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Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanual

Systeem datablad

FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

Afdichting van naden en voegen met brandwerende acrylaatkit.

Verwerkingsgebied
• Voegen tussen Massieve wanden en Massieve vloeren
• Voegen tussen Lichte scheidingswand en  
 Massieve wand/vloer

FLAMRO® AC kit  
Brandwerende acrylaatkit
Koker à 400 g

Losse steenwol 
Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg

ProductenSysteemgegevens

Goedkeuringsdocument ETA 21/0108
P-NDS04-769

Dikte constructie Wand ≥ 100
≥ 150Vloer

Maximale sparing
Wand Voegbreedte ≤ 30

Vloer Voegbreedte ≤ 100

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse
Max. EI 240 volgens EN 13501-2 

Verwerking
• Draai de nozzle op de koker
• Plaats de koker in kitspuit
• Vul de naad/voeg met een steenwol backing
• Vul langzaam de naad/voeg met de acrylaatkit
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FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

Technische gegevens

Afdichting
Toepassingen

Brandweerstand Niet brandbaar B2 volgens DIN 4102-1 
Kleur Wit
Samenstelling Halogeenvrij, schuimend bouwmateriaal op basis van acrylaat
Structuur Plamuur
Dichtheid (kg/m3) 1360 - 1840
Opschuimfactor 1,9 - 5 x (400oC; 30 min.)
Reactietemperatuur Vanaf ca. 200oC
Dichtheid opgeschuimd Stabiele massa
Ondergrond De ondergrond moet schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn. 

Opslag Minimaal 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur 5°C - 30°C,  in gesloten originele verpakking.
Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. 

Veiligheidsinstructies Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008.
De informatie op de Material Safety Sheet moet in acht worden genomen.

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

ETA-21/0108 FLAMRO®  Bioferm Naden & voegen Max. EI 120
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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.
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn. 
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.
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Lineaire naden- of voegenafdichting tussen vloerplaten of tussen vloerplaat en muur, met alleen kit aan de bovenzijde van de 
vloer.

Lineaire naden- of voegenafdichting tussen de kop van een massieve wand en de onderzijde van een betonnen vloer en 
tussen massieve wanden

FLAMRO® AC

FLAMRO® AC

FLAMRO® AC
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Steenwol

Lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Lineaire voegafdichtingen tussen de kop van een lichte scheidingswand en de onderkant van een betonnen vloer en 

tussen het verticale uiteinde van een lichte scheidingswand en een betonnen wand

(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.
Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn. 
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.
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