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Den Braven Pyropol SILIKON
FIRE silikonowy uszczelniacz
PPOŻ
Cena brutto

41,34 zł

Cena netto

33,61 zł

Producent

Den Braven

Opis produktu
Den Braven Silikon Fire to jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z neutralnym systemem
utwardzania, przeznaczony do uszczelnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej.
Uszczelnianie wewnątrz budynków nieruchomych szczelin pionowych w przegrodach budowlanych (pomiędzy powierzchniami
z cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej, płyt g-k, betonu, betonu komórkowego). Pionowe złącza liniowe w pionowych
elementach budynków są sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2:2008 w klasie odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (zgodnie
ze szczegółowymi rozwiązaniami opisanymi w aprobacie), przy czym szerokość uszczelnianej szczeliny (13 do 40mm) zależy
od rodzaju wypełnienia szczeliny oraz grubości ściany w danej klasie odporności ogniowej (przestrzeń pomiędzy elementami
powinna być wypełniona wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m³, pianką poliuretanową Purfoam Fire
DBS-9802 PUR / Gunfoam Fire DBS-9802 NBS bądź sznurem dylatacyjnym Φ 15 lub Φ 40 i zamknięta po obu stronach
przegrody warstwą z kitu silikonowego Pyropol Silikon Fire).
Tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę
Neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji)
Odporny na wodę i czynniki atmosferyczne
Wygodny w formowaniu i wygładzaniu
Nie ścieka
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 - B-s1, d0 (klasyfikacja dotyczy następujących wymiarów szczeliny: szer.
do 40mm, głęb. do 12mm, całkowita dług. do 4m, powierzchnia maksymalna 1,5 m²)
Aprobata ITB 7849/2016; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr-020-UWB-2355/W; KDWU 26/00 z
6.05.2017

Sposób użycia
Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości
szczeliny do 10mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5mm. Dla
szczelin o szerokości większej niż 10mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru głębokość [mm] = (szerokość [mm] / 3) + 6. W
celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę
pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za
pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką,
szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 25 minut od nałożenia silikonu. Fuga powinna
mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: biały , szary
opakowanie: kartusz 300 ml
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