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Tekninen ohje

Hilti Palokatkokääre 
CFS-B

Eurooppalainen tyyppi-
hyväksyntä
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Palokatkokääre
CFS-B

Käyttökohteet
 Palokatko eristettyjen (kuumien/kylmien) metalliputkien ympärillä
 Putkimateriaalit: kupari, teräs ja muut metallit (esim. valurauta, 
ruostumaton teräs, jne.), joiden lämmönjohtavuus on heikompi 
kuin kuparilla ja sulamispiste vähintään 1050 °C
 Erilaiset eristemateriaalit
 Sopii läpivienteihin betonissa, tiilissä ja kevyissä väliseinissä

Tilaaminen
Tilausnimike Myyntipakkaus Art. nro
Palokatkokääre CFS-B 1 kpl 00429557

Tekniset tiedot
CFS-B

Väri Harmaa
Paisuva Kyllä
Pituus 10 m
Leveys 125 mm
Paksuus 2 mm
Käyttölämpötila
Lämmönkestävyyden lämpöti-
la-alue
Paisuntalämpötila

Helppo eristettyjen metalliputkien palokatkoratkaisu, jolla on Eurooppalainen tyyppihyväksyntä

Edut
 Erittäin monipuolinen ‒ voidaan käyttää monenlaisten eriste- ja 
putkimateriaalien ja putken halkaisijoiden kanssa
 Nopea ja helppo asennus ‒ poraamista ja lisätyökaluja ei tarvita
 Putkieristettä ei tarvitse katkaista seinän/lattian läpiviennin kohdalla
 Erittäin ohut ‒ helppo asentaa kapeisiin rakoihin
 Hyvän elastisuuden ansiosta optimaalinen joustavuus
 Erittäin hyvät äänieristysominaisuudet

Eurooppalainen tyyppihyväksyntä (ETA) ja tekninen ohje saatavissa 
paikalliselta Hilti-edustajalta.
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Asennusohje

Puhdista aukko. Aukon ympärillä olevan materiaalin pitää olla kuiva, rakenteellisesti ehjä ja pölytön sekä ras-
vaton

Palokatkokääreen päälle on tarvittaessa asennettava lisäeriste. Asenna tarvittaessa tunnuskilpi oikein sulje-
tun aukon viereen.

Leikkaa Hilti palokatkokääreestä CFS-B eristeen ulkohalkaisijan mukainen pituus niin, että eristeen päälle tu-
lee reilut 2 kerrosta.

0,7 mm).

Asenna Hilti palokatkokääre CFS-B aukon molemmille puolille 62,5 mm syvyyteen (kääreessä olevan merkki-
viivan mukaan).

Tiivistä jäljelle jäävä rako kipsilllä tai Hilti palokatkovaahdolla (CFS-F FX FS ‒vaahdon tiedot, katso ETA 
10/109).
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Palavalla eristeellä varustettujen metalliputkien läpiviennit
Seinä
Hilti palokatkokääreen CFS-B (A1) käyttötarkoitus on rakenteen palonkestävyyden palauttaminen: Kevyet seinät / kipsilevy-
seinät (E), minimipaksuus 100 mm (tE) teräs- tai puurangoilla, joiden molemmin puolin on kiinnitetty vähintään kaksi kerrosta 
12,5 mm paksuisia levyjä. Puurankoseinissä tiivisteen ja rangon välinen minimietäisyys on 100 mm ja tila on täytettävä vähin-
tään 100 mm paksuisella luokan A1 tai A2 eristeellä EN 13501-1  standardin mukaisesti.
Massiiviseinät (E) betonia, kevytbetonia tai tiiltä, minimitiheys 650 kg/m3, minimipaksuus 100 mm (tE).

-
roksella (katso taulukko alla) Hilti palokatkokäärettä CFS-B, joka asennetaan keskiviiva seinäpinnan (E) tasalle. Läpivientirako 
(A2) täytetään kipsi- tai sementtilaastilla.

