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EXUVENT.FIREGUARD 3

Proteção de condutas



Aplicação

Descrição

EXUVENT.FIREGUARD3 é uma manta corta-fogo que garante uma proteção tipo EI 120 ao fogo exterior para condutas metálicas
de ventilação de forma retangular ou circular.

Características:

Peso: 5 Kg/m²
Tipo de fornecimento: Rolo de 6000 x 1000 x 30 mm
Peso especí�co da manta CF: 100 Kg/m³  
Cor: Ext - Prateado Int - Branco
Condutividade térmica: 0,036 W/mK
Absorção da água: ≤ 1 Kg/m³  

Modo de aplicação:

1 - Medir o perímetro da conduta
2 - Aumentar o tamanho em 120 mm (30 mm por face da conduta) para compensar a espessura da manta + 200 mm para a 
sobreposição. (Total: soma lados conduta + 320 mm)
3 - Cortar a manta EXUVENT.FIREGUARD 3 segundo o comprimento calculado
4 - Enrolar a peça cortada ao redor da conduta a proteger, fazendo uma sobreposição de aproximadamente 200 mm (ver foto)
5 - Fixar a manta com um arame de aço Ø1 mm
6 - Repetir os passos anteriores até aplicar a próxima manta
7 - Aplicar a cinta adesiva especial EXUVENT.BAND 3 na junção das mantas
8 - Fixar a cinta adesiva EXUVENT.BAND 3 com o arame de aço de 1 mm ao redor da conduta

Repetir os passos anteriores até cobrir totalmente a conduta a proteger.

Local de aplicação:

A manta CF EXUVENT.FIREGUARD 3 aplica-se em condutas de 
ventilação retangulares ou circulares.

Classi�cação e campo de aplicação:

É garantida classi�cação EI 120 para condutas metálicas 
retangulares de ventilação em disposição horizontal ou vertical 
(até 1250 x 1000 mm).
É garantida classi�cação EI 120 para condutas metálicas 
circulares de ventilação em disposição horizontal ou vertical (até 
Ø1000 mm).



Conduta Ventilação Retangular                                                                                                       Conduta Ventilação Circular 
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Condições de teste

Retangulares

Diâmetro da Conduta: 500 x 1000 mm 
Perda de pressão interna: 300 Pa (fogo externo)
Relatório de classi�cação: 
AP 11/2839-992 (Vertical)
AP 10/101765-2074 (Horizontal)

Circulares

Diâmetro da Conduta: Ø800 mm 
Perda de pressão interna: 300 Pa 
Relatório de classi�cação:
AP 15/10033-1073 (Horizontal)
AP 15/10033-1071 (Vertical)



Certi�cações

Advertências

Produto para uso pro�ssional. 
O uso intensivo pode causar reações alérgicas. Recomenda-se o uso de luvas e mascara para o manuseamento e instalação do 
material.

Embalagem e armazenamento:

Rolos de 6 m em paletes. Outros tamanhos disponíveis  sob encomenda. As mantas EXUVENT.FIREGUARD 3 não têm qualquer 
problema de armazenamento desde que guardadas num ambiente fechado e sem humidade.

Embalagem e armazenamento:

Rolos de 6 m em paletes. Outros tamanhos disponíveis  sob encomenda. As mantas EXUVENT.FIREGUARD 3 não têm qualquer 
problema de armazenamento desde que guardadas num ambiente fechado e sem humidade.

Especi�cações

A manta EXUVENT.FIREGUARD 3 é constituida por �bras minerais. Tem uma espessura de 30 mm e uma densidade de 100 kg/m³ 
e tem um revestimento de alumínio e com um produto ablativo refª EXUVENT.SEAL T e com uma rede de aço. 
A EXUVENT.FIREGUARD 3 é capaz de garantir uma proteção EI 120 para as condutas metálicas de ventilação.

Para condutas retangulares:

AP nº 10/101765-2074       Classe     EI 120      Na horizontal    (EN 1366-1)
AP nº 11/2839-992              Classe     EI 120      Na vertical          (EN 1366-1)

Para condutas circulares:

AP nº 15/10033-1073         Classe     EI 120      Na horizontal    (EN 1366-1)
AP nº 15/10033-1071         Classe     EI 120      Na vertical         (EN 1366-1)



Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt 

EXUVENT.BAND 3

A EXUVENT.BAND 3 é uma cinta adesiva especial feita com um tecido incombustível aluminizado. Foi desenhada para proteger
as extremidades das mantas EXUVENT.FIREGUARD 3.
A EXUVENT.BAND 3 é muito fácil de instalar. Não requer formação especial. Aplica-se sobre as junções das mantas e �xa-se com 
um arame de aço de 10 mm de espessura. O produto está disponível em rolos de 50 m.

Certi�cações:

O certi�cado é o mesmo da EXUVENT.FIREGUARD 3.


