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Tuotenimi: TYTAN B1 PALOKATKONAUHAT 
 
Päivitetty: 8.2.2016 

KUVAUS 

Tytan B1 palokatkonauha on suunniteltu estämään tulipalon ja savun leviäminen 
osastosta toiseen erityisesti kaapeli- ja muoviputkiläpivienneissä seinissä ja lattioissa. 
Nauha on joustava ja sen muovinen pussi sisältää grafiittia, joka tulipalossa laajenee 
moninkertaisesti sulkien sulavien putkien jättämät aukot.  

KÄYTTÖALUEET JA OMINAISUUKSIA 

Tytan B1 Palokatkonauha soveltuu käytettäväksi PVC/PP/PE/ABS/Friaphon-putkille.  
Palokatkonauhoja on saatavilla neljää eri kokoa putkikoon mukaisesti: 160x75mm, 
110x50mm, 82x50mm ja 55x50mm. 55mm nauha on saatavissa myös 25m rullina.                   

 Nauha pyöritetään putken ympärille, kiinnitys liimapinnalla. Tiivistä nauha Tytan B1 
paloakryylillä tai palokipsimassalla tiiviiksi putkiin. Tuote soveltuu putkiläpivienteihin 
betoni-, harkko-, palovillalevy-, tiili- ja kipsilevyrakenteille. 

ASENNUSOHJEITA 

1. Valitse nauha vastaamaan oikeaa putkikokoa. Tällöin se sisältää oikean 
kerrosmäärän grafiittiliuskoja, joiden minimimäärä paloluokan saavuttamiseksi 
annetaan asennusohjeessa. Älä avaa valkoista suojamuovia. 
 

2. Kiinnitä palokatkonauha mahdollisimman kireästi putken ympärille, jotta nauhan ja 
putkeen väliin ei jää tyhjää tilaa. Jos käytät 25m rullaa, huomioi että siinä näkyvä 
valkoinen verkkopinta EI saa tulla putkea vasten. Verkkopinta määrittää oikean 
paisumissuunnan.  
 

3. Lattianläpivienneissä yksi nauha asennetaan tasan lattian alapinnan kanssa siten, 
että nauhan reuna jää hieman näkyviin. Jos asennus vaatii työlästä rakenteen 
avaamista, selvitä voitko käyttää palokatkomansettia samaan palouokkaan. 
 

4. Seinäläpivienneissä asennus tehdään seinän molemmin puolin siten, että nauhan 
reuna jää hieman näkyviin. 
 

5. Jos nauhaa käytetään ontelolaatoissa tai vajaissa rakenteissa, täytä palovillalla 
rakenne oikeaan paksuuteen tarvittaessa. 
 

6. Kun nauha on tukevasti paikallaan, vala aukko Tytan B1 palokipsimassalla 
tarvittavaan paksuuteen (käytä laudoitusta tarvittaessa valussa apuna) 
 

7. Tytan B1 palokatkonauhaa voidaan käyttää myös Tytan B1 palokatkolevyn kanssa. 
Tällöin tiivistä läpivienti molemmin puolin lopuksi paloakryylillä. 

 
8. Asennuskuvat eri asennustavoista löytyvät erillisestä asennusohjeesta. 

 
Tuotekoodit palokatkonauhoille: 55 x 50 mm T170 / 82 x 50 mm T171 /  
110 x 50mm T172 / 160 x 75mm T173 /  Nauha 25m T178 
 
 

 

 

Tuotekoko 
 
Nopeasti lämpöön 
reagoiva grafiittinauha 
 
Laajeneminen > 20- 
kertainen 
 
Nauhoissa tehokas 
tarrakiinnitys putken 
pintaan 
 
Käyttölämpötila -15… 
+ 75˚C 
 
Paloluokitus rakenteille 
EI 60 - EI 240(EN1366-
3) 
 
 

 

 
 
 
 

 

SERTIFIKAATIT 
CE-merkki 
ETAG 026-2 
ETA 15/0039 
EOTA TR001 
(lauseke 2) 
 

SERTIFIKAATIT 
CE-merkki 
ETAG 026-2 
ETA 15/0034 
 