Tekniikka (C) Seinän tyyppi 
ja paksuus (tE)

Putkieristeen 
paksuus (tD1)

Luokitus 
E = tiiviys
I = eristys

Muut vaatimukset

Teräsputket* 88,9 × 2 mm ‒ 159 × 4 
mm (dC)
(seinämän suurin paksuus 14,2 mm tC)

Kevyt seinä*** 

125 
Massiivi¬seinä 

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 100 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Lisäeristekerros (D2),
pituus 300 mm (LD2) /19 mm (tD2), 
sama materiaali kuin putkieristeessä

Kupariputket** 28 mm (dC)
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))
Kupariputket** 88,9 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))
Kupariputket** 88,9 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 0 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Lisäeristekerros (D2),
pituus 300 mm (LD2) /19 mm (tD2), 
sama materiaali kuin putkieristeessä

Kupariputket** 42 × 1,5 ‒ 54 × 2 mm 
(dC)
(seinämän suurin paksuus 14,2 mm tC)

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 100 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)

* Luokitus koskee myös muusta metallista, esim. valuraudasta, ruostumattomista teräksistä ja nikkeliseoksista (NiCu, NiCr ja NiMo), valmistettuja putkia, joiden sulamispiste 
on > 1100 °C ja lämmönjohtavuus heikompi kuin seostamattomalla teräksellä.
** Luokitus koskee myös muusta metallista, esim. seostamattomasta teräksestä, valuraudasta, ruostumattomasta teräksestä, nikkelistä ja nikkeliseoksista (NiCu, NiCr ja 
NiMo), valmistettuja putkia, joiden sulamispiste on > 1100 °C ja lämmönjohtavuus heikompi kuin kuparilla.
*** Jos kevyttä seinärakennetta ei ole täytetty kokonaan eristemateriaalilla, aukko on ympäröitävä asentamalla seinälevyjen väliin vähintään 50 mm paksuinen mineraalivillaker-
ros (EB).

Tekniikka (C) Seiän tyyppi ja 
paksuus (tE)

Putkieristeen 
paksuus (tD1)

Luokitus 
E = tiiviys 
I = eristys

Muut vaatimukset

Teräsputket* 88,9 mm ‒ 114,3 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

Kevyt seinä*** 

100mm
Massiivi¬seinä

40 mm Tekniikoiden etäisyys toisistaan 100 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Lisäeristekerros (D2),
pituus 300 mm (LD2) /19 mm (tD2), 
sama materiaali kuin putkieristeessä

Kupariputket** 28 mm (dC)
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))

Kupariputket** 88,9 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC)) 100mm
Kupariputket** 88,9 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 0 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Lisäeristekerros (D2),
pituus 300 mm (LD2) /19 mm (tD2), 
sama materiaali kuin putkieristeessä

Kupariputket** 54 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2mm (tC)

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 100 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)
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Tekniikka (C) Seinän tyyppi 
ja paksuus (tE)

Putkieristeen 
paksuus (tD1)

Luokitus 
E = tiiviys
I = Eristys

Muut vaatimukset

Teräsputket* 88,9 × 2 ‒ 159 × 4 mm (dC)
(seinämän suurin paksuus 14,2 mm tC)

Massiiviseinä Tekniikoiden etäisyys toisistaan 
100 mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)
 

Kupariputket** 28 mm (dC)
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))
Kupariputket** 54 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2mm (tC))
Kupariputket** 88,9 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))
Kupariputket** 54 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 
100 mm 
1 kerros CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)Kupariputket** 88,9 mm (dC) 

(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

* Luokitus koskee myös muusta metallista, esim. valuraudasta, ruostumattomista teräksistä ja nikkeliseoksista (NiCu, NiCr ja NiMo), valmistettuja putkia, joiden sulamispiste 
on > 1100 °C ja lämmönjohtavuus heikompi kuin seostamattomalla teräksellä.
** Luokitus koskee myös muusta metallista, esim. seostamattomasta teräksestä, valuraudasta, ruostumattomasta teräksestä, nikkelistä ja nikkeliseoksista (NiCu, NiCr ja 
NiMo), valmistettuja putkia, joiden sulamispiste on > 1100 °C ja lämmönjohtavuus heikompi kuin kuparilla.

Massiiviset seinärakenteet

E

tE

tD tC

A2 A1

C

D

dC

A1
D

A2

A1
D

A2

Kevyet seinärakenteet
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Palavalla eristeellä varustettujen metalliputkien läpiviennit
Lattia
Hilti palokatkokääreen CFS-B käyttötarkoitus on palonkestävyyden palauttaminen lattiarakenteissa, joiden minimipaksuus on 
150 mm (tE) ja materiaali betonia tai kevytbetonia, jonka minimitiheys on 650 kg/m3.

-
sella (katso taulukko alla) Hilti palokatkokäärettä CFS-B, jonka keskiviiva tulee lattiapinnan (E) tasalle.
Läpivientirako (A2) täytetään kipsi- tai sementtilaastilla.

