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Bandaż ogniochronny do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Właściwości produktu
Zakres stosowania
Bandaże ogniochronne do przeciwpożarowych zabezpieczeń jak np.:
(a) dylatacji
(b) owinięcie kabli, rur palnych i niepalnych z palną izolacją
Właściwości
PYRO-SAFE DG-CR wykonany jest ze specjalnego materiału,
wzmocnionego włókna szklanego powleczonego z zewnętrznej strony
cienką powłoką poliuretanową a od wewnętrznej materiałem
pęczniejącym PYRO-SAFE DG na bazie dyspersji z tworzyw
sztucznych. Produkt jest odporny na działanie czynników
atmosferycznych i promieniowania UV oraz jest elastyczny. W
przypadku działania płomienia na stronie z powłoką pęczniejącą
powstaje izolująca pianka zamykająca przestrzeń pomiędzy produktem
a chronioną powierzchnią.
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Klasa reakcji na ogień
E zgodnie z EN 13501-1
Badania i dopuszczenia do stosowania
Dopuszczony do stosowania w Instytucie
Techniki Budowlanej w Berlinie (DIBt).
• ETA-13/0100
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt.
Dylatacja
Rury
Kable

Dane techniczne
Wskazania dotyczące aplikacji
• aplikacja przy temperaturze +5°C - +50 °C, <+5°C zmniejsza się giętkość materiału, <85% względnej wilgotności powietrza
• cięcie przy pomocy nożyczek lub noża do tapet
Opakowanie
Długość:			
Szerokość:		
Kolor:			
Grubość nominalna:

rolka 10 m
75 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 1100 mm, inne szerokości według potrzeb
antracytowy
1,5 mm

Magazynowanie
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (< +50°C)
Składowane role chronić przed ściśnięciem

Bliższe dane znajdują sie w Karcie Charakterystyki Substancji
Właściwości
Kolor

Na zewnątrz szary / wewnątrz antracytowy

Forma

włókno powleczone od wewnątrz materiałem pęczniejącym

Masa powierzchniowa

ok. 2000 kg/m²

Zastosowane systemy
• PYRO-SAFE Flammotect (Jednowarstwowy, Dwuwarstwowy, EI 240)
• PYRO-SAFE Uniwersalna Przegroda Kombinowana EI 120
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Wskazania dotyczące bezpieczeństwa

