
STOPSEAL PIPE WRAP 
 
Yangın durdurucu, genleşme özellikli boru sargı bandı 
 
Stopseal Pipe Wrap, elastomerik termoplastik polimer ve bağlayıcıların bileşimden oluşan, yüksek 
hacimde genleşme ve basınç yalıtımı sağlayan, yanıcı borular ve yüksek sıcaklılıklarda yumuşama 
özelliği gösteren borular için geliştirilmiş yangın yalıtım sargı bantıdır. 
Beton veya tuğla duvar içerisinde kalacak boru etrafına sarılarak kullanıldığında, yangın esnasında, 
alevin ve zehirli gazların geçişini dizayn edilen sureler içerisinde engeller. 
 

Standartlar 

Stopseal Pipe Wrap, BS 476: Bolum 20’ye göre test edilmiştir. 4 saat’e kadar yangın dayanımına 
sahiptir (Warrington Assessment Report). PVC, HDPE, MDPE, PP, ABS vb. yanıcı borularda 200 mm 
çapa kadar test edilmiştir. 
 

Teknik Özellikler       

 

 

Kullanım Alanları 

� Su hatlarındaki plastik borularının, havalandırma borularının, yangın bölme duvar ve 
zeminlerin yangına karşı kompartımanlaştırılmasında,  

� Boruların enine kesitlerinin yangından korunması, alev ve zehirli gaz iletiminin 
engellenmesinde, 

� İç ve dış mekan uygulamalarında, 
� Yatay ve düşey uygulamalarda, 
� Tuğla ve betonarme duvar içerisinden gecen tesisat borularının etrafında, 
� Karot delik boşluklarında, 

 
Avantajları 
 

� Neme karşı dayanıklıdır. Su geçirmez. 
� Alev, ısı ve zehirli gazları geçirmez. 
� Yangın zararını en aza indirir. 
� Kompartımanlar ve havalandırma kanalları arasındaki basınç farklılığının devamlılığını sağlar. 
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Yangın Direnci 
BS 476:Bolum 20’ye 
göre 4 saat’e kadar 

Hacim Artışı ( 300 °C’ 
de) 

25 kat 

Yoğunluk ~ 1,29 g/cm³ 

Boru Çapları 

28 mm, 32 mm, 55 mm, 
63 mm, 75 mm, 82 mm, 
90 mm, 110 mm, 125 
mm, 
160 mm, 200 mm , (daha 
geniş çaplar talep 
üzerine üretilmektedir) 

Kalınlık 

3,5 mm kalınlık 63 mm 
çapa kadar, 
6,0 mm kalınlık 110 mm 
çapa kadar, 
9,5 mm kalınlık ≥ 110 
mm’den büyük çaplarda 

Genişlik 60 mm 



 
Uygulama Prosedürü 
 

� Stopseal Pipe Wrap’ı boru etrafına sarın ve yapıştırıcı bantla iki ucunu birleştirin. 
� Boru sargı bant’ının, duvar veya zemin beton yüzeyinden eşit mesafede tam ortaya gelecek 

şekilde yerini ayarlayın, 
� Boru çevresindeki boşluk 5 mm derinliğe kadar Pyrocoustic Sealant yangın durdurucu mastik 

ile doldurulur. Daha geniş boşluklar Silverseal Mortar harçla doldurulur. 
� MDF, Alçıpan, Sunta, PVC gibi yangın direnci olmayan ve yapısal mekanik mukavmeti düşük 

olan yüzeylerde tavsiye edilmez. 
 

Ambalaj 
 
Ürün kesitine göre değişken. 
 
Sarfiyat 
 
Tesisat boru çapına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
 
Depolama 
 
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır. 
 
Raf Ömrü 
 
Uygun depolama koşullarında malzeme bozulmadığı için raf ömrü belirtilmemiştir. 
 
Güvenlik Tavsiyeleri 
 
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve 
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır. 
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