Tekniikka (C) Lattian tyyppi 
ja paksuus (tE)

Putkieristeen 
paksuus (tD1)

Luokitus
E = tiiviys 
I = eristys

Muut vaatimukset

Teräsputket* 88,9 × 2 mm ‒ 159 × 4 mm 
(dC)
(seinämän suurin paksuus 14,2 mm tC)

Massiivilattia Tekniikoiden etäisyys toisistaan 
100 mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)
 Teräsputket* 114,3 mm (dC)

(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))
Teräsputket* 54 × 2 mm ‒ 159 × 4 mm (dC)
(seinämän suurin paksuus 14,2 mm tC)

Kupariputket** 28 mm (dC)
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))
Kupariputket** 54 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

Kupariputket** 88,9 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))
Kupariputket** 28 mm (dC)
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 0 
mm 
2 kerrosta CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)

Kupariputket** 28 mm (dC)
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 
100 mm 
1 kerros CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)Kupariputket** 42 mm (dC)

(seinämän paksuus) 1 ‒ 14,2 mm (tC))
Kupariputket** 54 mm (dC)
(seinämän paksuus) 2 ‒ 14,2 mm (tC))

Kupariputket** 28 mm
(seinämän paksuus) 1 ‒ 10 mm (tC))

Tekniikoiden etäisyys toisistaan 0 
mm 
1 kerros CFS-B:tä
Ei lisäeristekerrosta (D2)

* Luokitus koskee myös muusta metallista, esim. valuraudasta, ruostumattomista teräksistä ja nikkeliseoksista (NiCu, NiCr ja NiMo), valmistettuja putkia, joiden sulamispiste 
on > 1100 °C ja lämmönjohtavuus heikompi kuin seostamattomalla teräksellä.
** Luokitus koskee myös muusta metallista, esim. seostamattomasta teräksestä, valuraudasta, ruostumattomasta teräksestä, nikkelistä ja nikkeliseoksista (NiCu, NiCr ja 
NiMo), valmistettuja putkia, joiden sulamispiste on > 1100 °C ja lämmönjohtavuus heikompi kuin kuparilla.

Lattiarakenteet
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Ominaisuudet Ominaisuuksien arviointi Normi, standardi, testi
Vaaralliset aineet Alle kyseisten ammattialtistusrajojen, sikäli 

kun sellaisia rajoja on asetettu
Materiaalin käyttöturvallisuustiedote

Kestävyys Luokka Z2 (sopii kuiviin sisäolosuhteisiin 
paitsi Z1-kosteusluokkaan tarkoitettuihin läpi-
vientitiivisteisiin yli 0 °C lämpötiloissa).

ETAG 026-2

Paloluokitus Luokka E EN 13501-1

Palokatkokääreen CFS-B ominaisuudet
Lisämääreet

Hiltin palokatkotuotteet on testattu perusteellisesti ja sovitettu yksilöllisesti vastaa-
maan rakennuksen mekaanisten ja sähköisten asennuksien teknisiä vaatimuksia. 
Erinomaisten passiivisten palonsuojaominaisuuksiensa lisäksi Hiltin palokatkotuot-
teet täyttävät yhä tärkeämmät rakennustekniikan asettamat vaatimukset ja auttavat 
myös suunnittelijoita ja asentajia täyttämään nämä lisävaatimukset. Käyttöön sopi-
vuuden arviointi on suoritettu EOTA ETAG nro 026 ‒ osan 2 mukaisesti.

Bauchemie Piktos_neu.ai
05.11.2007

SchallschutzRauch- und Gasdichtigkeit

Wasserbeständigkeit Elektische

30
years

30
Jahre

45%

Dampfdichtigkeit Wärmedämmend

Air-seal/Luftdichtheit

dBritish Standar
BS 476

C US

FM
APPROVED

FM
Factory Mutual

Huolto

Yli 20 vuoden maailmanlaajuisella kokemuksellaan Hilti kuluu palokatkojärjestelmien 
johtaviin toimittajiin.
Autamme aktiivisesti palokatkoprojektien paremmassa hallinnassa, ja tarjontaamme kuulu-
vat:

Kokeneiden myyntiedustajiemme, kenttäinsinööriemme, palokatkoasiantuntijoidemme ja 
asiakaspalveluedustajiemme verkosto on vain puhelinsoiton päässä (käytä paikallista mak-
sutonta Hilti-numeroa).
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