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Ogniochronna farba pęczniejąca.

Właściwości produktu
Zakres stosowania
Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca
dyspersja wodna do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść
instalacyjnych kabli i rur, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia elementów budowlanych (podwyższenie klasy odporności
ogniowej stropów betonowych). Stosowana również do przeciwpożarowego zabezpieczenia tras kablowych zainstalowanych w wewnętrznych
suchych pomieszczeniach przed rozprzestrzenianiem się płomienia
oraz działania ognia z zewnątrz.
Właściwości
Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Klasa odporności ogniowej systemu
Do 2 godzin
Badania i dopuszczenia do stosowania
Badana i dopuszczona do stosowania
zgodnie z krajowymi oraz
międzynarodowymi normami jak na
przykład DIN, EN. BS, IEC, FM, GOST,
DSTU.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt.

Rury
Kable
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Dane techniczne
Wskazania dotyczące aplikacji
• Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
• Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów
• Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego
„Airless”
• Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody
Opakowanie
12,5 kg pojemniki z tworzywa sztucznego
Magazynowanie
Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

Bliższe dane znajdują sie w Karcie Charakterystyki Substancji
Właściwości
Kolor

biały

Gęstość (+20°C)

1.20 - 1.37 g/cm³

Lepkość (+20°C)

8,000 - 12,500 mPas

Zawartość VOC

< 140 g/l

Zużycie

Grubość warstwy suchej: 500 µm ≈ zużycie 1 kg/m²

Czas schnięcia
Sucha w dotyku		
(przy + 23°·C / 65% ± 3% względnej Naniesienie następnej warstwy
wilgotności powietrza)
Sucha całkowicie		
Temperatura aplikacji

+ 5 °C do 25 °C

Zastosowane systemy
• PYRO-SAFE Uniwersalna Przegroda Kombinowana EI 120
• PYRO-SAFE Przeciwpożarowe zabezpieczenie ciągów kablowych
• PYRO-SAFE Dylatacja
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min. 5 godz.
min. 8 godz.
min. 4 dni
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Wskazania dotyczące bezpieczeństwa

