta.
• Paksuus saatavana välillä 10 mm - 100 mm.
Värit
• Musta

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

FMA

10mm - 100mm

1000mm

10mm

Väri
Musta

FMB

10mm - 100mm

1000mm

20mm

Musta

FMC

10mm - 100mm

1000mm

30mm

Musta

TILAUS OHJE
Toimi seuraavasti,
(Tuotteen viite/Koko/
Väri/Määrä)
(Esim: FMA/
1m/Musta/
10)
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Rakenteellinen palonsuojaus

Rakenteellinen palonsuojaus

Cavity Fire Seal

FireClose
• FireClose suojaa palotilojen eheyttä, kun putket (ja kaapelit)
kulkevat seinien, lattioiden ja kattojen läpi.
• Ilman suojaavaa kauluslaitetta tulipalo pehmentäisi ja
kuluttaisi PVC-, uPVC- ja polypropeeniputket - jättäen aukon
ilmalle ja samalla ruokkien tulipalon leviämistä entisestään.
• Tulipalon aikana putki pehmenee ja paisuva materiaali laajenee
täyttääkseen kokonaan putken jättämän raon.
Sovellukset
• Kaulus on saranoitu, jotta se voidaan kiinnittää olemassa oleviin
putkiin ja lukita teräspuristimella.
• Se sisältää useita kerroksia korkeapaineista paisuvaa yhdistettä,
jotka ovat joustavia – mahdollistaen mukavan istuvuuden
nimellisputkikoot: 55 mm, 82 mm, 110 mm ja 160 mm.
• FireClose voi olla valettu tai pinta-asennettava (kiinnikkeet
mukana) joko pysty- tai vaakatasossa..
• Se on riittävän ohut sopimaan kapeisiin kulmiin, jotka olisivat liian
tiukkoja isommille sulkimille.
Värit
Yleiskatsaus

• Punainen.

• Suorituskykyinen
tulenkestävä kauluslaite/
palomansetti.

FireClose Paloluokitus

• Sealmaster Cavity Fire Seal sopii käytettäväksi onteloissa,
joiden leveys on 20-50 mm, kaikissa puurakenteissa. sitä
voidaan käyttää vaaka- tai pystytasossa, ts. lattian tasolla tai
ikkunoiden aukkojen ympärillä. Monikerroksisissa rakennuksissa
tavalliset ontelotiivisteet aiheuttavat kuitenkin merkittävän
palovaaran ja voivat toimia savureittinä levittäen tulen ja savun
koko rakenteeseen hyvin nopeasti.
• Sealmaster Cavity Fire Seal tarjoaa yli 60 minuutin
palonkestävyyden.
• The cavity fire seal mahdollistaa täydellisen ilmanvaihdon ja
vedenpoiston.
• On täysin vettä, kosteutta, kosteutta, kuumuutta, kylmää ja jopa
pakkasta kestäviä..
• Tiiviste koostuu joustavasta grafiittipohjaisesta paisuvasta
materiaalista, joka on asetettu RST-Listaan.
Sovellukset
• Sealmaster Cavity Fire Seal sopii käytettäväksi onteloissa,
joiden leveys on 20-50 mm, kaikissa puurakenteissa.
• Sitä voidaan käyttää vaaka- tai pystytasossa, ts. Lattiatasolla tai
ikkuna-aukkojen ympärillä.
• Se asennetaan suoraan ontelon sisäseinään tai tarvittaessa,
käsitellylle havupuulevylle, jotta tiivisteen ja ontelon ulkoseinän
väliin jää 10 mm: n vapaa rako.
• Sealmaster Cavity Fire Seal ei vaadi kittauksia liitoksissa, eikä
se tarvitse maaleja tai muuta suojaavaa päällysteitä..

Tuotteen Viite

Nimellinen putki
Halkaisija

Betoni
Sienä/Lattia

Puulattia

Väri

FC055

55mm

4 Tuntia

2 Tuntia

Punainen

Koot
• Yksikoko

FC082

82mm

4 Tuntia

2 Tuntia

Punainen

FC110

110mm

4 Tuntia

2 Tuntia

Punainen

• Värit

FC160

160mm

3 Tuntia

2 Tuntia

Punainen

• RST

Miten
Tilataan

Toimi seuraavasti,
(Tuotteen viite/Koko/
Väri/Määrä)
(Esim: FC/
55mm/Punainen/
100)

44

Yleiskatsaus:
• Suorituskykyinen
palonkestävä
ontelotiiviste.

Tilaa tuotteita: Puh: +358(0)400755534 Online: www.kmvf.fi Email: myynti@kmvf.fi

Tuotteen viite

Leveys

Pituus

Paksuus

CFS

40mm

1250mm

10mm

Väri
Musta/Luonnollinen

Miten
Tilataan

Toimi seuraavasti,,
(Tuotteen viite/Koko/
Väri/Määrä)
(Esim: CFS/
1.25m/Musta/
100)
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Rakenteellinen palonsuojaus

Notes

FireWrap
• Sealmaster FireWraps tarjoaa tukevan ja taloudellisen
palotiivisteen palonkestävyyden säilyttämiseksi betoniseinämissä ja lattioissa.
• Tulipalossa paisuva vuori laajenee muodostaen vahvan
hiiliesteen, joka estää liekkien ja kuumien kaasujen kulkemisen
rakenteissa lämpöhajoamisen aiheuttamien tyhjien tilojen läpi ja
rajoittaa lisäksi lämpötilan nousua palon ulkopuolella seinässä
tai lattiassa.
Sovellukset
• Sealmaster FireWraps putkikääreet on valmistettu useista
kerroksista joustavaa 1,8 mm paksua vedenkestävää
pintamateriaalia, joka sisältyy polyeteenikaulukseen. Palosuojat
kiinnitetään rakenteiden ympärille liimalla.
• Sealmaster FireWrapsit ovat erityisen sopivia, kun
asennuspaikka sijaitsee lähellä seinää tai lattiaa ja kun
palotiiviste vaatii asentamista erotuselementin syvyyteen.

Yleiskatsaus
• Suorituskykyinen
tulenkestävä
kääremateriaali.

Koot
• Sealmaster FireWraps -tuotteita on saatavana 15 vakio koossa.
Värit
• Valkoinen.

Viite Nro

Fire Wraps paloluokitus
Nimellinen putki Betoni seinä/
Halkaisija
Lattia

Väri

FW55

55mm

4 Tuntia

Valkoinen

FW82

82mm

4 Tuntia

Valkoinen

FW110

110mm

4 Tuntia

Valkoinen

FW125

125mm

4 Tuntia

Valkoinen

FW160

160mm

4 Tuntia

Valkoinen

FW200

200mm

2 Tuntia

Valkoinen

FW250

250mm

2 Tuntia

Valkoinen

FW270

270mm

2 Tuntia

Valkoinen

Miten
Tilataan

Toimi seuraavasti,
(Tuotteen viite/Koko/
Väri/Määrä)
(Esim: FW/
55m/Valkoinen/
100)
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Tuoteluettelo
Made in the UK

Maahantuonti & Jakelija:
KMV Finland Oy
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