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BIS Pacifyre® FPM Brandskydds Cement

Artikel Nr. Innehåll. Burk

218 0 015300 15 kg 1 st.

Artikeldata

Bör tillämpas enligt arbetsinstruktionen som står på förpackningen.

Walraven rekommenderar att varje tillämpning / genomföring som 

tätas med BIS Pacifyre® FPM Brandskyddscement markeras med ett 

BIS Pacifyre® ID-Kort.

Walraven Nordic AB  |  Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö (SE)  

salgnorden@walraven.com  |  walraven.com 

Sverige  |  Tel. +46 (0)40 36 54 20

Danmark  |  Tel. +45 46 37 05 10

Suomi, Norge & Ísland  |  Tel. +45 46 37 05 10

BIS Pacifyre® FPM Brandskydds Cement är lämplig för tätning av

öppningar runt- rör och kabelgenomföringar i stenaktiga väggar och

golv. Brandtestad enligt DIN 4102-11 och DIN 4102-9 i massiva väg-

gar och tak / golv med brandsäkerhetskrav. Dessutom är den särskilt

lämplig för att brandskydda brandspjäll, ventilationskanaler och

branddörrar.

BIS Pacifyre® FPM Cement har brandklass A1 enligt DIN 4102-4

och hamnar i cementgrupp III (M10) enligt EN 998-210.

Fördelar och egenskaper
■  Cement för att fylla utrymmen med kablar, rör, manchetter 

och tätning av luftventiler, luftkanaler och branddörrar

■  För fogning och hål i väggar och tak / golv

■  Lämplig för manuell och maskinell bearbetning

■  Kan bearbetas med en mortel pump

■  Krymper inte

■  Eget val fl ytande eller mycket stabil

■  Fäster bra på underlaget

■  Brandklass A1 (Enligt DIN 4102-4)

■  Cementgrupp MGIII (M10)

■ Verktyg kan lätt rengöras med vatten 

■  Torkar snabbt

Blandning
Blanda 15 kg färdig cement (1 burk) med ca 2,7 liter vatten

(små avvikelser är tillåtna för att anpassa arbetetskraven).

Applicera den 8 liter färska morteln med önskat verktyg.

Applicera i väggens eller golvets hela djup.

Förvaras i svalt & torrt utrymme. Använd inom 

12 månader efter produktionsdatum (se lock).

Testdata
■  Densitet:  ± 1.970 kg / m3 (färsk cement) 

■  Skrymdensitet:  1.740 kg / m3 

■  Draghållfasthet:  7,2 N / mm2 

■  Tryckhållfasthet:  28,4 N / mm2 

■  Skjuvfasthet:  0,84 N / mm2 

■  Appliceringstemperatur:  ≥ 5 °C
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BIS Pacifyre® ID-Kort
För märkning, identifi ering och inspektion. För alla BIS Pacifyre 

genomföringar.

BIS Pacifyre® IWM III Brandtejp
Brandtejp för tätning av genomföringar, förhindrar spridning av eld 

och rök.

BIS Pacifyre® AWM Brandkragsserie
Brandkragar med inbyggd brandtätningshylsa för genomföringar,

förhindrar spridning av eld och rök.

BIS Pacifyre® EFC Brandkrage
Brandkrage för genomföringar, förhindrar spridning av eld och rök.

BIS Pacifyre® MK II Brandmanschett
Brandmanschett för inbyggnad, snäv passform vilket förhindrar eld 

och rök.

BIS Pacifyre® FPM Brandskydds Cement
används i kombination med:


