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PROTEGA BRANDSKIVA ECOMASTIC-1
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Protega Brandskiva Ecomastic-1 är en stenullsskiva enkel-
sidigt belagd med brandskyddsfärg Protega Ecomastic 
5FR.  Används för tätning av rör-, kabel- och ventilations -
genomföring. Se monteringsanvisningar. 

EGENSKAPER 
Beläggningen omvandlas till ett keramikliknande skikt när 
den exponeras för höga temperaturer. Skiktet dämpar 
 effektivt värmeflödet till underlaget.  

MONTAGE 
Protega Brandskiva Ecomastic-1 bearbetas med kniv 
 avsedd för stenull eller sågas med fintandat sågblad alt 
 elsticksåg. Vid  sammanfogning, fastlimning samt vid 
 utspackling används fogen Protega Ecomastic SP.  

FÖRPACKNING 
Artikelnr 4158-10/60: Brandskiva, enkelsidig, slät. 
-10 Förpackas individuellt vid 24st /pall.
-60 Plastfilm mellan skivorna vid 60st/pall.
Artikelnr 4159-10/60: Brandskiva, enkelsidig, räfflad.
-10 Förpackas individuellt vid 24st /pall.

-60 Plastfilm mellan skivorna vid 60st/pall.

SKYDDSÅTGÄRDER 
Protega Brandskiva Ecomastic-1 är en förmålad stenulls-
skiva. Av  komfortskäl kan det finnas anledning att skydda 
sig för att slippa irritation på hud och i andningsvägar. Vid 
arbete med stenullsskiva rekommenderas handskar och 
 munskydd. Se säkerhetsdatablad. 

ÖVRIGA DATA 
Format:       Längd x bredd - 1200 x 600 mm. 
Tjocklek:      60 mm 
Ytskikt:        Protega Brandskiva Ecomastic-1 är på en sida 

belagd med Protega Ecomastic 5FR.  
Yta:             Finns med både räfflad och slät yta. 
Flampunkt:  Icke brännbar 
Spec. vikt:   Minst 150 kg/m3 (endast stenullsskiva) 

GODKÄNNANDE 
ETA 17/0767 för brandtätning av kabel-, rör- och  
ventilationsgenomföring. Brandklass upp till EI 120 

MILJÖBEDÖMNINGAR 
Protega Brandskiva Ecomastic-1 är accepterad av Bygg -
varubedömningen. Bedömd av Sundahus, registrerad i 
Basta och i  databas för bygg produkter som kan användas 
i  svanenmärkta byggnader. 
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