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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
De RPI-D Strips zijn rook- en brandwerende strips die in geval van brand of stralingshitte sterk  
expanderen zonder noemenswaardige drukontwikkeling. Hierdoor worden kieren en naden 
brandwerend afgedicht. 

2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
De RPI-D Strips bestaan uit een flexibel kunststof, bindmiddel en expanderend grafiet. 
 
3 TOEPASSING 
 
RPI-D Strip De kunststof RPI-D Strip is zeer flexibel en toepasbaar in vele situaties 

waar kieren en naden in geval van brand afgedicht moeten worden, 
zoals naden tussen kozijnen en (brandwerende) draaiende delen, 
kleine afdichtingen rondom kunststof leidingen en ruimten tussen 
constructies.  

RPI-D Strip pvc RPI-D Strip pvc is een RPI-D Strip met pvc-behuizing. Deze afwerking 
is bijzonder geschikt voor zichtsituaties en is in diverse kleuren 
leverbaar.  

RPI-D Strip pvc met borstel RPI-D Strip pvc met borstel bestaat uit een profiel dat is voorzien van 
een borstel, die de doorgang van rook en tocht voorkomt. 

 
Zie voor maten en kleuren het productblad RPI-D Strips. 
 
4 VERWERKING 
 
Zie Applicatiehandleiding. 
 
5 VOORGESCHREVEN LAAGDIKTE 
 
Niet van toepassing. 
 
6 DROOGTIJD                                                                                         
 
Niet van toepassing. 
 
7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Treksterkte   140 - 200 kPa 
Breukrek   50 - 80% 
Indrukhardheid (bij 40% indrukking)  25 - 35 kPa 
Blijvende vervorming (50% indrukking):  < 8% 
Gebaseerd op systemen met een dichtheid van ca. 210 kg/m³ 
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Isolatiewaarde  0,062 - 0,067 W / mK 
Oppervlakte weerstand   1,0 - 1,5 · 109 _ 
Specifieke weerstand   4 - 7 · 109 _cm 
Diëlektrische constante   3,0 - 3,5 (1 kHz) 
Gebaseerd op systemen met een dichtheid van ca. 260 kg/m³ 
Diëlektrische verliesfactor   0,25 - 0,3 (1 kHz) 
 
8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Niet van toepassing, bevat geen gevaarlijke preparaten. 
 
9 VERPAKKING 
 
De RPI-D Strips worden per stuk of gebundeld verpakt in een doos of kartonnen koker. 

10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Beschermen tegen vocht, opslaan bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 80%. 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 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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