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BT
BARREIRAS
ANTI FOGO

Ø
Produto (mm)

FSC 11 de 63 a 110

FSC 12 de 110 a 160

FSC 13 200 

FSC 14 250

Fire Stop Collar
Barreira anti fogo em forma de colar para o fecho 
de passagens de tubos plásticos.
Colarinhos metálicos pré-fabricados para fechar atravessamentos de placas de compartimen-
tação com espessura mínima de 200 mm, com tubos de tipo plástico. Disponíveis em vários 
formatos, são aplicados de forma a circundar o tubo de plástico que atravessa as paredes, e 
são fixados à própria parede.

Aprovação

Classe de resistência até EI 120 
Não tóxicos e sem amianto

Em conformidade com a norma 
EN 1366-3

INSTALAÇÃO
Não são necessários cuidados 
especiais: o colarinho aberto é 
posicionado em torno do tubo, 
é fechado e fixado à placa através 
de suportes.

Para outras dimensões e para a 
instalação em paredes de gesso 
cartonado contactar a Raytech.

•   Embalados em aço INOX

•  Apresentam vedações de mástique
  intumescente no interior

  
CONSELHO

A solução proposta, do 
comprimento de 10m, pode ser 
cortada na medida pedida e as 
partes avançadas podem ser 
reutilizadas noutras instalações. 
Utilizável também em conjunto 
com as protecções de cobertura 
das caixas FSCI, FSSE, FSCC.

Fire Stop Tape
Barreira anti-chama (faixa intumescente) para o fechamento 
da passagem dos tubos corrugados individuais.
Fita de grafite altamente sensível ao calor, intumescente e com alto poder de expansão, para 
a protecção dos tubos eléctricos corrugados que contêm cabos. É aplicada a partir de ambos 
os lados da tubagem, através da parede, de forma a envolver o tubo: um eventual aqueci-
mento devido a um incêndio provoca a expansão do material e o fechamento de qualquer 
interstício possível.

INSTALAÇÃO 
Enrole a fita ao redor 
do tubo corrugado 
(dupla volta), a partir 
de ambos os lados da 
parede, através do furo 
de passagem; aplique 
a mástique de vedação 
FIRE STOP SEAL (FSS).
Deixe secar. 

Gama de diâmetros do tubo 
corrugado para aplicação Largura Espessura Comprimento

Produto (mm) (mm) (mm) (m)

FST-E-25/32 de 25 a 32 * 20 2 10

Mástique 
intumescente

Faixa 
intumescente

Tubo 
corrugado

*contendo cabos de até 10 mm2

125 mm

Aprovação

Classe de resistência até EI 120 
Não tóxicos e sem amianto

Em conformidade com a norma 
EN 1366-3
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