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BIS Pacifyre® FPM Brandsikrings cement

BIS Pacifyre FPM Brandsikrings cement er velegnet til tætning af 

åbninger omkring kabler, rør og brandmanchetter. Anbefales til 

brandsikker og røgtæt forsegling af ventilationsspjæld, ventilations-

kanaler og branddøre, i henhold til EN 998-2.

Fordele og egenskaber
■  Til tætning omkring enkelte kabler, (ikke) brændbare rør med eller 

uden isolering, brandmanchetter og forsegling af brand ventiler, 

luftkanaler og branddøre

■  Kan også bruges til brandsikker lukning af fuger og huller i vægge 

og gulve

■  Egnet til manuel og maskinel behandling (f.eks. fuge pistol)

■  Krymper ikke

■  Fås i fl ere konsistenser, fra fl ydende til meget fast

■  Hæfter godt på underlaget

■  Brandklasse A1 (Iht. DIN 4102-4)

■  Mørtel gruppe MGIII (M10)

■  Værktøj rengøres nemt med vand

■  Tørrer hurtigt

Anvendelse og opbevaring
Bland 15 kg færdig mørtel (1 spand) med ca 2,7 liter vand (små 

afvigelser må forventes for at tilpasse konsistensen). Anvend de 

8 liter frisk mørtel med det ønskede værktøj. Skal anvendes over 

væggens eller gulvets fulde dybde.

Opbevares koldt og tørt. Anvendes indenfor 12 måneder efter 

produktionsdatoen er anbefalet (se låg).

Testdata
■  Tæthed: ±1.970 kg / m3 (frisk mørtel) 

■  Massefylde: 1.740 kg / m3 

■  Trækstyrke:  7,2 N / mm2 

■  Trykstyrke: 28,4 N / mm2 

■  Forskydningstyrke: 0,84 N / mm2 

■  Behandlingstemperatur:  ≥ 5 °C

Artikel nr. Indh. Spand

218 0 015300 15 kg 1 st.

Artikeldata

Bør anvendes i henhold til arbejdsvejledningen, som er at fi nde på 

emballagen. Walraven anbefaler at hver gennemføring / fordybning 

forsegles med BIS Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement, og udstyrres 

med et BIS Pacifyre® + Tangit® ID-Kort. 
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BIS Pacifyre® ID-Kort
Til montering, identifi cation og inspektion. Til alle BIS Pacifyre® 

Rørgennemføringer.

BIS Pacifyre® IWM III Brandtape
Brandtape til brandsikker og røgtæt forsegling af røråbninger.

BIS Pacifyre® AWM Brandkrave Serien
Udvendig opbyggelig brandkrave for brandsikker og røgtæt forseg-

ling af røråbninger.

BIS Pacifyre® EFC Brandkrave
Fleksibel opbyggelig brandkrave til brandsikker og røgtæt forsegling 

af røråbninger.

BIS Pacifyre® MK II Brandmanchet
Sammenhængende indbygget brandkrave til brandsikker og røgtæt 

forsegling af røråbninger.

BIS Pacifyre® FPM Brandsikrings cement 
kan anvendes i kombination med:


