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Omschrijving

Verwerkingsgebied

Levering en verpakking

PYRO-SAFE® BIOFERM A
Verpakking Koker
Kleur Lichtgrijs
Hoeveelheid 310 ml
Artikelnummer

1020.00050

PYRO-SAFE® BIOFERM A

Acrylaatkit

Halogeen-, oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij brandwerende acrylaatkit.
Overschilderbaar, bestand tegen veroudering en weersinvloeden. 

• Flexibele brandwerende afdichting van componentvoegen binnen en buiten, voor het afdichten van aansluitingen en 
voegen met matige uitzettingsbelasting en geen constante blootstelling aan vocht. 
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PYRO-SAFE® BIOFERM A

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

abP P-NDS04-667 PYRO-SAFE® BIOFERM A

Afdichting
Toepassingen

Kleur Lichtgrijs
Bulkdichtheid ca. 1,56 ± 0,04 g/cm3

Flexibiliteit (DIN EN ISO 7390) ≤ 2 mm
Penetratiie (DIN 51 579, 5 sec) ca. 250 ± 30 1/10 mm
Shore-A hardheid 15 ± 5 eenheden
Massa-afname (ISO 10563) max. 15 %
Temperatuurbelasting 
(uitgehard) -25 °C tot +80 °C

Velvorming 
(23 °C / 50 % rel. vochtigheid) ca. 10 min.

Bewegingsabsorptie ca. 7,5 %
Verwerkingstemperatuur  +5 °C tot +40 °C

Verwerkingsinstructie • De lijmoppervlakken moeten droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn.
• Voor optimale hechting op de ondergrond voorbehandelen met verdunde kit. 

Verbruik
Met één koker bij voeggrootte van:
5 x 5 mm – ca. 12 strekkende meter
10 x 10 mm – ca. 3 strekkende meter

Opslag Beschermen tegen vorst! Bewaren op een koele, droge plaats (+5 ° C tot +25 ° C). 
Minimaal 18 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking. 

Veiligheidsinstructies Zie de Safety Data Sheet 
Prestatieverklaring (DOP) Nr. 01156-PYRO-SAFE® BIOFERM-A
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WW-S-0082, FF-S-0045, 
BW-S-0057, HW-S-0137, 
HW-S-0138, HW-S-0139, 

HW-S-0140

- Assemblageclassificatie 3 uur.

Voegen


