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Omschrijving

Verwerkingsgebied

Levering en verpakking

FLAMRO® KL
Verpakking Emmer Koker
Hoeveelheid 16 kg 0,5 kg
Artikelnummer

18-70016 18-70005

FLAMRO® KL

Vuurvaste lijm

De brandwerende lijm FLAMRO® KL is een onbrandbare en milieuvriendelijke speciale lijm met ablatieve
werking, op puur anorganische basis.
FLAMRO® KL is vrij van oplosmiddelen en asbest.

FLAMRO® KL vuurvaste lijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van brandwerende panelen,
zoals steenwol-, calciumsilicaat- en vermiculietplaten.
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Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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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 (05.2022).
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.

Technische gegevens

FLAMRO®  KL

Toepassingen

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

P-MPA-E-98-094

Kabelgoten gemaakt van
brandwerende panelen  

FLAMRO® SPN
P-3888/8888-MPA BS

Max. E 60 
volgens DIN 4102-12: 1988-11

Installatiekanalen gemaakt van 
brandwerende panelen  

FLAMRO® SPN 40
P-3890/8908-MPA BS

Max. I 90 
volgens DIN 4102-11: 1985-12

Brandwerende afdichtingen
voor elektrische kabels en

roestvrijstalen buizen 
„Systeem Flamro® BSS“

Z-15.53-2360

S 90 
volgens DIN 4102-9

Kabelafdichting 
(Combinatie afdichting) 

„Systeem FLAMRO® BSS 30“
Z-19.15-1764

S 30 
volgens DIN 4102-9

Afdichting

Brandweerstand Niet brandbaar (uitgehard product) A1 volgens EN 13501-1. 
Kleur Asfaltgrijs
Pigmenten / vulstoffen Anorganische pigmenten en vulstoffen. 
pH-waarde ca. 11
Viscositeit Pasteus, (350–550 dPas bij 20°C – 22°C, Haake Viscotester VT-02).
Bindtype Silicatische stolling na verdamping van het water.
Consistentie ca. 64 %
Soortelijk gewicht ca. 1,72 g/cm3

Droogtijd 8 – 10 uur (20°C / 65% rel. luchtvochtigheid).
Ondergrond De ondergrond moet stabiel, schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn. 
Blootstelling aan vocht De eigenschappen van de lijm veranderen niet na verloop van tijd bij gebruik binnenshuis. 
Verwerkingstemperatuur 15°C – 25°C
Verwerkingsinstructies Mag niet worden blootgesteld aan vocht en weersinvloeden. 

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 Safety Data Sheet moet in acht worden genomen.

Goedkeuringsdocument P-MPA-E-98-094
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