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Brandwerende mortel

FLAMRO® Novasit BM

Levering en verpakking

FLAMRO® Novasit BM
Verpakking Zak Emmer
Hoeveelheid 20 kg 10 kg
Artikelnummer

21-1161030 21-1160110

Omschrijving

Verwerking

Vezelvrije brandwerende mortel met hoge hechtingskracht en stabiliteit, voor het brandwerend en 
rookdicht afdichten van kleine en ruime sparingen.

• Gebruik als afdichtingsmateriaal voor elektrakabels, niet brandbare en brandbare leidingen, 
luchtkanalen en brandkleppen

• Gebruik in lichte scheidingswanden, massieve wanden en vloeren
• Mix het mortel met water tot een kneedbare massa
• De kneedbare massa kan met de hand rondom de doorgevoerde elementen worden gevormd
• Om vervolgens de gehele sparing af te dichten 
• Na droogtijd vormt het mortel een massieve brandwerende afdichting

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

FLAMRO® Novasit BM

Afdichting
Toepassingen

Brandweerstand FLAMRO® NOVASIT BM is geclassificeerd als A1 volgens EN 13501-1.

Kleur Cementgrijs

Bulkdichtheid (verse mortel) 1.200 ± 100 kg/m3

Droge bulkdichtheid ≥ 900 kg/m3

Druksterkte M 2.5

Verwerkingsgstemperatuur ≥ +5 °C

Verwerkingsgstijd ca. 2 - 3 uur

Eindsterkte na ca. 28 dagen

Gebruikscategorie Type Z2 volgens EOTA TR024

Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet stevig zijn en vrij van stof en stoffen die de hechting verminderen.
Absorberende ondergronden moeten vooraf worden bevochtigd met water.
De samenstelling van de mortel moet zo worden aangepast dat deze zonder luchtbellen alle 
te vullen componenten vult. 

Verbruik
6 - 7 l water + 20 kg droge mortel
≈ 20 l kant-en-klare natte mortel 
≈ 20 l volume na uitharding 

Opslag Koel en droog bewaren. Mits goed bewaard en ongeopend, minimaal 12 maanden houdbaar. 

Veiligheidsinstructies Zie de Safety Data Sheet

Prestatieverklaring (DOP) Nr. 01161000-NOVASIT-BM

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

Z-19.53-2482 FLAMRO® Novasit COMBI 90 Max. EI 90

Z-19.53-2285 FLAMRO® Novasit 120 Max. EI 120

ETA/16/0132 FLAMRO® Novasit Mortelschot Max. EI 120


