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Yangın Durdurucu Köpük
CP 660

Uygulama Alanları
 n Küçük ve orta ölçekli açıklıklarda kalıcı yangın durdurucu dolgu 

(ideal boyut aralığı: 100 x 100 mm ~ 400 x 400 mm)
 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

Sipariş Bilgileri
Ürün tanımı Paket içeriği Paket miktarı Ürün no

CP 660 Yangın durdurucu köpük CP 660 genleşen yangın durdurucu köpük, karışım ucu, 
kullanım talimatları

1 adet 00203517

MD 2500 Uygulama tabancası Hilti kutusunda manuel tabanca 1 adet 00338853

Standart Hilti HIT dağıtıcılar ile de uygulanabilir (MD 2000, ED 3500-A).

Teknik bilgiler
CP 660

Yangın dayanımı Duvarlarda 2 saate kadar 
Zeminlerde 3 saate kadar

Ana malzeme Beton, Alçıpan, Tuğla duvar

Uygulama sıcaklık aralığı 5°C - 40°C

Akustik performans 47 dB’ye kadar

Renk Kırmızı

Hava sızdırmazlığı 0.0007 m³/s (min)

Genleşme sonrası hacim 2100 ml (max.)

Tek ürün ile hızlı, kolay ve güvenilir çözüm

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

tarafından uygulama imkanı
 ◼ Esnek ve yumuşak yapısı sayesinde harekete izin verir 
 ◼ Tek ürün ile yangın, duman ve akustik yalıtımı
 ◼ Temiz ve düzenli uygulama sağlar, kolaylıkla şekillenebilir ve   

esnek kalır
 ◼ Hızlı ve kolay uygulama, sadece tek bir ürün ile güvenilir yangın 

durdurucu yalıtımı 
 ◼ İlave alet gerektirmeden yeni kablo geçişleri yapılabilir

BS EN 1366-3

ETA Onayı
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Teknik Bilgiler

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. Folyo paketini kartuş tutucunun içine yerleştirin. 
3. Kapağı açın. Karıştırma ucunu folyo paketin ucuna 

yerleştirin ve çevirerek iyice sıkın.  
4. Folyo paketini içeren tutucuyu tabancaya yerleştin: 
5.  Dengesiz olarak karışan ilk miktarı dışarıya atın 
6. Yangın durdurucu köpüğü doldurulacak açıklığa 

uygulayın.  İki bileşenin karışarak reaksiyona 
girmesiyle, uygulamadan yaklaşık 30 saniye sonra 
genleşmeye başlar (23°C’de). Kablolar arasındaki 
boşluklar dahil yangın durdurucu köpüğü tamamen 
uygulayınız. 

7. Köpük yaklaşık 5 dakika (23 °C’de) sonra el ile 
şekillendirilebilir ve düzeltilebilir (gerekliyse).  
Koruyucu eldiven giyiniz!  Yaklaşık 10 dakika sonra 
(23 °C’de), köpük sertleşir ve sonra kesilebilir.

8. Uygulama bilgi levhasını, doğru bir şekilde uygulanmış 
açıklığın yanına yerleştirin.

9. Açıklığa kolaylıkla ilave kablolar veya borular 
yerleştirilebilir.  Kabloların veya boruların onaylı 
maksimum adedi ve boyutunu aşmayın.  Kablo veya 
boru, alet gerekmeden, doğrudan köpük içerisinden 
itilebilir.  Gerekliyse, kablo veya boruyu itmeden 
önce köpükte bir delik açmak için uygun aleti 
kullanın (tornavida veya matkap vs.)  Kalan boşlukları 
dikkatli bir şekilde CP 660 ile doldurun.

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

sıcaklığında saklayın. 
• Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine dikkat edin.

CP 660 Yangın Durdurucu Köpük için uygulama talimatları

CP643N 50mm - 
110mm arası plastik 
borular için kelepçe

Min 100 mm

Kesit A-A

400 mm
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0 

m
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Kablo/Kablo kanalları

Taş yünü dolgu

50mm’ye kadar PVC & 
PE borular

CP660 Yangın 
durdurucu köpük

Daha detaylı bilgi için www.hilti.com.tr
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