TEKNISKT DATABLAD
Protecta® FR Grafit
Allmän produktbeskrivning
Protecta FR Grafit är konstruerat för att förhindra spridning
av brand, gas och rök genom tekniska genomföringar i
brandklassade väggar och plan.
Protecta FR Grafit expanderar när temperaturen överstiger
135°C, och tätar automastiskt öppningen efter att
genomföringen brunnit bort.
Protecta FR Grafit är utformat för att brandtäta svåra
genomföringar som traditionell brandfogmassa inte klarar,
såsom mycket stora kablar, kabelbuntar och plaströr.

Egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassat för de flesta konstruktioner för plaströr och kablar.
Enkel att applicera.
Permanent flexibel upptill 12,5 %.
För de flesta material är grundning inte nödvändig före
applicering, se dock monteringsanvisning för detaljer.
Passar till de flesta ytor, inklusive betong, tegel, leca,
stål, trä, gips, glas, PVC och de flesta inte porösa ytor.
Härdar snabbt, är klibbfri inom 1 timme.
Fogmassans brandmotstånd enligt testade värden uppnås
när fogmassan har härdat i en månad.
Halogenfri.
Minst 12 månaders lagringstid.

Akustiska data (laboratorievärden)
Fogdjup
Ensidig fog 12 mm utan stoppning
Ensidig fog 15 mm utan stoppning
Ensidig fog 25 mm utan stoppning
Ensidig fog 30 mm utan stoppning
Ensidig fog 50 mm utan stoppning
Tvåsidig fog 12 mm utan stoppning
Tvåsidig fog 15 mm utan stoppning
Tvåsidig fog 25 mm utan stoppning
Tvåsidig fog 30 mm utan stoppning
Tvåsidig fog 50 mm utan stoppning
1)
Tvås. 15 mm med stoppning 50 mm skum
1)

Ljudklass
35 dB
37 dB
41 dB
43 dB
47 dB
42 dB
44 dB
48 dB
50 dB
59 dB
62 dB

Protecta FR Skum – Total tjocklek på fog blir 130 mm

Värmeisolering
Värmekonduktiviteten för Protecta FR Grafit är cirka
.
0,85 W/m K (+/- 3 %) vid tjocklek på 20 mm.

Emissionsdata
Ämnesbeteckning
TVOC
H2CO
NH3
Cancer-IARC kat.1
AllergiCLIMPAQ

Tekniska data
Tillstånd
Densitet
pH
Flampunkt
Temp. utförande
Temp. härdat
Klibbfri
Hinnbildning
Färdighärdat
Flexibilitet
Lagring
Kompatibilitet
Begränsningar
Klassning
Färg
Förpackning
Pallar

Som en del i vår policy att ständigt förbättra produkterna, förbehåller
vi oss rättigheten att ändra eller förändra produktspecifikationer utan
varsel. Produktillustrationerna är endast illustrerande. All information
i detta dokument är endast vägledande, och eftersom Protecta AS
inte har någon kontroll över själva installationerna eller
byggprojekten, ges inga garantier för klassificering av de färdiga
brandtätningarna och tas inget ansvar för förlust eller skada som en
följd av användningen av produkter som beskrivs i detta dokument.

Protecta FR Grafit
Emissionsnivå 4 v Emissionsnivå 26 v
[µg/m2xh]
[µg/m2xh]
1,00
< 1,00
0,00
0,00
0,30
< 0,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Klar att använda, vattenbaserad fogmassa som torkar
när vattnet förångas
1,50 – 1,60
8,00 – 9,50
Ingen
+4˚C till +30˚C
-15˚C till +75˚C
60 minuter
30 minuter
3 till 5 dagar, beroende på tjocklek och temperatur
Låg till medium, 12,5 %
Upptill 12 månader vid lagring i oöppnade patroner.
Lagras i temperaturer mellan 5˚C och 30˚C
Kan användas med de flesta material, men bör inte
användas i direkt kontakt med bituminösa material
Bör inte användas i ständigt fuktiga områden, i fogar
med stor rörelse, fogar vid golvnivå eller fogar
under marknivå
Fogmassa ISO 11600-F-12,5P
Mörkgrå (kan bli mörkare under härdning)
Kartonger med 25 tuber á 310 ml
310 ml: 64 kartonger på pallen, ger 1600 patroner
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