
 

Műszaki adatlap 
_____________________________________________________________ 
 

Fire Coating tűzálló bevonat A típus (730000) 
 
 

Általános tudnivalók: 
A Fire Coating A típus egy diszperziós alapú tűzálló védőfesték halogénmentes tűzvédő 
anyagokkal.  
 
Példák az alkalmazásra: 
Poliuretán keményhabos felületek bevonására magasabb tűzvédelmi követelmények esetén.  
 
A Fire Coating A típussal bevont, 30 - 100 mm vastagsági tartományba eső szórt habos szigetelés 
(például egy 100 mm-es, a B2-S7-25-0 vs szórt habrendszer létrehozott szigetelés 2 rétegnyi 300 
g/m2-es Fire Coating A típussal bevonva) a 2015 május 5.-én kelt KB 3.1/15-081-2 besorolási 
jelentés szerint (MFPA Leipzig) a következő tűzvédelmi osztály követelményeinek felel meg:  
 

B s3 d0 (DIN EN 13501) 
 
Műszaki adatok: 
Szín:      szürke 
Szag:      enyhén savas, sajátos szagú  
Konzisztencia:    tésztaszerű, szórható 
Felhasználás:    minimum 2 x 300 g/m² 
Veszélyességi osztály:   nincs 
Hígítás:     vízzel 
 
Felhasználás: 
A konzisztencia úgy van beállítva, hogy a Fire Coating A típus szórható, kenhető és hengerrel is 
felhordható.  
 
Szóráskor a felhordás az Airless (légmentes) eljárással (pl. a Titan Industries 049-es állítható 
szelepével) vagy betonpumpa segítségével lehetséges.  
 
A felhordás 2 rétegben történik. Minden alkalommal legalább 300 g/m² kerül felhordásra.  
 
Száradás: 
Az anyag a levegőn 2-3 órán belül szárad. A munkaeszközök tisztítása vízzel történik, amíg az 
anyag még nem száradt rájuk.  
 
Csomagolás: 
25 kg-s műanyagvödrökben  
 
 
2015.01.21., módosítva am 2015.11.03.    Kérjük, vegye figyelembe a hátoldalt! 
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Fire Coating tűzálló bevonat A típus 
_____________________________________________________________ 
 
Tárolás: 

a) Fagytól és hőségtől védjük, ne tároljuk a szabadban 
b) Az ideális tárolási hőmérséklet 15°C és 30°C között 
c) Engedélyezett tárolási időtartam eredeti csomagolásban: 6 hónap 
d) Hosszabb állás után keverjük fel  

 
Biztonsági utasítások:  Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! 
 
Tanács: 
A használatra vonatkozó, szóban vagy írásban, valamint a tesztek kapcsán adott műszaki tanácsainkat 
legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. Azonban ezen felül a Vevőt terheli a felelősség, hogy személyesen is 
teszteket végezzen a leszállított áruval, megbizonyosodva annak a tervezett felhasználásra való 
alkalmasságáról. A termékek feldolgozása, felhasználása és felhordása hatáskörünkön kívül áll, és a 
Felhasználó felelősségét képezi. Fenntartjuk a jogot a termék előállítási receptjének megváltoztatására, ha 
az műszaki előnnyel jár, feltéve, hogy a fenti specifikációkat ez nem érinti. Műszaki tanácsadó 
szolgáltatásunk rendelkezésre áll a fent leírt termék kezelése és felhasználása során felmerülő mindennemű 
kérdések esetén. A jelen javaslattal minden, a jelen termékre előzőleg kiadott figyelmeztetés érvénytelenné 
válik, amennyiben azoknak tartalma eltérő lenne. 
 
 
2015.01.21., módosítva am 2015.11.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LACKFA Isolierstoff GmbH & Co. KG, Industriestraße 2, 25462 Rellingen 
Telefon: +49 (0) 4101/39 16-0, Fax: +49 (0) 4101/39 16 16, E-Mail: info@lackfa.com 
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