Pokyny na spracovanie

Informácie o výrobku
Popis
Nullifire FJ203 je povrazec z minerálnej
vlny potiahnutý ohybnými sklenými
vláknami.
Účel použitia
FJ203 sa používa na protipožiarne
utesňovanie špár medzi prvkami muriva,
prefabrikovanými betónovými dielmi a
inými minerálnymi materiálmi. Používa sa
samostatne alebo v kombinácii s tesniacou
hmotou, napr. protipožiarnym silikónom
Nullifire FS703.
Balenie
Priemer
(mm)

Šírka špáry
(mm)

Dĺžka
(m)

ø 12

až 10

50

ø 20

11 až 15

50

ø 30

16 až 20

50

ø 40

21 až 30

50

ø 50

31 až 40

25

ø 60

41 až 50

25

ø 70

51 až 60

20

ø 80

61 až 70

10

ø 90

71 až 80

10

ø 100

81 až 90

10

ø 120

91 až 100

2

 Natreté alebo porézne plochy je
potrebné obrúsiť.
 Skontrolujte, či výrobok vyhovuje
požiadavkám špecifikácií ohľadom
prenosu pohybov, požiarnej
odolnosti a šírky špáry.

Protipožiarny
povrazec

 Kontaktné plochy musia byť čisté a
suché, zbavené prachu, mastnoty a
tiež voľných častíc, schopné znášať
príslušné zaťaženie.
 V tabuľke Balenie na ľavej strane si
podľa šírky špáry zvoľte
vhodný priemer Nullifire FJ203.

Aplikáciu povrazca FJ203 do špáry môže
uľahčiť špachtľa:

Ukážka špachtle

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Napojenie dvoch povrazcov
Konce dvoch protipožiarnych povrazcov je
potrebné spojiť bez presahu.

Hlavné výhody

•

Certifikát požiarnej
odolnosti v špárach medzi
stavebnými prvkami z
minerálnych materiálov

•

Flexibilne sa prispôsobuje
dilatáciám špáry

•

Rýchle a
jednoduché rezanie

•

Nehorľavý

Technické údaje
Hodnota

Vlastnosť
Tepelná odolnosť

Trvale:
+ 600 °C
Krátkodobo: + 800 °C

Tolerančný rozsah priemeru pri výrobe

-5 % / +15 %

Objemová hmotnosť

≥ 200 kg/m3

Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1)

A1

Požiarna odolnosť (EN 13501-2)

až 240 minút

Protipožiarny povrazec
Ochrana zdravia a bezpečnosť
Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list
výrobku a oboznámte sa s jeho obsahom.

Doplňujúce informácie
Vyššie uvedené informácie majú len
všeobecný charakter. Z dôvodu rôznych
podmienok pri spracovaní a aplikácii,
ktoré nemôžeme ovplyvniť, a radu
rôznych materiálov urobte dostatok
vlastných skúšok, aby ste overili vhodnosť
materiálu pre danú aplikáciu. Technické
zmeny vyhradené. Aktuálnu verziu
nájdete na stránkach www.illbruck.sk.

Technický servis
Spoločnosť Tremco CPG disponuje tímom
skúsených technických predajcov, ktorí
poskytujú pomoc pri výbere a špecifikácii
výrobkov. Pokiaľ potrebujete podrobnejšie
informácie, služby alebo rady, kontaktujte
prosím Oddelenie služieb zákazníkom na
tel. čísle +421 45 672 2460.

Pokyny na inštaláciu

Odmerajte šírku špáry.

Oblepte okraje špáry.

Oblepte FJ203, aby ste si uľahčili rezanie.

Odrežte povrazec Nullifire FJ203.

Vložte povrazec Nullifire FJ203 do špáry.

Špáru potom podľa potreby utesnite
pomocou Nullifire FS702, FS703 alebo
illbruck SP525.
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