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Opis produktu:  PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 jest wolną od rozpuszczalników 

dyspersją wodną z organicznymi i nieorganicznymi wypełniaczami.  

 

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 wytwarza podczas działania 

płomienia izolującą piankę ogniochronną, która chroni zabezpieczaną 

powierzchnię przed działaniem ognia. 

 

 

Europejska Ocena 
Techniczna: 
 

 Zgodnie z badaniami wg europejskiej normy EN 13381-8, na podstawie 

których wydana została Europejska Ocena Techniczna, produktem 

zabezpiecza się konstrukcje stalowe do klasy odporności ogniowej R15, 

R30 i R60. Produkt objęty jest certyfikacją i nadzorem iBMB MPA TU 

Braunschweig. 

 
Zakres stosowania:  PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 jest stosowany do 

przeciwpożarowego zabezpieczania konstrukcji stalowych wykonanych 

z profili otwartych i zamkniętych wewnątrz obiektów, jak również 

zadaszonych hal spełniając wymogi dla środowiska kategorii 

użyteczności Z2 zgodnie z EOTA TR 024. 

 

Właściwości:  Kolor   biały  

Gęstość (+ 20° C) 1,30 – 1,46 g/cm³ 

Lepkość (+ 20° C) 9.000 – 13.000 mPas 

Zawartość VOC  < 140 g/l 

 

 
Warunki aplikacji: 
(min. + 5°C/< 85%wzgl. 
wilgotność powietrza) 

 Powierzchnia aplikacji musi być wolna od zanieczyszczeń i luźnych 
starych powłok (zaleca się piaskowanie do stopnia Sa ½ zgodnie z EN 
ISO 12944, Część 4). 
 
Jako farbę antykorozyjną należy stosować Permacor 1705 lub farby  
z rodzin farb alkidowych, krótko- i średniołańcuchowych żywic 
alkidowych lub dwukomponentowych żywic epoksydowych. 
 
W przypadku zabezpieczenia konstrukcji stalowych farbami z w/w rodzin 
farb antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych należy wykonać 
sprawdzenie możliwości naniesienia powłoki pęczniejącej zgodnie z 
instrukcją aplikacji nr 02. W szczególnych przypadkach należy zwrócić 
się do działu technicznego svt Brandschutz. 
 
Temperatura powierzchni konstrukcji stalowych przed rozpoczęciem 
aplikacji powłoki pęczniejącej powinna być min. o 3°C wyższa od 
temperatury podanej w tabeli dla punktu rosy. 
 
Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać. 
 
Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub 
metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się wykonać przy 
pomocy urządzenia natryskowego "Airless" (średnica dyszy > 0,019” = 
0,48 mm) lub urządzeniem natryskowym na sprężone powietrze 
(średnica dyszy > 3,5 mm). 
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Zużycie: 
 

 Zawartość ciał 
stałych 

(%) 
Zużycie 

Grubość 
warstwy 
mokrej** 

Grubość 
warstwy 
suchej** 

62 – 72 % 1.000 g/m² ok. 800 µm ok. 480 µm 

  * przy podwyższonej lepkości, w celu polepszenia warunków aplikacji farbę można  
 rozcieńczyć przez dodatek wody. Przyrządy należy natychmiast po użyciu  
 wyczyścić czystą wodą. 
** należy doliczyć odpowiednie straty powstałe podczas aplikacji. 
 

Grubości warstw:  Grubość warstwy suchej oraz zużycie zależy od klasy odporności 
ogniowej konstrukcji stalowej, rodzaju profilu (otwarty, zamknięty) i jego 
masywności oraz temperatury krytycznej stali. Tabele z grubościami 
zawarte są w Europejskiej Ocenie Technicznej. 
 

Czyszczenie:  Natychmiast wodą. 
   

Czasookres 
schnięcia: 
(przy +23°C / 65% ± 3% 
wzgl. wilgotności powietrza) 

 
Czas schnięcia 

antykorozji 
Suchy w dotyku 

Naniesienie 
następnej 
warstwy 

Naniesienie 
lakieru 

ochronnego 

min. 24 godz. min. 5 godz. min. 8 godz. min. 5 dni 

   
Lakier ochronny:  W celach dekoracyjnych, jak również ochronnych, należy na farbę 

pęczniejącą PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 nanieść lakier 

ochronny PYRO-SAFE Dekorlack SP 2. Lakier ochronny można 

otrzymać w różnych kolorach zgodnie z tabelą RAL. 

 
Zgodnie z Europejską Oceną Techniczną jako lakier ochronny można 
zastosować farbę Lacryl PU – firmy Brillux, Fontecryl 10 firmy 
TIKKURILA oraz Dekontlack L – firmy svt Brandschutz. 

   
Opakowanie:  12,5 kg PE-wiadra 

 
Wskazówki 
dotyczące 
bezpieczeństwa: 

 PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 nie jest zaliczany do materiałów 

niebezpiecznych zgodnie z GefStoffV oraz GGVS/ADR. 

/magazynowanie oraz transport materiałów niebezpiecznych/ 
Bliższe dane znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji. 
 

Warunki 
magazynowania: 
 

 Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej (+ 5°C do  

+ 25°C). Bezwarunkowo chronić przed mrozem. 
 

Czasookres zużycia:  18 miesięcy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
   

 

 
Dane techniczne mają na celu udzielenie informacji oraz pomoc podczas zastosowania produktu. Wszystkie dane zawarte w powyższej informacji technicznej oparte są 
na doświadczeniach i aktualnym stanie wiedzy przedsiębiorstwa oraz przeznaczone są do użycia w normalnych warunkach. Informacje odnośnie zastosowania produktu w 
szczególnych lub nietypowych przypadkach można otrzymać w dziale technicznym przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, że jakość zastosowanego systemu w dużej mierze 
zależna jest od wykonawstwa nie można jednoznacznie przejąć właściwości produktu z powyższych danych. Przedsiębiorstwo gwarantuje podawane właściwości swoich 
produktów w ramach warunków określonych w umowach sprzedaży. 
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