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Omschrijving

Verwerkingsgebied

Levering en verpakking

PYRO-SAFE® DG-SC
Verpakking Koker
Hoeveelheid 310 ml
Stk. / doos 12 Stk.
Stk. / Palet 600 Stk.
Artikelnummer

01157100

PYRO-SAFE® DG-SC

Intumescerende brandwerende coating

Universeel toepasbare brandwerende plamuur op basis van dispersie; Bestand tegen vocht, weer en UV-straling, onder 
invloed van hitte vormt het een stevige, warmte-isolerende schuimlaag.

• Afdichten van elektrische installaties en leidingen in lichtgewicht scheidingswanden, massieve wanden en plafonds.
• Afdichting voor ringvormige naden rond enkele kabel- en enkele buisdoorvoeringen 

volgens landelijke richtlijnen voor eenvoudiger beheer, zoals (M) LAR.
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(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn. 
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PYRO-SAFE® DG-SC

Kleur Antraciet
Dichtheid (+20 °C) 1300 kg/m³ +/- 10%
Viscositeit (+20 °C) Pasteus
Schuimfactor 15 - 26,5-voud
Blaasdruk 1,0 - 1,9 N/mm2

Verwerkingstemperatuur +5 - +25 °C
Gebruikscategorie Type X volgens EOTA TR024

Verwerkingsinstructies • Aanbrengen met spatel
• Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Consistentie van het verwerkte 
product 

• Tegen contact met oplosmiddelen en daarna aangebrachte lakken
• Tegen constant vocht

Opslag Koel en droog bewaren (+5 - +25 ° C). Beschermen tegen vorst!
Mits goed bewaard en ongeopend, minimaal 18 maanden houdbaar. 

Veiligheidsinstructies (MSDS) Zie de Safety Data Sheet
Prestatieverklaring (DOP) Nr. 01157100-PYRO-SAFE® DG-SC
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Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

ETA-19/0704 PYRO-SAFE® DG-SC Max. EI 120 
volgens EN 13501-2

Z-19.15-1762
FLAMRO® BSB 

Brandstopstenen Brandbestendig (90 min.)
Z-19.15-1763

(M)LAR
Ringvormige afdichting van na-

den rond enkele kabel- en enkele 
buisdoorvoeringen 

-

Afdichting

Anwendungen


