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Yangın Durdurucu Köpük
CP 620

Uygulama Alanları
 n Beton, tuğla, gaz beton ve alçıpan geçişleri için onaylıdır.
 n Duvar ve döşemedeki küçük-orta büyüklükteki geçişlerde  

4 saate kadar yangın dayanımı sağlar
 n Kablo tavaları, tekil veya demet halindeki kablo geçişleri 
 n Borular ve kabloların birlikte geçtiği açıklıklar
 n Plastik boru geçişlerinde Hilti yangın durdurucu kelepçe veya 

sargılar ile birlikte kullanım 
 n Metal borular (Yanıcı veya yanıcı olmayan izolasyonlu)
 n 50 mm’ye kadar plastik boru geçişleri
 n Kablolar ile çelik, bakır, dökme demir, plastik boruların aynı 

boşluktan geçtiği geçişlerde kalıcı yangın yalıtımı

Sipariş Bilgileri 
Ürün tanımı Paket içeriği Paket miktarı Ürün no

CP 620 Yangın durdurucu köpük CP 620 genleşen yangın durdurucu köpük, 1 adet 
uzatma ucu, 2 adet karıştırma ucu, kullanım talimatları

1 adet 02025084

DSC Uygulama tabancası Hilti kutusunda manuel dağıtıcı 1 adet 00338720

Teknik bilgiler
CP 620

Akustik performans 47 dB’ye kadar

Renk Kırmızı

Kartuş içeriği 300 ml

Genleşme sonrası hacim Max. 2100 ml

Depolama/Taşıma sıcaklığı +5 ºC ile +25 ºC arası

Uygulama sıcaklığı +10 ºC ile +30 ºC arası

Min. sıcaklık (Ana malzeme) 0 ºC

Min. sıcaklık (kartuş) +10 ºC

Kür almış malzeme ısı dayanımı -30 ºC ile +100 ºC arası

Kürlenmeye başlama süresi 35 saniye

Kesilebilme süresi 1 dakika

DIN 4102 Malzeme sınıfı B1

Termal izolasyon (ısıtma tesisatı) 90 ºC’ de 0,052 W/mk

Termal izolasyon (soğutma tesisatı) 25 ºC’ de 0,048 W/mk

Orta ve küçük ölçekli açıklıklarda tek ürün ile hızlı, kolay ve güvenilir çözüm

Avantajlar
 ◼ İşçilik maliyetini düşürür.
 ◼ Kalıp veya destek elemanlarına ihtiyaç duymadan, açıklığın tek 

tarafından uygulama imkanı
 ◼ Farklı uygulamalar ve çoklu geçişler için tek ürün çözümü 
 ◼ Tek ürün ile yangın, duman ve akustik yalıtımı
 ◼ Ulaşılması zor açıklıklarda kolay uygulama
 ◼ Hızlı ve kolay uygulama, sadece tek bir ürün ile güvenilir yangın 

durdurucu yalıtımı 
 ◼ İlave alet gerektirmeden yeni kablo geçişleri yapılabilir. 
 ◼ Patlama testleri mevcut
 ◼ Dış mekan kullanımına uygun ve su sızdırmazlık testleri mevcut
 ◼ Uygulandıktan 1 dakika sonra tüp hacminin 7 katı genleşerek kürünü 

tamamlar ve ekonomik çözüm imkanı sunar

ETA Onayı
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Teknik Bilgiler

CP643N 50mm - 
110mm arası plastik 
borular için kelepçe

Min 150 mm

Kesit A-A

440 mm

55
0 

m
m

Kablo/Kablo kanalları

Taş yünü dolgu

50mm’ye kadar PVC & 
PE borular

CP620 Yangın 
durdurucu köpük

Uyarı 
• Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve 

sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve 
ürün etiketini okuyun.  

Yangın durdurucu uygulaması
1.  Dolgu yapılacak açıklığı toz ve yağdan temizleyin. 
2.  Kartuşun ucu yukarıya bakacak şekilde ve insanlara 

doğru tutmadan kapağını açınız.
3.  Mikseri yerleştirip sıkıca sabitleyiniz.  
4.  Tabancanın piston serbest bırakma mandalına basılı 

tutarak pistonu geri çekiniz 
5.   Kartuşu yerleştiriniz. Tabancanın ilk birkaç 

tetiği, mikserden sabit bir kırmızı renk gelmeye 
başlayıncaya dek dışarıya sıkılır.

6.  Açıklığa CP 620 uygulanır. 
• Tetik yavaşça sıkıldığında, mikserden çıkan malzeme 

bir miktar genleşmiş olarak gelir. Böylece uygulama 
yerinde malzemeyi yükseltmek daha kolay olur.

• Tetik hızlıca sıkıldığında, malzeme daha sıvı halde 
olur. Böylece malzemenin kablolar arasına akarak 
nüfuz etmesi daha kolay olur.

• CP620 uygulamasını açıklığın arkasından başlatıp 
öne doğru ilerleyiniz.

• Malzeme uygulama anından kısa bir süre sonra ısınır.
• Açıklığı tamamen CP620 ile kapatınız
7.  Sonradan servis görecek yerlerde, montaj plakası 

ile uygulama alanından görülecek bir noktada 
işaretleme yapılır.

Saklama 
• Soğuk, kuru, karanlık bir yerde, +5°C~+25°C 

sıcaklığında saklayın. 
• Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyun.

CP 620 Yangın Durdurucu Köpük için uygulama talimatları

1 2 3 4 5 6 7

Daha detaylı bilgi için www.hilti.com.tr
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