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Pacifyre® A és S
Tűzvédelmi akril és szilikon réskitöltő massza

Egyszerű, gyors és 
tiszta alkalmazás



Title

BIS Pacifyre® MK II Fire Sleeve I 3

Ellenőrzött 
és tanúsított 
rendszer

Pacifyre® A és S

Kiváló 
tapadás 
a legtöbb 
felületen

Fal- és födém 
áttörésekhez

Tűz- és füstgátlás

Intelligens megoldások már a kezdetektől

A Walraven egy globálisan aktív cég az építőiparban, melyet 1942-ben alapítottak. Mindig elkötelezettek voltunk amellett, hogy egyszerű és 

intelligens megoldásokkal, széleskörű szolgáltatásokkal és kiváló támogatással megkönnyítsük és hatékonyabbá tegyük ügyfeleink munkáját.

Walraven. The value of smart



walraven.com

Termékismertető

   Statikus fal- és födém 

áttörésekhez

   A cső körüli hézag 

tömítéséhez

    Tűzvédelmi mandzsetták, 

gallérok réseinek tömítéséhez

    Kiváló tapadás a porózus 

anyagokhoz

   Egyszerű, gyors és tiszta 

használat

    Tűz hatására kissé 

megduzzad

    Statikus fal- és födém 

áttörésekhez 

    A cső körüli hézag 

tömítéséhez

   Tűzvédelmi mandzsetták, 

gallérok réseinek tömítéséhez

    Kiváló tapadás az építési 

anyagokhoz

    Egyszerű, gyors és tiszta 

használat

    Alacsony zsugorodás

Kiegészítőt termékek

   Pacifyre® BFC Tűzvédelmi 

mandzsetta (cikkszám 

2133000xxx (méret)

    Pacifyre® MKII Tűzvédelmi 

mandzsetta (cikkszám 

 215xxxxxxx) (méret)

   Pacifyre® EFC Tűzvédelmi 

mandzsetta (cikkszám 

2132100600)

Termékáttekintés

Könnyen alkalmazható

További információért látogasson el a walraven.com/pacifyre oldalra!

Cikkszám Pacifyre® A Szín Tartalom Felhasználható

2180100010 Tűzvédelmi akril Fehér 300 ml PC

Cikkszám Pacifyre® S Szín Tartalom Felhasználható

2180100020 Tűzvédelmi szilikon Fehér 300 ml PC

Egyszerűen használható réskitöltő massza, tűz- és füstgátló 

átvezetések készítéséhez, fal- és födém áttörések esetén.

Pacifyre® A: Tűzvédelmi akril Pacifyre® S: Tűzvédelmi szilikon

  Száradás után szín- és vízálló

    Rugalmas marad

  Festhető

  120°C-nál aktiválódik

    Tűz -és füstgátló EI240-ig*

    EN1366-4 és EN 1366-3 

szerinti tanúsítással 

rendelkezik

    Száradás után rugalmas 

marad

    Nem festhető

   Száradás után szín- és 

UV álló

    Tűz -és füstgátló EI240-ig*

   EN1366-4 és EN 1366-3 

szerinti tanúsítással 

rendelkezik

    B1 éghetőségi kategória 

(DIN 4102 2. rész szerint)

  

*Az aktuális teljesítményt az ETA tartalmazza. 

Tulajdonságok és előnyök Tulajdonságok és előnyök

1.  Helyezze a mandzsettát a csőre, és 

pozícionálja!

2.  Tömje ki a rést kőzetgyapot réskitöltő 

anyaggal, majd 25mm mélységben 

nyomja ki tűzvédelmi akril, vagy szilikon 

réskitöltő masszával!

  3.  Helyezzen ki Pacifyre® azonosító kártyát

(cikkszám 214 9 999903)!

Pacifyre® A és S I 3
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Magyarország
Magyarország / Románia

Walraven Kft.

1139 Budapest (HU)

Váci út 95.

Tel. (+36 1) 920 2458  

Fax (+36 1) 920 2456

info.hu@walraven.com

Amennyiben többet szeretne megtudni a prospektusban szereplő termékről és megoldásokról, vagy aktuális problémára 

keres megfelelő megoldást, lépjen kapcsolatba velünk!

Kérje műszaki támogatásunkat!

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

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)


