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EXUVENT.BAGS  

Almofadas ignífugas 

EXUVENT.BAGS são almofadas intumescentes concebidas para proporcio-
nar uma protecção corta-fogo EI 120/180 para paredes e chão atravessados 

por cabos eléctricos. 
São fabricadas com fibras de vidro resistentes ao fogo de elevada qualidade 

e cobertas em ambos os lados por um revestimento especial de poliuretano. 
Quando expostas ao calor (> 200° C), as almofadas EXUVENT.BAGS au-

mentam em cerca de 40% o seu volume e libertam vapor d'água. Esta dupla 
ação cria um elevado isolamento e evita, assim, a propagação do fumo e das 
chamas. 

  
Características: 
As almofadas EXUVENT.BAGS não se danificam com água nem com hu-
midade. 
São reutilizáveis e inatacáveis por roedores 
  
Local de utilização: 
As almofadas EXUVENT.BAGS são usadas para selar as aberturas que per-
mitem a passagem de cabos eléctricos. 
São especialmente recomendados em locais que sofrem frequentemente ma-

nutenções ou modificações. 
 
Aplicação: 
As almofadas EXUVENT.BAGS estão disponíveis em diferentes tamanhos, 
que coincidem com a largura das bainhas da maioria dos cabos comuns pre-

sentes no mercado (100, 150, 200, 250, 300 mm). 
Escolha o tamanho mais adequado de acordo com a largura da abertura. 
Colocá-los um em cima do outro, com o lado certificado de 12 cm posicio-

nado em paralelo à largura da parede / chão. 
Concluir a instalação com o selante EXUVENT.SEAL W e com o painel 

EXUVENT.PANEL (se necessário) para obter uma vedação perfeita. 
A instalação e o desmantelamento das almofadas é rápido, fácil e não reque-

rem qualquer mão de obra especializada. 
 
Advertências: 
Produto para uso profissional. 
  
Embalagem e armazenamento: 
Em caixas de papelão. 

 
Especificações: 
As almofadas EXUVENT.BAGS consistem de um revestimento de fibra de 

vidro não combustível de 200g/m2, tratado com uma resina de poliuretano e 
contendo um material granular termo expansivo, minerais isolantes adicio-
nais e produtos para a libertação gradual de água. As almofadas 

EXUVENT.BAGS são capazes de assegurar a protecção dos tipos EI120 e 
EI180 em paredes atravessadas por esteiras de cabos eléctricos. Podem ser 

usadas em combinação com o painel de lã de rocha EXUVENT.PANEL e 
com o selante EXUVENT.SEAL W. 

 
Certificação: 
Tipo EI 180 (UNI EN 1366-3) Chão de betão 
Tipo EI 120 (UNI EN 1366-3) Parede de gesso cartonado 
Tipo EI 120 (UNI EN 1366-3) Parede de betão ventilado 

EXUVENT.BAGS EI180 

PRODUCTO DIMENSÕES CÓDIGO 

BAGS 100 100 x 25 x 120 mm B10A 

BAGS 150 150 x 30 x 120 mm B15A 

BAGS 200 200 x 30 x 120 mm B20A 

BAGS 250 250 x 35 x 120 mm B25A 

BAGS 300 300 x 35 x 120 mm B30A 


