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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
De RPI-P Brandmanchet is een bij brand en/of stralingshitte sterk expanderende manchet. 

2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
Polyurethaan met opschuimende componenten in polystyreen vormdeel. 
 
3 TOEPASSING 
 
De RPI-P Brandmanchet wordt toegepast rondom kunststofleidingen zoals PE en PVC en zorgt  
ervoor dat deze leidingen in geval van brand brandwerend worden afgedicht. De manchet kan  
worden toegepast op lichte scheidingswanden, steenachtige en betonnen wanden en plafonds,  
eventueel in combinatie met het RPI-S Afdichtingssysteem, waarmee brandwerende afdichtingen 
rondom kabels, leidingen en kanalen gerealiseerd kunnen worden. 
Het systeem is overeenkomstig NEN 6069 getest volgens NEN-EN 1366-3 en geclassificeerd 
volgens EN 13501-1 en EN 13501-2.  
 
De RPI-P Brandmanchet is geschikt voor toepassing in een normaal binnen- en buitenklimaat. 
 
Wijzigingen aan de RPI-P Brandmanchet kunnen van invloed zijn op de prestatie met betrekking tot 
brandwerendheid. 
 
4 VERWERKING 
 
Zie Applicatiehandleiding. 
 
5 VOORGESCHREVEN LAAGDIKTE 
 
Niet van toepassing. 
 
6 DROOGTIJD                                                                                         
 
Niet van toepassing. 

7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Fysische toestand bij 20°C Vaste stof 
Kleur Inhoud zwart 
Geur Nauwelijks waarneembaar 
pH waarde Niet van toepassing 
Dichtheid [kg/m³] Niet van toepassing 
Oplosbaarheid in water Niet 
Vlampunt [°C] Niet van toepassing 
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Zelfontbrandingstemperatuur [°C] Niet van toepassing 
Vaste stof gehalte 100% 
 
8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Niet van toepassing, bevat geen gevaarlijke preparaten. 
 
9 VERPAKKING 
 
De RPI-P Brandmanchet wordt per stuk verpakt in buisfolie, en is in diverse maten leverbaar.  
Standaard kleur Zwart 
Standaard afmetingen voor  
leidingdiameters 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 80 mm, 83 mm,  
 90 mm, 110 mm, 125 mm, 128 mm, 133 mm, 153 mm, 
 160 mm, 183 mm, 200 mm, 250 mm 
Hoogte  33 mm 
Breedte 101-281 mm, afhankelijk van diameter 
 
10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen 5°C en 30°C. 
 

 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. 
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. 
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