
Technisch Productdatablad

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

Technisch Productdatablad Rev.: 21.1

Omschrijving

Verwerkingsgebied

Levering en verpakking

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Verpakking Doos

Verpakkings- 
eenheid Rol Rol metalen 

trekband Sluitclips

Lengte/aantal 20 m 
(22 m2) 100 m x 15 mm 1000 stuks

Breedte 1100 mm - -

Artikelnummer
1020.00080 01234000 8000.00041

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Kabelbandage

Flexibel en scheurvaste bandage van composiet materiaal bestaande uit glasfilamentweefsel met intumescerende 
coating aan de binnenkant. 

• Brandwerende stof voor het omwikkelen van kabels en kabelondersteuningssystemen om verspreiding van 
brand te voorkomen.

• Voor binnen- en buitengebruik
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PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Bouwmateriaalklasse B-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1
Kleur Buitenzijde grijs / Binnenzijde rood
Vorm Binnenzijde van intumescerende stof
Nominale dikte 0,7 mm
Gewicht per oppervlakte- 
eenheid ca. 700 – 950 g/m2

Reactietemperatuur vanaf ca. 150 °C

Opschuimfactor 15,5-voudig to 22,0-voudig
(getest op 2 mm dikke monsters bij 550 ° C gedurende 30 min. met toegevoegd gewicht)

Uitzettingsdruk 1,00 N/mm2 tot 1,65 N/mm2

Wisselwerkingen Geen invloed op andere bouwmaterialen zoals polyethyleen (PE) en polyvinylchloride (PVC) 
volgens EOTA TR 024. 

Weersbestendigheid Weer-, vocht- en UV-bestendig. 
Verwerkingstemperatuur +5 °C – +50 °C, < +5 °C flexibiliteitsvermindering; < 85 % relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsinstructies
• Met een standaard snijgereedschap zoals een schaar of een snijmes.
• Overschilderbaar met goedgekeurde verven op basis van acrylaatdispersie, alkydhars,  

polyurethaanacrylaat en epoxyhars volgens EOTA TR 024. 

Opslag Droog en binnen bewaren. Voorkom druk op liggende rollen.
Veiligheidsinstructies Zie de Safety Data Sheet
Prestatieverklaring (DOP) Nr. 01260000-PYRO-SAFE®-DG

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

ETA -16/0268 - -

Zertifikat Nr.: TAE00003BR
EC 60332-3-22 Cat.A 

tot 120 Minuten

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 
Kabelbandage 120 min.

Afdichting

Anwendungen
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