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EXUVENT.COLLAR  

Colarinhos Corta-fogo (1/2) 

Os Colarinhos EXUVENT.COLLAR são proteções corta-fogo que garantem 
uma resistência EI 120/180 a paredes / chão atravessados por tubos de plástico, 
tubos de metal isolados e tubos compostos por diferentes camadas de materiais 
de plástico e alumínio. 
A sua estrutura circular é feita de aço inoxidável e que contém uma ou mais ca-
madas (dependendo do diâmetro) de material intumescente. 
Quando ocorre um incêndio, os tubos sofrem uma deformação e desaparecem 
gradualmente, enquanto a sua componente intumescente expande e bloqueia a 
passagem de fumo e chamas.   
 
Características: 

Aparência: colarinhos de aço inoxidável, que incluem uma ou mais camadas  
 de material intumescente 
Cor:  prateada 
Tamanho: diâmetro de 30 a 400mm 
  altura de 30 a 200 mm 
Período de armazenamento: não existe nenhum limite de tempo, se o produto for 
mantido num ambiente seco, sob condições normais de armazenamento 
Taxa de expansão livre: 17: 1 
Temperatura de activação: 200 ° C   
 
Locais de utilização: 

Pode ser usado em todas as aberturas que permitem a passagem dos tubos de 
plástico (PVC, PE, PP, ABS) ou outro tipo de materiais que ardem em caso de 
incêndio. 
 
 
Apliacação: 
Colocar o colarinho em torno do tubo e fechá-lo usando seu clipe de metal. 
Prenda-o com buchas (8x60mm) em paredes e chão de betão. 
Use parafusos em caso de aplicação em paredes de gesso cartonado. 
É sempre possível usar um colarinho maior para tubos com um diâmetro menor. 
  
Advertências 

Produto para uso profissional. Utilize sempre luvas e óculos de segurança ao 
manusear e instalar o material.  

Embalagem e armazenamento: 
Em caixas de papelão. 
O produto permanece inalterado quando armazenado sob condições normais. 
 
Aplicações em gesso cartonado: 

Os Colarinhos EXUVENT.COLLAR foram certificados para proteger contra 
incêndios em paredes de gesso cartonado com a aplicação do lado exposto ao 
fogo. Em caso de dupla exposição ao fogo, usar dois colarinhos à prova de fogo, 
um para cada lado da parede, e junte-os usando varões roscados.  
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Colarinhos Corta-fogo (2/2) 

Os colarinhos EXUVENT.COLLAR são certificados: 
• com todos os tipos de plástico mais comuns (PVC, PP, PE, ABS) 
• com tubos inclinados até 45 ° 
• com vários tubos de plástico (também contendo cabos eléctricos) 
• com tubos de metal isolados 
• com tubos compostos por diferentes camadas de materiais de plástico e 

alumínio 
• em uma dupla camada de painel EXUVENT.PANEL 
 
Certificados: 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Testado apenas em chão de betão 

Diâmetro interior  
(mm) 

A 
mm 

Desempenho 
EI 120/180 

N.º Pontos de fixação 

30 30 G31M 3 

40 30 G31A 3 

50 30/50 G31B/G51B 3 

63 30/50 G31C/G51C 3 

80 30/50 G31D/G51D 3 

90 50 G51E 3 

100 50 G51O 4 

110 50 G51F 4 

125 50 G51G 4 

140 50 G51N 5 

160 50 G51H 5 

200 100 G10I 5 

250  100/150 G10L/G15L 5 

315  200 G20P 5 

400* 150 G10IC 8 


