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TENMAT VENT FIRESTOP – Räystäsrakenteeseen asennettava ontelopalokatko rajoittaa palon leviämistä 
julkisivulta yläpohjan onteloon, säilyttäen rakenteen hyvän tuulettuvuuden ja kosteusteknisen 
toimivuuden. Vain 4 mm paksu ontelopalokatko paisuu vasta palotilanteessa, jolloin tuulettuvuus katkon 
kohdalla on helppo toteuttaa.  
 
Ontelopalokatko aktivoituu ja aloittaa laajenemisen, kun lämpötila tuuletusraossa ontelopalokatkon 
kohdalla kohoaa noin 180 °C-asteeseen. 
 
Räystäsrakenteille suoritetussa polttokokeessa (A) 29 mm:n tuuletusvälit sulkeutuivat 3 minuutin kuluessa. 
Polttokokeen mukaan tuotteella on mahdollista saavuttaa 30 tai 60 minuutin eristävyyden ja tiiveyden 
vaatimukset (EI30, EI60) tuuletusraon sulkeuduttua. 
 
Palo-osastoidussa räystäsrakenteessa palon leviämisen yläpohjan onteloon tulee olla estetty myös ennen 
tuuletusvälin sulkeutumista. Räystäsrakenteille tehdyn polttokokeen (A) perusteella voidaan arvioida, että 
palo ei pääse leviämään yläpohjan onteloon myöskään ennen tuuletusvälin umpeutumista, kun seuraavat 
ehdot toteutuvat: 

 
1. Tuuletusväli johon tuote asennetaan on enintään 29 mm 
2. Kaikki ontelon puolella olevat sisäpintojen materiaalit täyttävät vähintään D-s2, d2-

luokkavaatimuksen  
a.  Vähäisten tarvikkeiden, kuten aluskatteiden, tuulensuojakankaiden ja tuulenohjainten 

kohdalla luokkavaatimusta noudatettava vähintään 1 metrin etäisyydellä 
palokatkonauhasta.  

b. Mikäli lämmöneriste ei täytä luokkavaatimusta (D-s2, d2) lämmöneriste tulee suojata 
luokkavaatimuksen täyttävällä materiaalilla vähintään 2 metrin etäisyydellä 
palokatkonauhasta.  [2] 

 
  

KÄYTTÖKOHTEITA 

• Räystäsrakenteiden tuuletusvälin palokatko EI30- ja EI60- luokissa kun tuuletusväli enintään 29 mm 

• Soveltuu käytettäväksi myös julkisivun tuuletusvälissä (kysy lisätietoja) 

OMINAISUUDET 

• Mahdollistaa tuuletusraon esteettömän toimivuuden, ei vaaraa tukkeutumisesta 

• Suuri paisuntavolyymi 30:1 – Sallii epätasaisuuksia ontelon pinnoissa  

• Helppo asentaa ja katkaista – leikataan veitsellä haluttuun pituuteen 6,3 metrin rullasta 

• Tekninen käyttöikä Suomen ilmasto-olosuhteissa 60 vuotta 

• Vähäinen savuntuotto moniin muihin paisuviin palokatkomateriaaleihin verrattuna, halogenivapaa 
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TEKNISET OMINAISUUDET  
 

 

Leveys 75 mm 

Paksuus 4 mm 

Pituus 6,3 m 

Paino  noin 1,3 kg 

Materiaali Intumescent FF107 / PE (suojakääre) 

Kuljetus- ja varastointiolosuhteet Kuivat olosuhteet 

Leikattavuus leikkaus mittaan saksilla tai veitsellä 

Aktivoitumislämpötila  180 – 200 °C 

Paisuntavolyymi [400°C, 15 min] 30:1 

Paineen muodostuminen [Bar, 400°C] 17 Bar 

Tiheys 630 kg/m3 

Tekninen käyttöikä 60 vuotta  

Käyttöluokka  Type X (EOTA TR024) 

POLTTOKOKEET  

Testistandardit prEN 1364-6:201X & BS EN 1363-1:2012  

A. Warringtonfire testiraportti WF No: 406433 – D issue 3 (2019) 
(Räystäsrakenteille, Tuuletusväli 29 mm) 

EI60 
 

Testistandardit ASFP TGD 19 & BS EN 1363-1:2012   

B. Warringtonfire testiraportti WF No: 376150 A AR1 (2016) 
        (Seinän tuuletusväli, 50 mm) 

E60 

Testistandardit ASFP TGD 19 & BS EN 1363-1:2012 (Valmistajan sisäisesti suorittamat)  

C. Tenmat testiraportti FPD0006 (2020)  
Räystäsrakenne, tuuletusväli 50 mm, hyönteisverkko ontelon puolella 

(EI60) 

D. Tenmat testiraportti FPD0006 (2020)  
Räystäsrakenne, tuuletusväli 50 mm, hyönteisverkko palon puolella  

(EI30) 

PALOTEKNISET ASIANTUNTIJALAUSUNNOT     

[1] (20.3.2019) Eurofins Expert Services -lausunto EUFI29- 
19000593-T1  

 

Polttokoe B 

[2] (28.6.2021) Palotekninen insinööritoimisto Markku 
Kauriala Oy, Lausunto TENMAT VENT FIRESTOP 
(räystäsrakenne – tuuletusväli 29 mm)   

Polttokoe A  

Tuotetta käytettäessä tutustu huolellisesti koko aineistoon, joka on ladattavissa tuotesivulta  
https://timberfinder.com/tuote/tenmat-vent-firestop/. Autamme parhaamme mukaan kaikissa tuotteeseen 
liittyvissä kysymyksissä. 

https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
https://timberfinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Tenmat-Vent-Firestop_Palotekniset-lausunnot_Timberfinder-Oy.pdf
https://timberfinder.com/tuote/tenmat-vent-firestop/
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ASENNUS RÄYSTÄÄLLE 

 

 

 

1. Rullaa auki kuvan mukaisesti TENMAT Vent FireStop -ontelopalokatkonauha suunnittelijan 

määrittämään sijaintiin (Huom! Jätä sininen suojakääre tuotteen ympärille) 

2. Leikkaa palokatkonauha haluttuun pituuteen, joko terävällä veitsellä tai saksilla. Palokatkonauha 

sovitetaan tiiviisti liittyviä rakenteita vasten. Tuotteen jatkokset voidaan toteuttaa puskuliitoksilla. 

Ole huolellinen, että kaikista liitos- ja jatkoskohdista tulee mahdollisimman tiiviitä.    

3. Kiinnitä palokatkonauha jollakin seuraavista vaihtoehdoista. Huom! Käytä aina ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä 

a. T50 Hakasilla, pituus 12-14 mm 

b. Ruuveilla, pituus vähintään 32 mm, kannan koko 10-11,5mm 

c. Nauloilla pituus vähintään 22 mm ja kannan koko 10-11,5 mm 

HUOM. Kiviaineiseen seinään kiinnittäessä ruuvin pituus 50 mm 

 

4. Kiinnikkeiden maksimi etäisyydet esitetty alla olevissa kuvissa. Kiinnikkeiden välinen etäisyys aina 

enintään 250 mm ja kiinnikkeen etäisyys nauhan päästä enintään 125 mm.  

 

5. Varmista, että mikään ei estä tai rajoita palokatkonauhaa paisumasta vapaasti vastinpintaa vasten 

palon sattuessa.  

 

 

 


