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Pacifyre® A 
Ohnivzdorný akrylový tmel

Jednosložkový akrylový tmel pro ohnivzdorné a kouřotěsné uzavření 
lineárních stavebních spár a penetračních těsnění ve stěnách a 
stropech podle EN 1366-4 a EN 1366-3 Schváleno ETA 16/1008, 
17/0163.

Vlastnosti
   Ohnivzdorný a kouřotěsný až do EI 240/120.

   Testováno a schváleno podle EN 1366-4 a EN 1366-3.

   Lehce pění v kontaktu s ohněm.

   Pění do 120 ° C.

   Zůstavá pružný a schopný překrytí.

   Barevně odolný a vodotěsný po vytvrzení.

  Vynikající přilnavost ke všem porézním podkladům.

   Snadná, rychlá a čistá manipulace.

Zkoušky a schválení
Testováno a schváleno podle EN 1366-4: až do EI 240 pro stavební 

spáry ≤20 mm. ETA16 / 1008.

Testováno a schváleno podle EN 1366-3: až do EI 120 pro penetrační 

těsnění spár ≤15mm ETA 17/0163, zpráva o klasifi kaci (s MKII, EFC 

protipožárními límci). 

Rozsah aplikací
Pro ohnivzdorné a kouřotěsné uzavření lineárních nízkotlakých spár 

ve stěnách a stropech podle EN 1366-4 a utěsnění penetračních 

spár podle EN 1366-3. (viz dokumenty ETA).

Příprava povrchu 
Povrch musí být pevný, čistý a zbavený prachu, oleje a mastnoty. 

Pokud je povrch velmi suchý nebo porézní, navlhčete ho pomocí 

podkladového nátěru z 2 dílů Pacifyre® A smíchaného s 1 dílem vody.

Pro výrobu opticky čistých spojů doporučujeme maskovat okraje 

spár pomocí vhodné pásky. Obecně doporučujeme použít hladkou 

povrchovou pásku pro hladký podklad a krepovou strukturovanou 

pásku pro hrubé povrchy podkladu.

Použití
Odřízněte vrchní část víčka patrony nad závitem, našroubujte 

plastovou hubici a seřízněte pod úhlem, aby odpovídala požadované 

šířce spáry. Vložte patronu do běžné dávkovací pistole a vstřikujte do 

spáry bez vzduchových bublin. Bezprostředně po nanášení vyhlaďte 

spáru špachtlí. Spoj můžete lehce postříkat vodou pro hladký povrch. 

Aby nedošlo k roztržení povrchu, odstraňte maskovací pásku přímo 

po vyplnění spáry / penetraci. Odstraňte vyhlazení a chraňte povrch 

tmelu před vodou (deštěm), dokud se nevytvoří škraloup.

Velikost spáry
Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Hloubka spáry: šířka = hloubka

Technické informace
Materiál:  akrylové polymery s protipožárními 

přísadami 

Konzistence: tixotropní pasta

Specifi cká hmotnost:  1.40 g/mL

Doba vzniku škraloupu: +/- 20 min ( 20°c  a 65% rh)

Plně vytvrzené: +/- 1 mm/24h

Teplota zpracování: +5°C až +30°C

Provozní teplota: -20°C až +80°C

Dilatační kapacita spáry: 10%

Maximální šířka spáry: 20 mm

Smrštění: +/- 15%

Balení
12 x 310 ml patron na výstavní karton.

Skladovatelnost 
Výrobek uchovávejte na chladném a suchém místě. Doba 

skladovatelnosti je nejméně 12 měsíců po datu výroby (viz patrona), 

pokud je skladován na suchém a chladném místě (+5 až 20 ° C).

Obecné pokyny
Zdravotní pokyny:

  Dráždí oči a pokožku.

  Je možná přecitlivělost při kontaktu s pokožkou.

Bezpečnostní pokyny:

  Uchovávejte mimo dosah dětí.

   Při aplikaci výrobku noste vhodné ochranné rukavice a oděv.

   V případě nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

(nahlédněte do souboru MSD).
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Důležité
   Nepoužívejte v aplikacích, kde jsou možné trvalé dávky vody.

   Lze barvit většinou barev.

   Barva musí být dostatečně elastická, aby mohla být nanesena na 

plastový elastický tmel.

   Díky velké rozmanitosti v dostupných barevných nátěrech 

doporučujeme nejprve provést test kompatibility.

Čištění: 

   Pokožka: v případě kontaktu s pokožkou okamžitě opláchněte 

mýdlem a vodou.

   Textil: čerstvý povlak lze odstranit mýdlem a vodou. Vytvrzený 

výrobek lze odstranit pouze mechanicky.

Pokyny k likvidaci:

   Vymačkejte výrobek. Zbytky vytvrzeného výrobku lze zlikvidovat s 

domácím odpadem.

   Pouze úplné prázdné patrony je třeba zlikvidovat jako 

znovupoužitelné materiály.

Pozor prosím:

Výše uvedené informace mohou mít pouze obecnou povahu. Vzhledem k různým 

způsobům zpracování a použití, které jsou mimo naši kontrolu, a široké škále 

materiálů doporučujeme provést vždy dostatečné testy. Z tohoto důvodu nelze nést 

žádnou odpovědnost za konkrétní výsledky použití na základě informací a pokynů 

uvedených v této příbalové informaci. Záruka se vztahuje výhradně na trvale 

vysokou kvalitu našich výrobků v souvislosti s našimi podmínkami prodeje.
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