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Pacifyre® A og S
Brandakryl og brandsilikone

Hurtig, nem og 
ren håndtering



Title

BIS Pacifyre® MK II Fire Sleeve I 3

Pacifyre® A og S

Testet og 
godkendt

God vedhæftning 
på de fl este 
overfl ader

Brandhæmmende 
og røgtæt

Til brug i vægge 
og etagedæk

Inspireret af smarte løsninger fra begyndelsen

Walraven er et globalt aktivt fi rma inden installationsindustrien, grundlagt i 1942. Vi har altid været

dedikerede til at gøre vores kunders arbejde nemmere og mere effektivt. Med simple og smarte løsninger.

Walraven. The value of smart



walraven.com

For mere information se walraven.com/pacifyre

Produktinformation

Funktioner og fordele

   Brandhæmmende og røgtæt i 

op til 4 timer

   Velegnet til statiske, lineære 

fuger i vægge og gulve med 

maks. 10% bevægelse

   Til tætning af cirkulære fuger 

omkring rør, brandkraver og 

brandbøsninger eller 

brandtape

   Til tætning af brandfuger i 

beton og gips

   Fremragende vedhæftning på 

de fl este faste overfl ader

    Aktiveringstemperatur 

 ≥ 120 °C

Funktioner og fordele

    Brandhæmmende og røgtæt i 

op til 4 timer

    Velegnet til lineære fuger i 

vægge og gulve med maks. 

25% bevægelse

    Til tætning af cirkulære fuger 

omkring rør, brandkraver og 

brandbøsninger eller 

brandtape

    Meget god vedhæftning på 

de fl este overfl ader

    16 shore A hårdhed

    Anvendelsestemperatur fra 

-10 °C til +140 °C

Pacifyre® A og S
Komplementære 
produkter

   Pacifyre® MK II

    Pacifyre® EFC

   Pacifyre® BFC

    Pacifyre® ID-Kort

  Tangit 2K PP6 Skumpistol

  WIS Injektionspistol 

Produktoversigt 

Forhindrer spredning af ild og røg gennem fuger i vægge og etagedæk

Pacifyre® A: Brandakryl Pacifyre® S: Brandsilikone

   Anvendelsestemperatur fra 

-20 °C til +80 °C

   Arbejdstemperatur: +5 °C op 

til +30 °C

   Indendørs udledningsniveau 

A+

   Farveægte, vandtæt og kan 

males efter hærdning

   Forbliver elastisk efter 

hærdning

   Skinddannelse efter 

 ca. 20 min.

   Krymper ca. 15% (DIN 52451)

    Arbejdstemperatur: +5 °C op 

til +30 °C

    Indendørs udledningsniveau 

A+

    Farveægte og UV-stabil

    Forbliver permanent elastisk 

efter hærdning

    Skinddannelse efter 

ca. 20 min.

    Hærdetid 1mm/24timer

    Brandklasse B1 (DIN 4102-2)

Produkt Art. nr. ETA DoP Farve Indhold Pakke 1

Pacifyre® A
Brandakryl

2180100010 ETA 16/1008 0749 CPR 16-1008 Hvid 300 ml 12

Produkt Art. nr. ETA DoP Farve Indhold Pakke 1

Pacifyre® S
Brandsilikone

2180100020 ETA 16/1007 0749 CPR 16-1007 Hvid 300 ml 12

Monteringsvejledning

1.  Glid brandbøsningen på plads i åbningen 

og centrér den

2.  Anvend mineraluld som bagstop, og påfør 

derefter brandakryl 25mm i dybden

  3.  Påfør Pacifyre® ID-Kort 

(Art. nr. 2139999913)

Pacifyre® A og S I 3
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Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskrevet i denne brochure? Eller vil du gerne drøfte, 

hvordan vi kan hjælpe med at fi nde den bedste løsning til dit projekt? Så kontakt os i dag!

Find ud af hvordan vi kan hjælpe

Danmark

Walraven Nordic AB

Nordenskiöldsgatan 6

211 19 Malmö (SE)

Tel. +45 46 37 05 10

info.dk@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Other countries

Walraven International

Industrieweg 5

3641 RK Mijdrecht (NL)

Tel. +31 297 23 30 00

Fax +31 297 23 30 99

export@walraven.com


