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BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarcs

Termékleírás
BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarcs  kábelek, csövek, és tűzvédelmi 

tömlők körüli hézagok kitöltésére alkalmas. Felhasználható tűzvédel-

mi és füstbiztos tömítés létrehozására szellőző fedeleknél, szellőző 

csöveknél, ill. tűzvédelmi ajtóknál az EN 998-2-nek megfelelően.

Tulajdonságok és előnyök
■  Kábelek, szigetelt, vagy szigeteletlen (nem) éghető csövek, ill. 

tűzvédelmi tömlők körüli hézagok kitöltésére, valamint szellőző-

nyílások, légvezetékek, és tűzálló ajtók zárásához

■   Szintén felhasználható a mennyezetben és a falakban található 

csatlakozások és lyukak tűzbiztos kitöltésére

■ Kézi, ill. gépi feldolgozásra  (pl. habarcs pisztoly) is alkalmas

■ Nem zsugorodik

■ Erős felületi tapadást biztosít

■ Bármely felületre, a lazától a nagyon kötöttig

■ A1 tűzállósági osztály (EN13501-1-nek megfelelően)

■ Habarcs osztály MGIII (M10)

■ A szerszámok vízzel könnyen tisztíthatóak 

■ Gyors száradási idő

Felhasználás és tárolás
A 15 kg felhasználásra kész habarcsport (1 vödör) keverjük össze kb. 

2,7 liter vízzel (kis eltérés megengedett, ahogy a helyzet megkívánja). 

A 8 liter friss habarcsot vigyük fel megfelelő szerszámmal a fal, vagy 

szintáttörés teljes mélységében.

Száraz, hűvös helyen tároljuk. Felhasználása a gyártás időpontjától 

(lásd a fedélen) számított 12 hónapon belül javasolt.

Tesztadatok
■ Sűrűség:                         ±1,970 kg / m3 (friss habarcs)

■ Töltőtömeg:                    1,740 kg/m3

■ Szakítószilárdság:             7,2 N/mm2

■ Nyomószilárdság:            28,4 N/mm2

■ Nyírószilárdság:               0,84 N/mm2

■ Alkalmazási hőmérséklet:  ≥ 5 °C

Cikkszám           Tartalom   Doboz

218 0 015300   15 kg 1 db

Termék adat

A Walraven javasolja, hogy minden áttörést, amit BIS Pacify-

re®  FPM tűzvédelmi habarccsal kezelt, jelölje meg BIS Pacifyre®  

Információs táblával, cikkszám  214 9 999903 (fali és mennyezeti 

kártya)

Magyarország

Románia 
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BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarcs a 
következő termékekkel együtt használható:
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BIS Pacifyre® Információs tábla
Jelzésre, azonosítási és ellenőrzési célból. Minden BIS Pacifyre® 

csőáttöréshez.

BIS Pacifyre® IWM III tűzvédelmi szalag
Tűzvédelmi szalag a csőnyílások füst és tűzbiztos lezárására. 

BIS Pacifyre® AWM III
Egykomponensű előregyártott mandzsetta a csőnyílások füst és 

tűzbiztos lezárására.

BIS Pacifyre® EFC tűzvédelmi mandzsetta 
Rugalmas, előregyártott mandzsetta a csőnyílások füst és tűzbiztos 

lezárására.

BIS Pacifyre® MK II tűzvédelmi mandzsetta
Egykomponensű (előregyártott) tűzvédelmi mandzsetta a csőnyílások 

füst és tűzbiztos lezárására.


