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PROMASTOP®-FC MD
Brandtätningsmanschett

PROMASTOP®-FC MD är en brandtätningsmanschett med 
flera diametrar för plaströr med en speciell svällande tätning 
och täckmaterial av rostfritt stål. Manschetten har testats 
enligt SS-EN 1366-3  för öppna ändrörskonfigurationer (U/U) 
upp till ø 125 mm. 

Allmän information
• PROMASTOP®-FC är lämplig för ytmonterade 

förhållanden. 
• Brandtätningsmanschetter monteras parvis i väggar. Det 

behövs endast en manschett på undersidan av golv eller 
tak. 

• Manschetterna kan fixeras vid ett fast underlag (betong, 
massiv tegel, sten, lättbetong, murverk, block etc.) Borra 
ett hål och använd lämpligt fixeringsmaterial.

• Om manschetterna ska fixeras i gipsskivekonstruktioner 
måste fixeringen bestå av gängstavar som är minst M6 
och går genom hela skiljeväggen, manschetterna hålls på 
plats med hjälp av muttrar och brickor på vardera ände av 
gängstavarna. 

• PROMASTOP-FC MD är lämplig för rördiametrar från 40 
till 125mm (se klassificeringsrapporten för information om 
rörmaterial). 

Systeminstallationsinformation 
Se ETA, klassificeringsrapporten eller handboken för 
installationsinformation.

Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformationsblad kan erhållas vid förfrågan.

OBS! Använd alltid arbetshandskar för att undvika att skära dig på vassa kanter! 

Rörets ytterdiameter
mm

Manschettens längd
mm

Antal fästen 
obligatoriskt

40 225 2

50 255 2

64 300 3

75 335 3

90 380 3

110 445 3

125 490 4

Förslutningsfäste A 

PROMASTOP®-FC MD 
brandtätningsmanschett

Förslutningsfäste B 

Monteringsfäste C
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1. Kapa till rätt storlek med lämpligt verktyg 
enligt tabellen ovan – måttband och sax eller 
kniv.     

6. Fixera i den flexibla väggar med M6 gängstav 
eller i solida väggar med skruv och plugg. 

2. Lägg en remsa på en yta. Den svällande delen 
måste vara synlig. Fixera förslutningsfästena A 
och B på ändarna av remsan, te.x. med hjälp av 
gänger (lyssna efter klickljudet, då är en helt 
intryckt i remsan). 

3. Böj de små fästena på sidan 90° (med tång);  
  Vi rekommenderar att fixera ytterligare ett 

förslutningsfäste på den resterande remsan för 
att vara säker på att spara remsans ände. 

4. Fäst manschetten runt röret med metallfolien 
utåt genom att föra in förslutningsfäste A 
genom  förslutningsfäste B och böj spärren 
180°. 

5. Installera monteringsfäste C över manschetten 
och placera det symmetriskt runt manschetten.

Installationsanvisningar: 40–125 mm ett lager
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