PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Masa szpachlowa
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Ogniochronna masa szpachlowa o działniu endotermicznym stosowana w pomieszczeniach narażonych na działania warunków atmosferycznych, nadająca się szczególnie do uszczelnienia dużych otworów i szczelin, możliwa aplikacja
grubych warstw masy szpachlowej.

Właściwości produktu
Zakres stosowania
Ogniochronna masa szpachlowa o działniu endotermicznym stosowana w
wewnętrznych suchych pomieszczeniach jak również w pomieszczeniach
narażonych na działanie warunków atmosferycznych do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych, kabli i rur oraz przejść
mieszanych.
Właściwości
Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych, elastyczna
odporna na wilgotność, zamarznięcie-odtajanie, odporna na działanie
promieniowania UV oraz wielu chemikaliów i olejów.

Klasa odporności ogniowej systemu
Do 4 godzin
Badania i dopuszczenia do stosowania
Badana i dopuszczona do stosowania
zgodnie z krajowymi oraz
międzynarodowymi normami jak na
przykład DIN, EN, BS; SOLAS, GOST.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt.

Rury
Kable
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Dane techniczne
Wskazania dotyczące aplikacji
• Aplikację wykonuje się przez szpachlowanie
• Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów
Opakowanie
12,5 kg pojemniki z tworzywa sztucznego
310 ml tuby
Magazynowanie
Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)
Wskazania dotyczące bezpieczeństwa

Właściwości
Kolor

Biały (szary na zamówienie)

Gęstość (+20°C)

1.34 - 1.48 g/cm³

Lepkość (+20°C)

paste-like

Zawartość VOC

< 140 g/l

Czas schnięcia
Sucha w dotyku min. 6 godz.
(przy + 23°·C / 65% ± 3% względnej
Sucha całkowicie min. 10 dni w zależności od grubości warstwy
wilgotności powietrza)
Temperatura aplikacji

+ 5 °C do 25 °C

Zastosowane systemy
• PYRO-SAFE Flammotect (Jednowarstwowy, Dwuwarstwowy, EI 240, ES)
• PYRO-SAFE CT
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