Technický list 18.05 Protipožární deska
Výrobek

Protipožární deska je rockwool deska (z minerální vlny) ošetřena požáru
odolným nátěrem a je aplikována v kombinaci s intumescentním nátěrem
a intumescentním akrylovým tmelem. Protipožární deska je součástí
protipožárního těsnícího systému, který se používá pro vytvoření požáru
odolného utěsnění okolo kabelů, trubek a kabelových žlabů. Tento systém
může být také kombinován s objímkou a rukávem.

Vlastnosti

þ Požáru odolná až 2 hodiny.
þ Hrany desky mohou být jednoduše přizpůsobeny podkladu.
þ Nabízí širokou škálu řešení pro všechny vyskytující se nerovnosti podkladu
v kombinaci s ostatními produkty protipožárního systému.
þ Obě strany desky jsou ošetřeny intumescentním a chladícím nátěrem.
þ Důkladně testováno předními Evropskými institucemi (notified bodies).
þ Utěsňuje prohlubně / drážky proti ohni a kouři.

Použití

- Protipožární deska je určena pro otvory větší než 5 mm a může být
aplikována v pevných i kompozitních stěnách.
- Desku je nutno přizpůsobit otvoru. Boky desky je nutné přetřít
Intumescentním nátěrem a bude tak „přilepena“ k podkladu. Nátěr aplikujte
v jednom směru. Používejte co největší desku a zamezte zbytečnému řezání
a spojování desek. Minimální velikost desky je 200 mm x 200 mm.

Balení

Krabice obsahující 1 desku 50 x 60 cm.
Balení ve fólii obsahující 2 desky 60 x 100 cm.

Barva

Bílá

Technické údaje
Hustota
Aplikační teplota
Přetíratelnost
Tloušťka
Certifikace

kg/m3
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≥5
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60

EN 1366-3

Omezení

Nepřetírejte z důvodu negativního účinku na intumescentní vlastnosti povlaku
na desce. Není vhodné pro ponoření do vody či delšímu působení vody.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Utěsnění dokončit vrstvou bobtnajícího nátěru.

Upozornění

Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí
aplikovat pouze proškolená osoba.

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 18.05».

Aktualizace

Aktualizováno dne:
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Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

